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Dopravní za�žení jádrového území – vyšší hlučnost, nižší 
bezpečnost, špatný technický stav místních komunikací a 
silnic II. a III. tříd

Nárůst intenzity nákladní i osobní dopravy v zájmovém území  

Nepropojení průmyslové zóny Lipovka a průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny pro kamionovou dopravu

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nesoulad 
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce

Útlum činnos� v některých oborech, úbytek živnostníků 

Nízký zájem o technické a přírodovědné obory

Nedostatečná kapacita parkovacích ploch v jádrovém území

Zvyšující se poptávka po bydlení, nedostatek volných bytů, 
stagnující výstavba bytů v jádrovém území

Vysoký podíl přechodně bydlících obyvatel v zájmovém 
území bez přihlášení, rostoucí výdaje obcí, existence 
problema�ckých ubytoven a “nelegálního“ bydlení 

Nedostatečná připravenost ploch pro výstavbu 

Rostoucí poptávka po kvalitní zdravotní péči 
v širším území PZ

V důsledku demografického stárnu� změna poptávky 
po veřejných službách, a zvyšující se tlak na sociální služby 

Příliv nových obyvatel, rostoucí požadavky po určitém 
životním standardu, zvyšující se kupní síly obyvatel

Stoupající počet výjezdů policie, počet přestupků a sociálně 
patologických jevů v jádrovém území, vytváření lokalit 
s vyšší mírou výskytu sociálně patologických jevů

Zvyšující se počet dopravních přestupků v jádrovém území, 
zvyšující se pohyb osob v jádrovém území

Rostoucí podíl migrující pracovní síly narušuje 
kohezi místního obyvatelstva

Zvyšující se hluková zátěž z dopravy 
a průmyslových technologií

Zvyšující se emisní a imisní zátěž z dopravy 
a průmyslových technologií 

Rostoucí nároky na energe�cké hospodaření a 
napojení na technickou infrastrukturu (TI)

Hlavní závěry – Studie rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

opatření pro zvýšení bezpečnos� – chodníky, přechody, inteligentní světelná signalizace/inteligentní dopravní systémy

výstavba stezek, tras pro nemotorovou dopravu s akcentem na cyklodopravu

výstavba obchvatů, přeložek

modernizace regionálních silnic

rozvoj/zkvalitňování veřejné hromadné dopravy (autobusové a železniční)

parkovací plochy, zavádění chytrých řešení např. chytré parkování, P+R v kombinaci s jiným druhem dopravy

dopravní napojení průmyslových rozvojových lokalit včetně propojení zón

doplnění a modernizace vybavení škol 

rozvoj nevyužívaných průmyslových areálů/objektů (brownfields) 

vytvořit nabídku vzdělávacích programů se zaměřením na rozvoj dovednos� potřebných pro podnikání

zvýšení pres�že vybraných technických a přírodovědných oborů, programy na podporu mo�vace žáků 
ke studiu technických oborů, zapojení středních škol do výuky na ZŠ aj.

posílení vazeb SŠ s firmami např. stáže, praxe, odborníci ve výuce

přizpůsobit síť SŠ i jejich vzdělávacích programů potřebám trhu práce

výstavba bytových domů na území bývalých brownfieldů (revitalizace území) 

vytváření vhodných podmínek pro realizaci soukromých inves�c v oblas� rozvoje bydlení

výstavba obecních a startovacích bytů, případně rodinných domů

příprava a realizace základní technické vybavenos� v lokalitách pro rozvoj bydlení

navýšení personálních kapacit u pře�žených lékařských specializací

modernizace (rekonstrukce a vybavení) spádových zdravotnických zařízení v rámci širšího území PZ

rozšíření kapacit pobytových sociálních služeb s akcentem na seniory

revitalizace brownfield na pobytové i nepobytové sociální služby

zajis�t dostatečné kapacity pro samostatné bydlení pro seniory

posílení spolkové činnos� 

výstavba a modernizace vybavení kulturních domů, kin, divadel

vybudování a modernizace sportovních zařízení a venkovních víceúčelových sportovních ploch, vybudování zázemí sportovišť

zajištění intenzivnějšího dohledu Policie ČR a městské policie

modernizace a nákup nového vybavení Policie ČR a městské policie např. kamerový systém

instalace bezpečnostních prvků na komunikace (přechody pro chodce, zpomalovací prahy, chytré semafory apod.)

vybudování a rekonstrukce chodníků

širší nabídka sociálních služeb na podporu osob za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

systém evidence „na černo“ ubytovaných pracovníků

systém ochrany před vznikem nelegálních ubytoven

vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení

vytváření pásů a ploch izolační a kompenzační zeleně

zateplení průmyslových, veřejných i obytných budov, instalace energe�cky úsporných technologií

vytvoření zázemí pro technologii údržby veřejných prostranství a odpadového hospodářství

přeložky a modernizace prvků TI za účelem dosažení souladu ekonomických a environmentálních nároků v území

realizace pro�hlukových opatření

modernizace místních komunikací a silnic II. a III. tříd
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