
Silné stránky (S)
- Krajina obklopující město a její významný rekreační charakter.
- Urbánní rámec založení města, pestrost struktury zástavby i jedinečnost

jednotlivých částí města.
- Architektonická kvalita  budov z období konjunktury - počátků a první poloviny 20.

století.
- Významná rekreační ohniska (přehrada, blízké Jizerské hory).
- Zřízená pozici městského architekta.
- Kontinuálně probíhající obnova historické paměti regionu ve smyslu oprav drobných

památek (křížků, pomníčků).
- “Nábřeží mšenského sídliště”  fungující jako promenádní zóna pro celé město

(rarita).
- Příjemná velikost města - malé docházkové vzdálenosti - potenciál v podpoře

nemotorizované dopravy

Slabé stránky (W)
- Nevhodně se rozšiřující zástavba do významných krajinných horizontů (Dobrá Voda,

Horní Proseč, atd.).
- Zastavovávání rozhraní města s krajinou bez zajištění dostatečné občanské

vybavenosti a zajištění nemotorizované prostupnosti.
- Chybějící koncepce bezpečné a atraktivní pěší/cyklo/hypo prostupnosti urbáním

územím.
- Chybějící celková koncepce řešení prostoru kolem přehrady - obrovský potenciál.
- Důraz na motorizovanou dopravu oproti nemotorizované.
- Absence zákonem požadovaných přehledů (Zákon o ochraně přírody a krajiny):

- § 9 Náhradní výsadba a odvody (...) Obce vedou přehled pozemků vhodných
pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání
s jejich vlastníkem.

- § 63 Přístup do krajiny (...) Obce vedou přehled o veřejně přístupných
účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní
působnosti. Mizející prostupnosti územím ve směru město - okolní krajina
(př. okolí Pekelských rybníků, průmyslové areály).

- Investiční záměry ve veřejném prostoru nejsou posuzovány s ohledem na kvalitu
řešení zeleno - modro - (šedé) infrastruktury (př. parkoviště bez zeleně, technická
infrastruktura bez ochranných opatření vůči prorůstání kořenového systému atd.).

- Chybí Strategie pro adaptaci města na změny klimatu.
- V jednotlivých “městských částech” není posilován urbánní a architektonický

potenciál lokálních center.
- Zanedbanost veřejného prostoru..
- Vzrůstající tendence k přetěžování rekreačních ohnisek rekreanty (přehrada, Jizerské

hory).
- Chátrání architektonicky kvalitních objektů ve vlastnictví města (bývalá dětská

poliklinika, městské lázně, atd.)
- Chybí dlouhodobá vize rozvoje vnitřní městské krajiny, včetně jejího vzájemného

atraktivního a bezpečného propojení (př. krajinné klíny, které by umožnily snadný,
atraktivní a bezpečný dosah okolní krajiny v samotném prostoru města).

- V řadě míst nedochází k dostatečné obnově uliční doprovodné zeleně, naopak
dochází k redukci starých stromů bez průběžného omlazování (stromořadí, solitérní
stromy).

- Zanedbanost a chybějící důraz na kvalitní řešení veřejného prostoru edukativních
zařízení (např. zahrad škol a školek zřizovaných městem).

- Nedostatečné využití potenciálu řeky (Lužické potažmo i Bílé) Nisy, kterou má město
ve svém názvu; neprostupné území kolem toku, nevyužitý potenciál nábřeží.
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- Absence kontinuity projektových záměrů ve vazbě na změny politického vedení
/Anenské náměstí, Poštovní ulice.

- Absence analytických podkladů a koncepčních dokumentů pro rozhodování o
rozvoji (př. generel veřejných prostranství ve vazbě na význam veřejné zeleně a
parků).

- Malý důraz na spoluúčast veřejnosti při projektech souvisejících s péčí o sdílený
veřejný prostor a zeleň.

- Pomalé začleňování aktuálních tendencí ve správě o “zelený” veřejný prostor (např.
Intenzivní sečení travnatých ploch “na hlínu” i během letních období sucha, využívání
herbicidů při likvidaci plevelu.)

Příležitosti (O)
- Předcházet negativním dopadům klimatických změn.
- Již ve fázi zadání investičních záměrů klást důraz na architektonickou kvalitu i

kvalitní řešení krajinné a zahradní architektury.
- Při správě veřejného prostoru a technické infrastruktury navrhovat změny s důrazem

na kvalitní řešení zeleno-modro-šedé infrastruktury a její vzájemné vztahy.
- Zpracovat Adaptační strategii sídla na změnu klimatu.
- V exponovaných místech rozhraní sídla s krajinou dbát na dostatečnou regulaci

zástavby včetně definování požadavků na koncepci zeleně.
- Důraz na rozprostření turisticky atraktivních míst napříč územím tak, aby

nedocházelo k přesycení kapacity pouze v některých lokalitách.
- Zvýšení bezpečnosti a komfortu bezmotorového pohybu po městě obecně (řešení

problematických míst).
- Definování hlavních pěších/cyklo koridorů ve vazbě na přístupnost hlavních

rekreačních ohnisek (přehrada) včetně doprovodné zeleně.
- Při aktualizaci územně plánovací dokumentace doplnit návrhovou část o krajinnou

koncepci zaměřenou na vnitřní urbánní prostor města, s cílem doplnit krajinné prvky
(stromořadí, aleje, VKP ) a zvýšit tím atraktivitu nemotorové prostupnosti územím.

- V péči o veřejnou zeleň aplikovat dobrou praxi z jiných měst pro zvýšení biodiverzity
a schopnosti zadržet vodu: navýšení výšky sečení trávníků a snížení četnosti sečení,
místa s tzv. mozaikovou sečí, podpora vzniku travnatých ploch, květnatých luk,
využívání propustných a polopropustných povrchů, podpora/preference vegetačních
střech při posuzování stavebních projektů).

- Pro hledání zpracovatele návrhu důležitých investičních záměrů volit cestu
architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA.

- Při přípravě investičních záměrů dbát na kvalitní řešení s dopadem na
zeleno-modro-šedou infrastrukturu.

- Podpora inteligentního nakládání s vodou při posuzování záměrů a projektů  (zpětné
využití odp. vody, zachycené dešťové vody); využití dešť vod  při údržbě veř. zeleně.

- Zapojení veřejnosti: v péči o zeleň, projekty související s odpadovým hospodářstvím
s cílenou edukací nejmladších.

- Kultivace veřejného prostoru a zeleně s ohledem na význam jednotlivých míst.
- Posílení role lokálních center a řešení jejich atraktivity, architektonické kvality.
- Posílení ekologické výchovy (předškolní, školní vzdělávání, kroužky, propagace

ekovýchovy mezi věkovou skupinu 5 - 18 let)
- V odpadovém hospodářství: osvěta mezi obyvateli pro snížení celkového objemu

odpadu, podpora domácích a lokálních kompostáren apod.

Hrozby (T)
- Budoucí možný nedostatek vzrostlé zeleně při nedostatečném důrazu na sledování

dožívajících stromů a včasném nahrazení ještě před jejich uhynutím/likvidací.



- Přetížení města individuální automobilovou dopravou (průjezdnost, parkovací
kapacity)

- Pokračující vylidňování centra města, eskalace sociálních problémů v centru.
- Vzrůstající nároky na parkování v turisticky atraktivních lokalitách.
- Rozprodej pozemků majících zásadní vliv na prostupnost územím (jak pěší, tak

krajinnou - biocentra, biokoridory)
- Ztráta cenných částí krajiny neustálým zvětšováním zastavitelných ploch města,

(finanční neefektivnost při správě území).
- Extrémní jevy vyvolané změnou klimatu.


