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AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2014 - 2016 

Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Zvýšení parkovací 
kapacity 

Vypracování Generelu dopravy v klidu. 2014 2015 
Vedoucí 

ORM 
150 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Vypracování projektové dokumentace 
(vycházející z Generelu dopravy v klidu) 
pro stavby nových parkovišť, případně 
úpravy stávajících komunikací. 

2016 2017 
Vedoucí 

ORM 
400 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Zlepšení stavu 
místních komunikací 

Vypracování projektové dokumentace oprav 
stávajících a potřebné výstavby nových 
komunikací.  

2016 2016 
Vedoucí 

ORM 
500 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Rekonstrukce 
komunikací I., II. a 

III. třídy 

Zajištění projektů stávajících objektů 
města HB funkčně provázaných s opravami 
silnic I., II. A III. tř.  

2014 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace přísl. staveb objektů města 
funkčně provázaných s opravovanými 
komunikacemi I., II. a III. tř. 

2014 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Zlepšení stavu 
chodníků pro pěší 

Vypracování projektových dokumentací 
oprav chodníků, včetně výměny (oprav) 
stávajících, příp. uloţení nových sítí 
infrastruktury. 

2016 2016 
Vedoucí 

ORM 
200 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Optimalizace 
provozu MHD 

Stavba zastávek a příslušenství dle analýzy. 2016 2018 
Vedoucí 

ORM 
700 000    

Rozpočet 
města 

 

Vybudování 
cyklostezky do 

Perknova 

Zajištění projektové dokumentace 
cyklostezky a SP. 

2016 2018 
Vedoucí 

ORM 
300 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace stavby cyklostezky do 2016 2024 Vedoucí 10 000 000    Rozpočet  
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Perknova(je přípustná realizace v etapách). ORM města 

Dotační tituly 

Realizace 
cyklostezky HB – 

Šmolovy 

Zpracování projektu stavby 3. etapy, vč. 
SP. 

2015 2015 
Vedoucí 

ORM 
250 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace stavby 3. Etapy. 2015 2016 
Vedoucí 

ORM 
10 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace stavby 1. a 2. etapy.  2014 2015 
Vedoucí 

ORM 
10 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Vytvoření „Zeleného 
okruhu“, včetně 
výstavby dílčích 
částí cyklostezek 

Zajištění potřebné PD a stavebního 
povolení pro dílčí části (etapy) stavby ZO. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Postupná realizace dílčích částí ZO dle 
harmonogramu. 

2016 2024 
Vedoucí 

ORM 
30 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Dokončení 
cyklostezek na obou 

stranách řeky 
Sázavy v 

 zastavěném území 
města 

Vypracování PD a vydání SP na zbývající 
úseky cyklostezek. 

Levý břeh (úsek od „Lávky u Sv. Jána“ 
k „Mostu u RICO“, úsek od „Mostu svaté 
Kateřiny“ po „Most na silnici I/38“).  

Pravý břeh (úsek od „Mostu na silnici I/38“ 
k „lávce České armády“). 

2016 2020 
Vedoucí 

ORM 
300 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Čištění odpadních 
vod v osadách / 
místních částech 

Vypracování projektů a zajištění vydání SP 
pro odkanalizování místních částí 
(Papšíkov, Horní Papšíkov, Svatý Kříţ, 
Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, 
Květnov, Zboţice, Veselice, Mendlova Ves, 
Klanečná, Březinka). 

2014 2015 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Realizace staveb ČOV a kanalizačních řádů 
v místních částech. 

2015 2018 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 
 

Výměna 
azbestocementovéh

o vodovodního 
potrubí 

Realizace výměny vodovodního potrubí 
z AZC. 

2014 2024 

Člen ZM, 
který je v 
představe
nstvu VaK 

HB a.s. 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   VaK HB a.s.  

Modernizace 
veřejného osvětlení 

Zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci VO na území města a místních 
částí (členěno po etapách). 

2016 2016 
Ředitel 

Technický
ch sluţeb 

150 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Postupná realizace modernizace VO dle 
projektového podkladu.  

2016 2024 
Ředitel 

Technický
ch sluţeb 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Zvýšení míry 
separace a vyuţití 

odpadů 

Distribuce kompostérů pro domácnosti, 
pilotní ověření komunitní kompostárny. 

2016 2016 
Vedoucí 

OŢP 
250 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Kultivace míst pro 
sběr a separaci 

Modernizace stávajících a případná 
výstavba nových separačních míst ve městě 
a v místních částech(výstavba nových 
separačních míst bude realizována na 
základě výsledků Analýzy systému 
separace). 

2014 2024 
Vedoucí 

OŢP 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Postupná výstavba podzemních separačních 
stání na vybraných místech. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace – nákup – obměna a modernizace 
svozové techniky. 

2016 2024 
Ředitel 

TS 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
Technických 

sluţeb 

Dotační tituly 
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Realizace jednotlivých akcí a projektů - 
modernizace technologií pro separaci 
odpadů (třídička, lis, zařízení sběrného 
dvoru, apod.). 

2016 2024 
Ředitel 

TS 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
Technických 

sluţeb 

Dotační tituly 

 

Ochrana vod a 
ovzduší 

Dbát na včasnou údrţbu, opravy a 
rekonstrukce rybníků; sledování stavu (TBD 
posudky, manipulační řády); sníţení 
intenzity chovu ryb v rybnících. 

2015 2024 
Vedoucí 

EO 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Posílení rekreačního 
potenciálu krajiny 

Přetváření vzhledu krajiny v blízkosti města 
- postupné provádění dle stanoveného a 
schváleného harmonogramu. 

2014 2024 

Radní 
odpovědn

ý za 
oblast ŢP 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Vyuţití moderních 
technologií ke 

zvyšování účinnosti 
vytápění a větrání 
budov v majetku 

města 

Postupná výměna stávajících zdrojů tepla 
za zdroje s vyšší účinností (kondenzační 
technologie, tepelná čerpadla). 

2014 2024 
Ředitel 

TEPLO HB 
s.r.o. 

2 500 000 
ročně 

   
Rozpočet 
TEPLO HB 

s.r.o. 
 

Sniţování 
energetické 

náročnosti objektů 
v majetku města 

Dokončení procesu zateplení budov v 
majetku města – realizace (především areál 
TS, MěÚ Praţská, sportovní zařízení). 
Realizace je závislá na získání dotace. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Revitalizace parku 
Budoucnost a 

veřejných 
prostranství 

Projektová příprava jednotlivých etap 
revitalizace parku dle stanoveného 
harmonogramu. 

2015 2020 
Vedoucí 

ORM 
1 500 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace jednotlivých etap revitalizace 
parku dle harmonogramu. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Revitalizace a zpřístupnění památkově 
chráněné zahrady Mahlerovy vily dle 
zpracované projektové dokumentace. 

2016 2017 
Vedoucí 

ORM 
2 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Aktualizace 
pasportu zeleně 

Úplné dokončení pasportu zeleně. 2016 2016 
Vedoucí 

OŢP 
300 000    

Rozpočet 
města 

Dotační titul 

 

Všechny provozy TS 
na jednom místě 

Příprava projektu po etapách (projektová 
dokumentace). 

2016 2022 
Ředitel 

TS 
400 000    

Rozpočet 
města 

 

Realizace projektu po etapách. 2016 2024 
Ředitel 

TS 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   Dotační titul  

Stabilizovaná síť MŠ, 
ZŠ, OU, SŠ a VŠ s 
dobrou úrovní a 

různorodou 
nabídkou výuky 

Oprava a výstavba venkovního sportovního 
zázemí u ZŠ Nuselská a V sadech 

2015 2016 
Vedoucí 

ORM 
20 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Stabilita a podpora 
sportovních, 
kulturních a 
zájmových 

organizací a spolků 

Analýza poptávky obyvatel jednotlivých 
věkových kategorií pro jednotlivé 
volnočasové aktivity 

2015 2015 Výbor ZM 10 000    
Rozpočet 

města 
 

Rozvoj sociálních 
sluţeb ve vazbě na 

potřeby občanů 

Aktualizace střednědobého plánu sociálních 
sluţeb v dvouletých aţ tříletých intervalech 

2015 2024 
Vedoucí 

OSVŠ 
-    -  

Vytvoření nových 
podnikatelských 

moţností 

Vytvoření projektu pro přivedení sítí 
k hranici pozemků. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Realizace přivedení sítí k hranici pozemků. 2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Ve spolupráci se soukromým investorem 
budování dopravní a technické 
infrastruktury dle poţadavků a dohody 
s investorem. 

2015 2024 
Vedoucí 

ORM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Regionální 
spolupráce města 
Havlíčkův Brod s 
městy/obcemi v 

okolí při propagaci 
turistických cílů 

Pořízení společných propagačních 
materiálů pro obce v regionu. Cílem je 
přilákat návštěvníky do širšího okolí města 
HB. 

2015 2015 

Vedoucí 
úseku 

kultury, 
CR a HBL 

50 000    
Rozpočet 

města 
 

Vytvoření 
efektivního a 

úsporného úřadu 

Analýza a návrh řešení elektronizace sluţeb 
MěÚ. 

2015 2015 Tajemník 3 000 000    

Rozpočet 
města 

Dotační tituly 

 

Implementace nových nástrojů a postupů 
na základě doporučení. 

2015 2015 Tajemník 350 000      

Zefektivnění péče o 
majetek města 

Vytvoření koncepce nakládání s domovním 
fondem v majetku města (prodej bytů / 
vyčlenění sociálních bytů / výstavba nových 
sociálních bytů, startovací byty, 
malometráţní byty, atd.). 

2015 2015 
Vedoucí 

EO 
200 000    

Rozpočet 
města 

 

 

Vyřešení situace v oblasti provozování 
kulturního domu. Alternativy řešení jsou: 

 

 Vyřešení vlastnických vztahů s cílem 
získání většinového majetkového / 
hlasovacího podílu města v Kulturním 
domu (Kulturní dům „Ostrov“ spol. s 
r.o.). 

 Identifikace moţností provozování 
kulturního domu pod záštitou města 
(moţný odkup vhodného objektu pro 
účely kulturního domu (např. objekt 
Sokolu). 

 

V případě získání objektu bude realizována 
rekonstrukce. Náklady na rekonstrukci 
budou definovány v další fázi. 

2015 2015 

Místostar
osta pro 
oblast 
kultury 

5 000 000 – 
10 000 000 

   

Rozpočet 
města 
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Název cíle Název projektu 
Rok 

zahájení 
Rok 

dokončení 
Gestor 

opatření 

Náklady 
projektu 

(Kč) 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2014 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2015 

Náklady 
z rozpočtu 
města (Kč) 

2016 

Zdroj 
financování 

Stav projektu 

Realizace 
mezinárodního 

projektu „Zdravé 
město“ 

Podpora aktivit souvisejících s prevencí 
zdraví a realizace Dnů zdraví (osvětové 
kampaně pro veřejnost včetně dětí, 
mládeţe a seniorů, spolupráce se školami, 
NNO, podnikateli). 

2014 2024 
Koordinát
or NSZM 

Bude 
definováno 
v další fázi 

   
Rozpočet 

města, dotace 
 

 


