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Workshop Kopidlno – závěry 

 

26. února 2019, od 13:00 hod., Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno, Hilmarova 86 

Závěry z diskuze (identifikované problémy v území): 

 

DOPRAVA 

• Velmi špatný stav krajských komunikací (silnice II. a II. třídy) – obce na rekonstrukci čekají 

dlouhou dobu, často kvůli komplikacím vzniklých během územního a stavebního řízení, 

špatná koordinace staveb (projekty obcí x silniční projekty kraje a následná dlouhá 

udržitelnost) 

• V posledních letech se zhoršila obslužnost veřejnou dopravou (hlavně mezikrajská) – ubývají 

večerní, víkendové i přímé spoje, některé z obcí musí nově doplácet na provoz dálkových 

spojů, které v nich zastavují 

• Městu Kopidlno chybí silniční obchvat (silnice I. třídy) 

 

SOCIÁLNÍ SITUACE  

• Kvůli nepřizpůsobivým občanům mají město Kopidlno a další obce status sociálně vyloučené 

lokality  

• Velkým problémem je romská inkluze v ZŠ (především v ZŠ Kopidlno) 

• Ve velkých firmách v regionu pracují z většiny zaměstnanci ze zahraničí nebo zaměstnanci 

mimo region – ti se koncentrují v ubytovnách a vznikají nové problémové lokality 

 

VYBAVENOST A SLUŽBY  

• Obce nemají finanční prostředky na velké infrastrukturní projekty (např. vodovod) 

• Město Kopidlno nesouhlasí se zrušením střední zahradnické školy či jejím začleněním pod 

jiné školské zařízení, škola je nositelem i kulturního a společenského života v městě 

• Střední škola zahradnická Kopidlno by ráda získala finanční podporu na organizaci 

kurzů či dalších aktivit pro místní seniory 

• Ubývá obchodů, hospodských zařízení a poboček pošt v menších obcích – problémem je 

byrokracie (EET) a drahý provoz těchto zařízení, tzv. online supermarkety nejsou řešením 

(budou vytvářet další konkurenci stávajícím obchodům) 
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• Obce uvažují o zřízení pojízdných prodejen – chybí finanční prostředky na jejích 

provoz 

• Dotační program na podporu provozu prodejen ve venkovských obcích přišel pozdě 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

• Problémem se stává areál firmy WEGA recycling v obci Vršce, při navýšení kapacity hrozí další 

rozšiřování areálu, zvýšení kamionové dopravy a pokračující znečišťování životního prostředí 

 

Obce potřebují zpětnou vazbu z vedení kraje  

 

 


