
1 
 

a 

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT 

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na 

období let 2014 - 2020 

1024 
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv 

PROCES   ‒ Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 



2 
 

Dokument zpracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 

Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32793. 

Společnost je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038958. 

IČ: 28576217  

DIČ: CZ 28576217 

Telefon: 595 136 023 

Web: http://rozvoj-obce.cz/ 

E-mail: info@rozvoj-obce.cz 

 

 

Autorský kolektiv: 

 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

 Ing. Hana Doleželová, Ph.D. 

 Ing. Ivana Foldynová 

 Ing. Radek Fujak 

 Mgr. Lukáš Dědič 

 a kolektiv. 

 

 

 

  

http://rozvoj-obce.cz/
mailto:info@rozvoj-obce.cz


3 
 

OBSAH 

 

OBSAH .................................................................................................................................. 3 

ÚVOD .................................................................................................................................... 4 

1. Metodika implementace ..................................................................................................... 6 

1.1 Příprava projektů k realizaci ........................................................................................ 6 

Proces přípravy a realizace projektů a aktivit .................................................................................. 6 

1.2 Financování aktivit .................................................................................................... 9 

1.3 Vymezení kompetencí při realizaci Strategického plánu rozvoje ...................................... 9 

Odpovědnostní model implementace strategického plánu ............................................................ 10 

1.4 Aktualizace Strategického plánu města ........................................................................13 

1.5 Monitorování a evaluace Strategického plánu města ......................................................13 

1.6 Komunikační platforma .............................................................................................15 

2. Akční plán ......................................................................................................................16 

3. Zásobník projektů ............................................................................................................34 

 

  



4 
 

ÚVOD 

Nový Strategický plán rozvoje města Příbram (SPRM) je dokument formulující společnou 

strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města, která na základě názorové shody všech 

subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategického plánu vyjadřuje 

obecnou reálnou představu rozvoji města v období 2014 – 2020. Strategický plán je 

samosprávnou aktivitou, pro kterou je dán prostor v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, ale 

dotýká se také oblasti výkonu státní správy a samosprávy, a proto musí být dokument SPRM 

Příbram v souladu s nadřazenou dokumentací. Vzhledem k poloze města Příbram ve 

Středočeském kraji je stěžejní soulad SPRM s aktuálně platným krajským rozvojovým 

dokumentem - Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020. 

Průnik a soulad prioritních oblastí mezi těmito dvěma dokumenty znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 1: Soulad Strategického plánu rozvoje města Příbram na období 2014 – 2020 s vyšší dokumentací 

rozvoje Středočeského kraje – průnik a vazba na vybrané oblasti 

Dokument 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 

2014 – 2020 

Strategický 

plán rozvoje 

města 

Příbram 

2014 - 2020 

Prioritní 

oblasti 

Infrastruktura 

a územní 

rozvoj 

Podnikání a 

zaměstnanost 

Lidské 

zdroje a 

vzdělávání 

Venkov a 

zemědělství 

Životní 

prostředí 

Řízení a 

správa města 
x x    

Technická 

infrastruktura, 

doprava, 

životní 

prostředí 

x    x 

Sociální a 

zdravotní 

služby, bytový 

fond 

x  x   

Školství, 

kultura, 

volnočasové 

aktivity 

x  x   

Ekonomika 

města a rozvoj 

podnikání 
 x x   

Zdroj: PROCES, 2014 

Nový Strategický plán rozvoje města Příbram je v souladu také se Strategií regionálního 

rozvoje České republiky na roky 2007-2013 (aktuálnější verze zatím neexistuje). Základním 

východiskem pro zpracování byl také stávající rozvojový dokument města - Program 

územního rozvoje města Příbram 2007 – 2013, na který SPRM Příbram 2014 – 2020 přímo 

navazuje. 

Pro účely realizace Strategického plánu v praxi musí být nastaven proces implementace nově 

vzniklého strategického dokumentu do činnosti Městského úřadu Příbram. Informačním 

podkladem pro realizaci Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 

je Analytická část – Profil města, který shrnuje základní poznatky o městě Příbram vedoucí  

k vytvoření poznatkové základny, z níž vychází strategie dalšího rozvoje. Dalším 

předpokladem pro udržitelný, potřebný a požadovaný rozvoj území je zpracování Návrhové 
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části, která udává cíl a jednotlivé priority v oblasti rozvoje území. Stěžejním krokem je 

následné zpracování (nastavení) Metodiky implementace strategického plánu založené na 

principech prostorového plánování, které zajistí optimální fungování strategického plánu. 

Tento dokument obsahuje postup přípravy projektů a aktivit k realizaci strategického plánu 

vedoucího k rozvoji sledované oblasti. Dále popisuje zavedení zvolené strategie a kompetencí 

do činnosti Městského úřadu Příbram, jeho účelem je završit proces implementace nově 

vzniklých strategických částí do činností a chodu města. 

Schéma 1: Průběh zpracování Strategického plánu rozvoje města 
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1. Metodika implementace 

V této části dokumentu je popsáno stanovení principů návrhu projektů, metodika 

implementace strategie, odpovědnost za její provedení, řízení změn a lidí v organizaci 

související s implementací strategie. Strategický plán města bude implementován 

jednotlivými projekty a aktivitami zařazených do Akčního plánu a zpracovaných ve formě 

karet projektů.  

Základními faktory implementace strategických dokumentů jsou: 

 aktivní podpora vrcholového vedení,  

 důkladná a úplná příprava a naplánování implementace, 

 úplná a cílená komunikace (zejména komunikační platforma mezi aktéry v území 

a orgány veřejné správy), 

 kompetentní implementační tým, 

 vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu do implementace. 

1.1 Příprava projektů k realizaci 

V průběhu realizace Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 

budou shromažďovány informace o projektových záměrech v území a realizovány projekty  

a aktivity. Projektové záměry budou řešeny podle aktuální potřeby území. Veškeré projekty  

a aktivity, které byly v rámci strategického plánu definovány, však není možné realizovat 

současně. Proto byly vybrány projekty s nejvyšší prioritou, které budou realizovány 

přednostně v nejbližším možném období – tyto jsou zařazeny v Akčním plánu s platností na 

období let 2014 - 2016. Ostatní projekty, které nebudou realizovány ve stanoveném období, 

jsou zařazeny do Zásobníku projektů, který zahrnuje uvažované projekty a aktivity, které 

tematicky odpovídají navrhnutým opatřením a přispívají k dosažení jejich cílů. V rámci 

přípravy Akčního plánu jsou vybrané projekty ze Zásobníku projektů průběžně navrhovány 

do Akčního plánu, tzn., že se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany 

města pro dané období. Schválené projekty jsou obsahem Akčního plánu, jenž představuje 

nástroj operativní povahy, sloužící k realizaci Strategického plánu rozvoje a k jednoznačnému 

vytyčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Tento 

dokument by měl být zároveň pružný a reagovat na změny v území. Aktualizace Akčního 

plánu vč. Zásobníku projektů strategického plánu bude probíhat jednou za dva roky (ve 

výjimečných případech častěji) tak, aby v něm byl vždy zohledněn aktuální vývoj v území a 

pružně reagoval na případné změny ovlivňující vývoj jednotlivých prioritních oblastí.  

Proces přípravy a realizace projektů a aktivit  

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu rozvoje města Příbram probíhá 

v následujících fázích:  

1. Návrh projektu 

2. Posouzení návrhu projektu 

3. Výběr projektů do Akčního plánu  

4. Realizace projektu 

5. Monitoring projektu 
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ad 1. Návrh projektu (zpracování projektového záměru) 

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle strategického plánu, budou průběžně 

vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva a rady města, komisí, odborů a vedení 

MěÚ, aj.), dále v rámci komunitních aktivit (např. Komunitní plán sociálních služeb), jako 

reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby (podněty občanů apod.). 

Návrhy projektů bude shromažďovat Odbor řízení projektů a dotazů.  

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře karet projektů: 

 Vazba na prioritu 

 Název projektu (aktivity) 

 Stručný popis projektu (aktivity)  

 Předpokládaný odpovědný subjekt  

 Cílová skupina 

 Odhad rozpočtu projektu (aktivity) 

 Předpokládaný termín realizace 

 Předpokládané zdroje financování 

 Připravenost aktivity k realizaci 

 Evaluační ukazatele/indikátory (indikátory výstupů a výsledků) 

Všechny navržené projekty musí přispívat ke stanoveným cílům Strategického plánu rozvoje 

města Příbram, zejména k naplnění globálního cíle, specifických cílů a priorit. Zároveň musí  

i obsahově spadat alespoň do jednoho opatření. 

Budou evidovány veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu níže uvedených subjektů: 

 zastupitelé města 

 odbory městského úřadu  

 komise města  

 příspěvkové organizace města, neziskové a jiné partnerské organizace působící 

v území  

 společnosti s obchodním podílem města 

 zástupci podnikatelů působící v oblasti území 

 veřejnost a další aktéři 

Do Zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly 

realizovány v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto 

projektů je potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu 

rozvoje města Příbram. Naopak již zrealizované projekty budou ze Zásobníku projektů 

vyjmuty. 

ad 2. Posouzení návrhu projektu 

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede Odbor řízení projektů a dotací, pro 

případná doplnění kontaktuje nositele projektu. Nositel projektu je osoba zodpovědná za 

přípravu projektového záměru a následnou realizaci projektu. Odbor řízení projektů a dotací 

také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých 

problémových oblastech, prioritách a opatřeních. 
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Navržené projekty budou poté předloženy k posouzení Strategické komisi. Je-li potřeba, 

vyžádá si komise případné doplnění informací. Následně Strategická komise rozhodne o 

případném zařazení projektu do Akčního plánu nebo Zásobníku projektů. 

ad 3. Výběr projektů do Akčního plánu 

Následně předloží Strategická komise upravené návrhy projektů Akčního plánu ke schválení 

Zastupitelstvu města Příbram. Za výběr projektů a sestavení návrhu Akčního plánu zodpovídá 

Strategická komise.  

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán 

k realizaci v následujících letech, jsou:  

 dostupnost zdrojů financování,  

 časová priorita, 

 nositel projektu, který: 

- zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout, 

- přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky, 

- zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit; 

 udržitelnost, rovné příležitosti. 

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů 

financování (dotace, příslib jiných subjektů, města, kraje a dalších, že na jeho realizaci uvolní 

finance). Projekty z Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu 

rozpočtu na další rok, které je do návrhu zapracují. 

Po schválení rozpočtu města na další rok provede Odbor řízení projektů a dotací revizi 

zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku je informována Strategická 

komise, která v sobě zahrnuje politickou, výkonnou a odbornou složku (kompetence této 

komise jsou vymezeny v kapitole 1.3). Pokud některý projekt nemá zajištěné finanční zdroje, 

je z Akčního plánu vyřazen. Vyřazené projekty zůstávají v Zásobníku projektů. Pokud se 

v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační tituly kraje, státu, EU), je 

projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do tvorby Akčního plánu na další 

období.  

ad 4. Realizace projektu 

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem. Nositelem může být 

odbor městského úřadu, veřejný i soukromý subjekt, nezisková organizace, apod. 

ad 5. Monitoring projektu 

O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu. Zprávy Odbor řízení projektů a 

dotací, které je souhrnně předkládá Strategické komisi k monitorování realizace celého 

strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu je podkladem 

k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu. 
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1.2 Financování aktivit 

Úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z Akčního plánu bude vyžadovat finanční 

prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění 

prostředků z evropských fondů). Výčet projektů v Akčním plánu bude korespondovat 

s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících 

organizací). 

1.3 Vymezení kompetencí při realizaci Strategického plánu rozvoje 

Strategický plán rozvoje města Příbram je dokument formulující společnou strategickou 

rozvojovou vizi dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorové shody všech 

subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategického plánu vyjadřuje 

obecnou reálnou představu budoucího vývoje města Příbram. Jeho hlavním smyslem je 

organizace trvale udržitelného rozvoje města a sledování jednotlivých zájmů tak, aby území 

prosperovalo a dále se rozvíjelo. Strategický plán rozvoje města Příbram je zpracován 

na omezenou dobu (2014 - 2020), ale není uzavřeným dokumentem, dochází k jeho 

aktualizaci v souvislosti s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami života celého města. 

Jako takový má v oblasti rozvoje města důležitý charakter vzhledem ke všem plánovacím 

dokumentům v různých oblastech a je důležitým strategickým dokumentem. Strategický plán 

by měl být provázán a být v souladu s územním plánováním a ostatními strategickými  

a koncepčními dokumenty města (např. komunitní plánování, bezpečnostní strategie, strategie 

rozvoje cestovního ruchu), jak je uvedeno v následujícím schématu.  

Schéma 2: Provazba koncepčních dokumentů 

 

 

 

 

  

Strategický plán  

rozvoje města 

Příbram na období 

let 2014 - 2020 

 

Územní plánování 

Strategické a 

koncepční 

dokumenty města 
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Strategický plán rozvoje města Příbram je podkladem především pro: 

 střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje města, 

 aktivní marketing města, 

 sestavování rozpočtu města, 

 zapojování občanů, podnikatelů a dalších aktérů do rozvojových aktivit, 

 případné změny územního plánu města, 

 grantová pravidla, aj. 

Odpovědnostní model implementace strategického plánu 

Subjekty zapojené do implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram jsou uvedeny 

v následujícím schématu, přičemž stěžejními z nich je Strategická komise a Odbor řízení 

projektů a dotací.  

Schéma 3: Odpovědnostní model implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram 

 

  

• Výběr projektů určených k realizaci a schválení Akčního 
plánu 

• Schválení souhrnné zprávy o realizaci Strategického plánu 
Zastupitelstvo města 

• Předložení Akčního plánu ke schválení Zastupitelstvu města 

• Předkládá souhrné zprávy o realizaci Strategického plánu 
Zastupitelstvu města 

Rada města 

• Posouzení navrhovaných projektů a příprava Akčního plánu 

• Monitorování realizace  Strategického plánu 

• Provádí dohled nad realizací a aktualizací Strategického 
plánu 

Strategická komise 

• Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě 
návrhů a ralizaci projektů a aktivit 

• Shromažďování návrhů projektů a jejich první formální 
posouzení 

• Příprava podkladů pro jednání Strategické komise 

• Revize zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů 
určených   k realizaci 

• Monitoring realizace projektů a předložení zpráv Strategické 
komisi o naplňování Strategického plánu 

Odbor řízení projektů a dotací 

• Předkládání návrhů projektů, které budou naplňovat cíle 
Strategického plánu 

Odbory MěÚ, komise města, 
příspěvkové organizace města, 
neziskové organizace, zástupci 

podnikatelů a další aktéři 
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Činnost Strategické komise 

Pro účely tvorby a zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 

2014 - 2020 byla zřízena tzv. Řídící pracovní skupina, která měla rozhodovací funkci nad 

výstupy z pracovních skupin. Její funkce bude zachována při realizaci Strategického plánu 

města a bude transformována na tzv. Strategickou komisi. Složení Strategické komise bude 

reflektovat jak výkonnou (starosta, volení zástupci města), tak i odbornou složku (zástupci 

městského úřadu), aby byla zajištěna kontinuita plánu bez ohledu na politickou situaci ve 

městě. Jmenováním jednotlivých členů Strategické komise bude pověřena Rada města. 

Strategická komise bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu. 

Složení Strategické komise:  

 všichni členové Rady města Příbram 

 tajemník Městského úřadu Příbram 

Takto ustanovené Strategické komisi budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování v této 

oblasti a bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu. 

Výsledkem projednání jednotlivých bodů jsou přijatá usnesení, Strategická komise je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Strategická komise se usnáší 

většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty. 

Strategická komise se bude scházet zpravidla jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou: 

 příprava zpracování Akčního plánu realizace Strategického plánu,  

 navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit, 

 rozhodování o zařazení projektů do Akčního plánu  

 sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit, 

 sledování naplňování Strategického plánu,   

 projednání souhrnné zprávy o realizaci Strategického plánu  

Podklady pro jednání Strategické komise připravuje Odbor řízení projektů a dotací.  

Kompetence Odboru řízení projektů a dotací 

Odbor řízení projektů a dotací zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům, zapojeným 

subjektům a organizacím v záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti, stejně tak  

s ostatními dotčenými subjekty úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy  

a realizace jednotlivých projektů. Odbor řízení projektů a dotací úzce spolupracuje též 

s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost 

s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jejich činnosti. Odbor řízení 

projektů a dotací má odpovědnost za administrativní zajištění implementace a její realizaci. 

V průběhu roku provádí monitoring realizace všech nově vzniklých strategických dokumentů 

a monitoring realizace jednotlivých projektů. Dále bude také předkládat zprávu o probíhající 

implementaci a návrh další činnosti Strategické komisi. 

Kompetenční model Strategického plánu rozvoje města 

V následujícím organigramu implementační struktury je znázorněn proces realizace 

Strategického plánu rozvoje města Příbram, ve kterém jsou určeny základní činnosti a aktivity 

zainteresovaných subjektů. Proces řízení Strategického plánu rozvoje města (dále jen 

„SPRM“) v sobě nese řízení a dohled nad Strategickým plánem a realizaci spolupráce  

a komunikace 
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Schéma 4: Organigram implementační struktury Strategického plánu rozvoje města Příbram 

 

 

 

Řízení a dohled nad SPRM provádí Odbor řízení projektů a dotací, které se dělí na další 

činnosti. Základem je vypracování kvalitního Strategického plánu rozvoje města a jeho 

předání zastupitelstvu ke schválení. Pro efektivní řízení a dohled je nutné vytvoření vazeb 

Strategické komise na další subjekty implementační struktury, které provádí Odbor řízení 

projektů a dotací s odbory MěÚ a aktéry ve městě, nastavení a udržování účinných vnitřních 

řídících a kontrolních mechanismů provádí Odbor řízení projektů a dotací ve spolupráci 

s tajemníkem/cí. 

 MěÚ Příbram. Poslední činností v rámci tohoto subprocesu je vrcholové řízení a dohled nad 

SPRM prováděné Strategickou komisí.  
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Spolupráce a komunikace je zajišťována Odborem řízení projektů a dotací ve spolupráci 

s odbory MěÚ a aktéry působící v oblasti. Dílčími činnostmi tohoto subprocesu jsou 

komunikace s ostatními subjekty implementační infrastruktury, koordinace s ostatními 

strategickými dokumenty a koordinace s rozvojovými dokumenty na národní a regionální 

úrovni. Tyto činnosti provádí Odbor řízení projektů a dotací, v případě první zmíněné činnosti 

se do spolupráce zapojují řídící orgány města. 

1.4 Aktualizace Strategického plánu města 

Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 bude v pravidelných 

intervalech aktualizován. Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v 

municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při 

příchodu významného investora do oblasti, při významných výstupech a podnětech vzešlých 

např. z komunitního plánování bude reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací 

Strategického plánu rozvoje města i mimo pravidelné intervaly jeho průběžné aktualizace.  

Doporučení pro aktualizaci Strategického plánu bude předkládat Strategická komise  

a zapracování změn zajistí Odbor řízení projektů a dotací. 

Návrhová část Strategického plánu bude každé 2 roky přizpůsobena poznatkům  

a novým trendům získaným např. na základě Rozboru udržitelného rozvoje území, průzkumu 

veřejného mínění či jinak získaných informací. K nově vzniklé situaci mohou být stanoveny 

(nebo upraveny stávající) priority a opatření, které se následně projeví v podobě Akčního 

plánu. 

1.5 Monitorování a evaluace Strategického plánu města 

Účelem monitoringu je sledování průběhu realizace Strategického plánu rozvoje města. 

Základními nástroji pro monitoring jsou přehledy realizovaných projektů a přehledy výstupů  

a výsledků těchto projektů. Pro monitorování budou také využity nastavené indikátory 

projektů. Odbor řízení projektů a dotací bude každoročně předkládat Strategické komisi 

průběžnou monitorovací zprávu, která zhodnotí naplňování Strategického plánu rozvoje města 

z pohledu plnění indikátorů a předloží ji pro informaci Zastupitelstvu města.  

Nastavení systému vyhodnocování dopadů realizovaných projektů na plnění cílů 

strategického plánu   

Pro zjištění dopadů realizovaných projektů na plnění cílů jednotlivých priorit bude probíhat 

vyhodnocování Akčního plánu.  Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle 

a poskytnout doporučení pro další řízení strategického plánu i pro směřování jeho opatření. 

Závěry a doporučení evaluace představují jeden z klíčových podkladů pro zlepšení 

efektivnosti strategického plánu.   

V průběhu realizace strategického plánu budou provedeny 2 typy evaluace, a to: 

 průběžná evaluace – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu 

a na jejím základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci Strategického 

plánu rozvoje města za účelem zdokonalení,  
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 ex-post evaluace – po ukončení realizace Strategického plánu rozvoje města, evaluace 

zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost Strategického plánu (účinnost intervencí, 

rozsah naplnění očekávaných efektů, aj.). 

Stěžejní je vyhodnocení Akčního plánu, které probíhá jednou za dva roky. Dále je dle potřeby 

Akční plán hodnocen průběžně. Hodnocení je prováděno ve spolupráci s odpovědnými 

osobami na základě stanovených indikátorů. Základní hodnotící škála je: 

 Zahájeno 

 Nezahájeno 

 Částečně splněno 

 Splněno 

Pro hodnocení úspěšnosti projektů/aktivit strategického plánu je stěžejní, jakým dílem 

přispěla jejich realizace ke splnění cíle a hodnotících kritérií (potažmo naplnění priorit 

a opatření).  

Byly stanoveny 4 evaluační kritéria, v rámci kterých budou jednotlivé cíle a projekty 

hodnoceny experty - členy Strategické komise. Stanovená evaluační kritéria vychází z 

konceptu 3E (účelnost, efektivita, hospodárnost). Strategická komise provádí posouzení na 

základě podkladů, které připraví Odbor řízení projektů a dotací.  

Pro vyhodnocování jednotlivých cílů a projektů strategie bude nastavena sedmibodová škála, 

kdy 1 představuje nejhorší situaci a 7 nejlepší stav. Vyšší hodnocení cíle a projektu má 

pozitivní vliv na rozvoj města Příbram.  

Evaluační kritéria:  

1. Efektivnost financování (jestli prostředky byly vynaloženy, tam kde měly) 

Nejhorší situace Hodnocení Nejlepší situace 

Neúčelná podpora projektů, 

které nejsou spjaty s prioritami 

strategického plánu. Vyčerpání 

finančních prostředků města na 

neefektivní projekty, nepoměr 

mezi vynaloženými prostředky a 

cíli projektů. 

1 2 3 4 5 6 7 

Podpora pouze takových projektů, které 

mají adekvátně nastavený rozpočet 

vzhledem k nastaveným výsledkům. U 

projektů je očekáván přínos pro rozvoj 

ve městě.  

2. Vícezdrojové financování 

Nejhorší situace Hodnocení Nejlepší situace 

Město se bude podílet na 

financování všech aktivit a 

projektů. Nízká aktivita lokálních 

aktérů při získávání finančních 

prostředků z různých zdrojů.  

1 2 3 4 5 6 7 

Podíl všech možných zdrojů podílejících 

se na financování rozvoje města 

(rozpočet města, EU, soukromé 

subjekty, kraj, a další).  
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3. Plnění cílů strategie  

Nejhorší situace Hodnocení Nejlepší situace 

Nejsou realizovány projekty 

definované v Akčním plánu. 

1 2 3 4 5 6 7 
Podpora projektů, které jsou definovány 

v Akčním plánu a zásobníku projektu, 

stabilní financování rozvojových 

projektů.  

4. Plnění dílčích priorit strategie (míra naplnění jednotlivých opatření) 

Nejhorší situace Hodnocení Nejlepší situace 

Jsou realizovány takové 

projekty, které nepřispívají 

k naplňování dílčích cílů 

jednotlivých priorit.  

1 2 3 4 5 6 7 
Postupnou realizací projektů dochází 

k naplňování dílčích cílů jednotlivých 

priorit. 

 

 

 

1.6 Komunikační platforma 

Předpokladem úspěchu implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram na období 

let 2014 – 2020 je implementace komunikační platformy, která zajistí úplnou a cílenou 

komunikaci nejen mezi zaměstnanci města, ale také mezi městským úřadem, městem, jím 

zřízenými a založenými organizacemi a dalšími orgány a subjekty v území. Zapojení všech 

výše uvedených oblastí do spolupráce na implementaci, byť i dílčím způsobem, je základním 

předpokladem pro odstranění nedostatků informací a chyb z neznalosti.  

Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude 

víceúrovňová, založená na principech prostorového plánování, tzn. propojující komunikaci 

Odbor řízení projektů a dotací, Strategické komise, aktérů působících v oblasti, občanů města  

a turistů. Implementace komunikační platformy rovněž přinese doporučení pro zlepšení 

spolupráce s regionálními aktéry (Středočeský kraj). 

Schéma 5: Komunikační platforma mezi všemi subjekty 

  

Odbor řízení 
projektů a dotací 

Strategická 
komise 

Středočeský 
kraj 

Aktéři 
působící v 

území 

Turisté a 
občané 

Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly 

a vyhodnocení. Stěžejním subjektem hodnocení je Strategická komise jako iniciační a 

evaluační orgán. Vyhodnocené výstupy budou uveřejněny na webu města. 
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2. Akční plán 

Soubor projektových záměrů slouží jako plán projektů k realizaci Strategického plánu rozvoje 

města Příbram na roky 2014 - 2020. Z tohoto souboru bylo ve spolupráci s Řídící pracovní 

skupinou strategického plánu vybráno několik konkrétních projektových záměrů, které byly 

zařazeny do Akčního plánu a měly by být realizovány v časovém horizontu let 2014 - 2016. 

Takto vybrané prioritní projektové záměry zpracované v podobě jednotlivých karet projektů 

jsou uvedeny v následující části dokumentu. 

A Řízení a správa města – organizace, komunikace a prostorové plánování 

Priorita A1:   Efektivní řízení města a městského úřadu  

Opatření A 1.1  Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu využitím moderních  

technologií a postupů  

Opatření A 1.2 Zavedení projektového a procesního řízení 

Opatření A 1.3 Provázání strategického, územního a komunitního plánování  

Opatření A 1.4  Zefektivnění hospodaření s městským majetkem 

Priorita A2: Rozvoj spolupráce a komunikace  

Opatření A 2.1 Posílení komunikace a spolupráce mezi odbory 

Opatření A 2.2 Posílení spolupráce a komunikace s místními občany, podnikateli a  

návštěvníky  

Vazba na opatření 
A.1.1 Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu 

využitím moderních technologií a postupů 

Název aktivity Specializovaná pozice GIS pracovník  

Popis aktivity 
Vytvoření pozice GIS pracovníka – vzdělávání 
zaměstnance úřadu se specializací na ovládání GIS 
softwaru (např. ArcGIS). 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity Mzdové náklady (400 000 Kč/rok) 

Předpokládaný termín realizace 2015 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven (GIS software je k dispozici) 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Pozice GIS pracovníka 

Indikátor výsledků 
Zkvalitnění činností úřadu v oblasti geografických 

informačních systémů GIS 
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Vazba na opatření A.1.2 Zavedení projektového a procesního řízení  

Název projektu Implementace projektového řízení do praxe úřadu  

Popis projektu 
Nastavení a implementace projektového řízení do 
struktur úřadu - softwarová podpora, vzdělávání 
zaměstnanců v práci se zavedeným softwarem. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Tajemník, Odbor informačních technologií, Odbor 
řízení projektů a dotací 

Cílová skupina Zaměstnanci MěÚ 

Odhad rozpočtu projektu 300 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016  

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zavedení software pro projektové řízení na MěÚ 

Indikátor výsledků Zefektivnění řízení realizace projektů 

 

Vazba na opatření 
A.2.1 Posílení komunikace a spolupráce mezi 

odbory 

Název projektu Intranet Městského úřadu Příbram  

Popis projektu 

Pro účely optimalizace komunikační platformy uvnitř 
MěÚ bude vytvořen intranet, jako informační systém, 
který umožní sdílení dat, propojení aplikací úřadu  
a zefektivnění práce zaměstnanců. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor informačních technologií 

Cílová skupina Zaměstnanci MěÚ 

Odhad rozpočtu projektu 700 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt je ve fázi přípravy - zpracovaná studie 
proveditelnosti 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vytvoření informačního systému - Intranet 

Indikátor výsledků 
Optimalizace a zefektivnění komunikační platformy 

uvnitř MěÚ 
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B Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 

Priorita B1   Zajištění technické infrastruktury  

Opatření B 1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující  

technické infrastruktury 

Opatření B 1.2 Dobudování kanalizační sítě ve vybraných lokalitách 

Priorita B2  Zkvalitňování dopravní infrastruktury  

Opatření B 2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města – parkování 

Opatření B 2.2 Optimalizace silniční dopravy 

Opatření B 2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších ekologických forem dopravy  

ve městě 

Priorita B3   Zvyšování kvality životního prostředí 

Opatření B 3.1  Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně 

Opatření B 3.2  Podpora environmentální výchovy a osvěty 

Opatření B 3.3  Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve  

městě 

Opatření B 3.4  Sanace starých ekologických zátěží 

Opatření B 3.5 Výstavba protipovodňových opatření 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Výstavba komunikační propojky Milínská - Mixova 

Popis projektu 
Předmětem projektu je výstavba veřejné komunikace, 
vč. doprovodné technické infrastruktury 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 12.000.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 

Trasa komunikace je vymezena platným Územním 
plánem města Příbram jako veřejně prospěšná stavba 
DI-27, v podrobnějším stupni je vymezena platným 
Regulačním plánem Příbram, Sázky - Barandov 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Délka vybudované silnice cca 490 metrů 

Indikátor výsledků Zlepšení dopravní situace ve městě 
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Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Zpracování generelu dopravy 

Popis projektu 
Předmětem projektu je komplexní vyhodnocení 
dopravní infrastruktury ve městě a navrhnutí vhodných 
řešení do budoucna 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Odbor správy majetku 
– oddělení silničního hospodářství 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 1.000.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Generel dopravy 

Indikátor výsledků Návrhy opatření ke zlepšení dopravy ve městě 

 

Vazba na opatření 
B.1.2 Dobudování kanalizační sítě ve vybraných 

lokalitách 

Název projektu Kanalizační síť v městské části Lazec a Kozičín  

Popis projektu 
Dobudování kanalizační sítě města v městských 
částech Lazec a Kozičín v souladu s kapacitními 
možnostmi ČOV. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování 
Státní fond životního prostředí, dotace z EU, rozpočet 
města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Délka vybudované kanalizační sítě 

Indikátor výsledků 

Zlepšení sběru a shromáždění znečištěné vody a 

snížení znečišťování přírodního prostředí v městských 

částech 

 

 

Vazba na opatření B.2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města 

Název projektu Řešení dopravy v klidu 

Popis projektu 

Vybudování nových parkovacích kapacit, ve vazbě na 
sídelní celky a útvary, na území města. Projektu bude 
předcházet fáze stanovení potenciálních rezerv 
parkování pro sídelní celky a útvary na území města. 
S ohledem na limitní kapacity ploch v území se 
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předpokládá spíše s výstavbou parkovacích domů, či 
rekonstrukcí stávajících objektů pro daný účel. Ve 
vytipovaných místech, k tomu vhodných, pak může 
také docházet k nárůstu zpevněných ploch pro účely 
parkování. Revitalizace komunikací a zpevněných 
ploch ve vazbě na požadavky dopravní obslužnosti a 
přístupu k objektům pro vozidla HZS a IZS v lokalitách 
sídelních celků a útvarů na území města. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2016 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet nových parkovacích míst 

Indikátor výsledků 

Zvýšení počtu parkovacích míst ve městě, 

zkapacitnění průjezdnosti a přístupu k objektům 

(nástupní plochy) pro vozidla HZS a IZS 

 

Vazba na opatření 
B.3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující 

odpadové hospodářství ve městě 

Název projektu Infrastruktura odpadového hospodářství  

Popis projektu 

1. etapa: Opravení zpevněných ploch pod nádobami a 
vybudování případně rozšíření nových stanovišť 
nádob. Popelnice a kontejnery na komunální odpad a 
nádoby na separovaný sběr budou umístěny na 
vhodných plochách, občané k nim budou mít lepší 
přístup, nebudou zasahovat do vozovky, lepší 
manipulace při svozu a zlepšení estetického vhledu 
města. 
2. etapa: Nákup nových nádob na tříděný odpad (na 
papír vč. nápojových kartónů, plasty, sklo). 
3. etapa: Nákup auta s lisovací nástavbou, nákup 300 
nových košů 

Předpokládaný odpovědný subjekt Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 
1. etapa - 500 000 – 1 000 000 Kč 
2. etapa - 10 000 000 Kč 
3. etapa - 1 800 000 – 2 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 

Počet nově vybudovaných/upravených nádob na 

komunální odpad, počet nových nádob na tříděný 

odpad, auto s lisovací nástavbou, 300 košů 

Indikátor výsledků 
Zlepšení procesu nakládání s odpadem a čistoty 

veřejných prostranství 
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C Zdravotnictví, sociální oblast, bytový fond 

Priorita C1  Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky služeb sociální péče a péče  

o lidské zdraví  

Opatření C 1.1  Posílení dostupnosti a úrovně současných poskytovaných sociálních  

a zdravotních služeb obyvatelstvu 

Opatření C 1.2  Posílení komunitního plánování 

Opatření C 1.3  Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních  

a zdravotních službách 

Opatření C 1.4  Podpora činnosti a spolupráce  NNO a spolků působící v oblasti 

zdravotní a sociální péče 

Priorita C2:   Podpora dostupného bydlení  

Opatření C 2.1  Optimalizace bytové politiky města  

Opatření C 2.2  Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro mladé rodiny  

a ohrožené skupiny obyvatel 

 

Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název projektu 
Zřízení nové příspěvkové organizace „Centrum 
sociálních a zdravotních služeb“  

Popis projektu 

Zřízení jedné společné příspěvkové organizace města 
fúzí formou sloučení příspěvkové organizace Městské 
jesle a rehabilitační stacionář Příbram s příspěvkovou 
organizací Pečovatelská služba města Příbram za 
účelem poskytování sociálních služeb, zdravotních 
služeb a služeb péče v dětských skupinách. 

Předpokládaný odpovědný subjekt vedení města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu - 

Předpokládaný termín realizace 2015 

Předpokládané zdroje financování - 

Připravenost projektu k realizaci 
Zřizovací listina organizace schválena zastupitelstvem 
města. 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Nová příspěvková organizace  

Indikátor výsledků 

Zkvalitnění a zefektivnění činností v oblasti 

poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb a 

služeb péče v dětských skupinách. 
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Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název aktivity Zřízení záchytné stanice 

Popis aktivity 
Zřízení a provozování záchytné stanice za účelem 
umístění občanů pod vlivem návykových látek 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města  

Připravenost aktivity k realizaci Aktivita v realizaci 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zřízení záchytné stanice 

Indikátor výsledků Rozšíření poskytovaných služeb ve městě 

 

 

Vazba na opatření C.1.2 Posílení komunitního plánování 

Název projektu 
Pokračování procesu komunitního plánování a jeho 
rozvoje 

Popis projektu 

Zajištění návaznosti na dosavadní činnost pracovních 
skupin zaměřených na specifické cílové skupiny, které 
budou provádět revizi KPSS a aktualizaci vč. 
spolupráce se Středočeským krajem při provádění 
pravidelných revizí a aktualizací KPSS dle aktuálně 
zjišťovaných potřeb. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb 

Odhad rozpočtu projektu 300 000 – 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci 
Projekt nepřipraven – aktualizace stávajícího 
Komunitního plánu sociálních služeb 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb 

Indikátor výsledků Zkvalitnění procesu komunitního plánování 
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Vazba na opatření 
 C.1.3 Zvyšování informovanosti obyvatel o 

dostupných sociálních a zdravotních službách 

Název aktivity Den zdraví a sociálních služeb  

Popis aktivity 

Akce věnována prohloubení informovanosti laické i 
odborné veřejnosti o poskytování sociálních, 
zdravotních služeb a souvisejících aktivitách vč. vydání 
informačních a propagačních materiálů. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 50 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci 
Aktivita nepřipravena – návaznost na stávající 
propagaci 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Konání akce, počet informačních a propagačních 

materiálů 

Indikátor výsledků 
Zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních a 

zdravotních služeb 

 

 

Vazba na opatření 
C.1.4 Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků 

působících v oblasti zdravotní a sociální péče 

Název aktivity Kooperace města s Úřadem práce a NNO 

Popis aktivity 

Aktivní podpora činností nestátních neziskových 
organizací ze strany města – schůzky, asistenční 
podpora, vzdělávací a volnočasové aktivity, vytvoření 
sociálního fondu a grantového programu na podporu 
NNO. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města, 

poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina Město Příbram, Úřad práce, neziskové organizace 

Odhad rozpočtu aktivity -  Kč 

Předpokládaný termín realizace 2014 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Aktivita v realizaci – probíhají jednání/schůzky  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet podpořených organizací 

Indikátor výsledků Zlepšení spolupráce mezi městem, ÚP a NNO 
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Vazba na opatření 

C 1.5 Podpora zaměstnávání a doprovodných 

služeb směřující k sociálnímu začleňování 

 

Název projektu 
Podpora vzniku prostupného zaměstnávání a 
doprovodného programu k prevenci kriminality 

Popis projektu 

V souladu se Strategickým plánem sociálního 
začleňování stanovení podmínek a postupů, jakými 
město podpoří vznik programu prostupného 
zaměstnávání a sociální firmy, která umožní 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaným, nebo 
obtížně zaměstnatelným občanům města. 
Doprovodné služby směřující k sociálnímu začlenění a 
prevenci recidivy – motivační programy, mentoring  a 
dluhové a pracovní poradenství 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 
vyloučením ohrožené, osoby s trestní minulostí, 
dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné 
osoby 

Odhad rozpočtu projektu 
Bude upřesněno při zpracování fiše dle bližší 
specifikaci předmětu činnosti soc. firmy/prostupného 
zaměstnávání 

Předpokládaný termín realizace 2016 - 2017 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Vytvoření programu zaměstnávání a sociální firmy 

 

Indikátor výsledků 

Rozšíření zaměstnanosti u cílových skupin dlouhodobě 

nezaměstnaných, nebo obtížně zaměstnatelných 

občanů města 

 

Vazba na opatření 

C.2.2 Podpora sociálního bydlení, 

nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a 

ohrožené skupiny obyvatel 

Název projektu Program prostupného bydlení na území města  

Popis projektu 

Vytvoření programu zaměřeného na prostupné bydlení 
na území města, jehož součástí bude aktualizace 
analýzy bytového fondu za účelem identifikace 
vhodných bytů pro startovací bydlení pro občany 
města. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina Občané města Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Zahájena příprava 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vytvoření programu prostupného bydlení 

Indikátor výsledků Zlepšení přístupu občanů města k bydlení 
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Vazba na opatření 

C.2.2 Podpora sociálního bydlení, 

nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a 

ohrožené skupiny obyvatel 

Název projektu Realizace komunitního domu seniorů  

Popis projektu 

Výstavba komunitního domu seniorů s cca 20 
malometrážními byty s cílem pronájmu pro seniory 
(věk nad 65 let). Součástí bytového domu by měl být 
společný prostor pro komunitní činnost. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Obyvatelé v seniorském věku 

Odhad rozpočtu projektu 15 000 000 – 25 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z MMR, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt ve fázi zpracování projektové dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet nových bytových jednotek 

Indikátor výsledků Větší nabídka ekonomicky dostupného bydlení 
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D Školství, kultura, volnočasové aktivity 

Priorita D1   Rozvoj školství a vzdělávání  

Opatření D 1.1  Podpora školství a školských zařízení 

Opatření D 1.2 Zvýšení provázanosti poptávky trhu práce s nabídkou vzdělávání a  

rekvalifikací  

Priorita D2:  Podpora volnočasových aktivit, sportu a infrastruktury cestovního  

ruchu 

Opatření D 2.1  Rozvoj infrastruktury pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel  

města 

Opatření D 2.2  Podpora neziskových organizací a spolků  

Opatření D 2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Vazba na opatření D1.1 Podpora školství a školských zařízení 

Název projektu 
Erasmus a Strategická partnerství - zvyky a tradice 
v Evropě jako vzdělávací koncept pro MŠ a ZŠ 

Popis projektu 

Projekt je zaměřen na podporu partnerství mezi městy 
Příbram a Hoorn prostřednictvím realizace konkrétních 
aktivit škol zřizovaných oběma městy. Vzájemné 
seznámení se se zvyky a tradicemi všech ročních 
období na české a holandské straně. Podpora 
vzdělávací a kulturní různorodosti na národní a 
mezinárodní úrovni v kontextu Evropské spolupráce a 
zakomponování těchto témat do předškolního a 
základního vzdělávání. Cílem je také inovace a 
doplnění školních vzdělávacích programů (ŠVP) 
zúčastněných škol o jednotlivé aktivity, vzájemné 
sdílení zkušeností a realizace výměny pracovníků (tzv. 
Mobility). V rámci projektu bude vytvořena metodická 
příručka a programy dalšího vzdělávání. Projekt 
navazuje na předchozí úspěšný projekt města v oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(zejména na realizaci kurzů anglického jazyka pro cca 
120 učitelů příbramských škol a týdenní odbornou stáž 
60 učitelů v Hoornu).  

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor školství, kultury a sportu, partnerské školy  

Cílová skupina Mateřské a Základní školy 

Odhad rozpočtu projektu 
Aktivita „Mobility“: 23 000 euro/rok 
Administrace projektu: 2 250 euro/měsíc  

Předpokládaný termín realizace 2014 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy - podání žádosti o grant  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Tisk metodické příručky 

Indikátor výsledků Aplikace do Školního vzdělávacího programu 
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Vazba na opatření 
D1.2 Zvýšení provázanosti poptávky trhu práce s 

nabídkou vzdělávání a rekvalifikací 

Název aktivity Exkurze do podniků  

Popis aktivity 

Zprostředkování komunikace mezi zaměstnavateli a 
školami a realizování exkurzí žáků 8. a 9. tříd ZŠ do 
místních podniků za účelem zvýšení zájmu žáků o 
studium vybraných oborů. Doplněné informováním 
rodičů děti o exkurzích a jiných akcích realizovaných 
úřadem práce v této oblasti. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, 
zapojené podniky, Okresní hospodářská komora, Úřad 
práce 

Cílová skupina Zaměstnavatelé, školy, žáci a rodiče žáků 

Odhad rozpočtu aktivity 100 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, zúčastněné subjekty  

Připravenost aktivity k realizaci Projekt připraven k realizaci – zpracovaná studie 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet realizovaných exkurzí 

Indikátor výsledků 

Zvýšení informovanosti dětí a jejich rodičů o nabídce 

studia na střední škole s následným uplatněním na 

trhu práce 

 

Vazba na opatření 
D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit 

obyvatel města včetně infrastruktury 

Název projektu Rekonstrukce zimního stadionu 

Popis projektu 

1. etapa: Rekonstrukce technického zázemí zimního 

stadionu - výměna chladicích trubek na ledových 

plochách 

2. etapa: Rekonstrukce šaten, sprch, rehabilitace, WC 

pro veřejnost, výměna osvětlení, nové opláštění 

budovy pro snížení tepelných ztrát, nové plastové 

mantinely, úprava betonového povrchu na ploše za 

účelem dalšího využití pro jiné sporty v době odstávky 

ledové plochy v letních měsících 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Sportovní zařízení 
města Příbram 

Cílová skupina 
Město Příbram, uživatelé a návštěvníci zimního 
stadionu 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu  

Předpokládaný termín realizace 
1. etapa: 2015 - 2016 
2. etapa: 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace k 1. etapě 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zrekonstruovaný zimní stadion 

Indikátor výsledků 
Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i uživatelé zimního 

stadionu 



28 
 

 

Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Nové turistické stezky a cyklotrasy v Brdech a okolí  

Popis projektu 
Rozšíření sítě značených turistických cest a cyklotras 

v oblasti Brd 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor kancelář města 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 100.000 – 120.000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2016 - 2017 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, Správa CHKO 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Nové značené turistické cesty a cyklotrasy 

Indikátor výsledků 
Zvýšení návštěvnosti, zlepšení nabídky volnočasových 

aktivit 

 

Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Naučná stezka Třemošná  

Popis projektu 

Vyznačení naučné stezky z Kozičína k vodní nádrži 

Pilská, na Ohrádku, Třemošnou, Kazatelnu, Malý 

kámen do Orlova, vybavení informačními tabulemi, 

odpočívadly, upravení výhledových míst, osazení 

odpadkovými koši 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor kancelář města ve spolupráci s CHKO 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 300.000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2016 - 2017 

Předpokládané zdroje financování 
Dotace kraje, MŽP (SFŽP), rozpočet města, Klub 
českých turistů 

Připravenost projektu k realizaci Projekt částečně připraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Nová atraktivní naučná stezka 

Indikátor výsledků Zvýšení návštěvnosti místa, zlepšení informovanosti 
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Vazba na opatření 
D3.2  Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu 

historického dědictví města 

Název projektu Svatohorské schody 

Popis projektu 
1. etapa – rekonstrukce a akutní řešení havarijního 
stavu schodiště  
2. etapa – kompletní rekonstrukce schodiště 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie – Svatá Hora 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 
1. etapa: 400 000 Kč 
2. etapa: 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 
1. etapa: 2015 - 2016  
2. etapa: 2017 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Rekonstruované schodiště 

Indikátor výsledků Zvýšení bezpečnosti návštěvníků 

 

 

Vazba na opatření D4.1 Podpora prevence kriminality 

Název projektu Obnova kamerového systému  

Popis projektu 

Výměna již zastaralých bezpečnostních kamer ve 

městě – každoročně výměna 3 nových kamer. 

Rozšíření kamerového systému. Nový pult pro dohled 

MKDS. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Městská policie 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 
1. etapa – 500 000 Kč 
2. etapa – 500 000 Kč 
3. etapa – 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2017 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města  

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy – zpracovaná cenová kalkulace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet nových bezpečnostních kamer 

Indikátor výsledků Zlepšení monitoringu kriminality  
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E Ekonomika města a rozvoj podnikání 

Priorita E1   Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání  

Opatření E 1.1  Posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem, městem,  

odbornými organizacemi a obcemi regionu 

Opatření E 1.2  Aktivní přístup k pobídkám investorů a podpora podnikatelské aktivity  

obyvatel města 

Opatření E 1.3  Podpora vhodného využití stávajících objektů a ploch pro podnikatelské  

činnosti 

Opatření E 1.4  Propagace města v oblasti podnikání 

Opatření E 1.5  Stabilizace pracovní síly a podpora rozvoje pracovních příležitostí  

Priorita E2   Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu 

Opatření E 1.1  Vytvoření vhodné nabídky cestovního ruchu a spolupráce v rámci  

regionu  

Opatření E 1.2  Podpora a propagace podnikatelských příležitostí v oblasti cestovního  

ruchu 

Opatření E 1.3  Podpora meziobecní spolupráce 

Vazba na opatření 
E1.2 Aktivní přístup k podmínkám investorů a 

podpora podnikatelské aktivity obyvatel města 

Název projektu Pravidla pro podporu a rozvoj podnikání ve městě 

Popis projektu 

Radou města vydaná pravidla, podle nichž se město 
zavazuje ke konkrétní podpoře vybraných 
podnikatelských aktivit formou pobídek, vytvoření 
materiálních podmínek, zjednodušené administrativy, 
bonifikací, způsobu zadávání veřejných zakázek, 
prodejů a pronájmů majetku města;  podmínky 
poskytování záruk a garancí při pronájmech objektů a 
pozemků města k vybraným podnikatelským záměrům; 
stanovení prioritních oborů podnikání atd. 

Odpovědný subjekt/osoba Rada města 

Cílová skupina Podnikatelská sféra 

Odhad rozpočtu aktivity --- 

Předpokládaný termín realizace 2015 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci nepřipraveno 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Pravidla o podpoře podnikání v Příbrami 

Indikátor výsledků 

Transparentní a jasná pravidla, podle nichž bude 

zřejmé, které obory podnikání město podpoří, za jakých 

podmínek a jakým způsobem; nezpochybnitelné metody 

zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek. 
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Vazba na opatření 
E1.2 Aktivní přístup k pobídkám investorů a 

podpora podnikatelské aktivity obyvatel města 

Název projektu Zpracování marketingové strategie města  

Popis projektu 
Realizace průzkumu potřeb místních podnikatelů, 
vytvoření strategie pro příchod nových investorů. 
Následně zpracování marketingové strategie města. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Obecní živnostenský 
úřad, Okresní hospodářská komora 

Cílová skupina Podnikatelé 

Odhad rozpočtu projektu  250 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Marketingová strategie města 

Indikátor výsledků 
Zlepšení podnikatelského prostředí pro stávající i 

potenciální podnikatele 

 

Vazba na opatření 
E1.3 Podpora vhodného využití stávajících objektů 

a ploch pro podnikatelské činnosti 

Název projektu Rozvojové plochy a lokality pro podnikání 

Popis projektu 

Vytipování rozvojových ploch vhodných pro podnikání 
o výměře min. 5 ha (přednostně využít pozemky města 
a přičlenit k nim i pozemky ve vlastnictví jiných 
subjektů). S těmito subjekty zahájit jednání ohledně 
podmínek možného výkupu městem pro zajištění 
atraktivní nabídky ucelené plochy potenciálním 
investorům. 

Odpovědný subjekt/osoba 
Odbor investic a rozvoje města 
Odbor správy majetku (výkupy) 

Cílová skupina Podnikatelská sféra 

Odhad rozpočtu aktivity 
Vytipování – 0 (v režii města) 
Výkupy – bude upřesněno podle lokalit a podmínek 

Předpokládaný termín realizace 2015-2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci částečně 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Mapa rozvojových ploch a lokalit 

Indikátor výsledků 
Orientace podnikatelských aktivit do preferovaných 

lokalit 
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Vazba na opatření 
E1.3 Podpora vhodného využití stávajících objektů 

a ploch pro podnikatelské činnosti 

Název projektu Katalog pozemků a prostor pro podnikání  

Popis projektu 

Vytvoření katalogu vhodných pozemků a prostor 
vhodných pro podnikatelské účely za účelem přilákání 
podnikatelů do města, aktivní propagaci města a 
regionu na veletrzích, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Stavební úřad a územní plánování 

Cílová skupina Podnikatelé 

Odhad rozpočtu projektu  200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2014 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt v realizaci  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Katalog pozemků 

Indikátor výsledků 
Zvýšení informovanosti potenciálních podnikatelů o 

nabídce vhodných pozemků ve městě. 

 

Vazba na opatření 
E1.5 Stabilizace pracovní síly a podpora rozvoje 

pracovních příležitostí 

Název aktivity Workshopy se zaměstnavateli 

Popis aktivity 
Uspořádání workshopů za účasti místních podnikatelů 
a škol s cílem nalezení vhodného způsobu provázání 
studijních oborů na potřeby místních zaměstnavatelů 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor školství, kultury a sportu, Okresní hospodářská 
komora 

Cílová skupina Podnikatelé, školy 

Odhad rozpočtu aktivity  10 000 – 20 000 Kč/workshop  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování 
Dotace kraje, rozpočet města, finanční spoluúčast 
podnikatelů a škol 

Připravenost aktivity k realizaci Aktivita nepřipravena 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet workshopů 

Indikátor výsledků 
Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů a 

školských zařízení 

 

 

 

 

 



33 
 

Vazba na opatření 
E2.2 Podpora a propagace podnikatelských 

příležitostí v oblasti cestovního ruchu 

Název aktivity 
Zlepšení systému propagace ubytovacích, 
stravovacích a ostatních služeb podnikatelů města  

Popis aktivity 
Rozšíření společného portálu na webu města a aktivní 
propagace stávajících služeb na veletrzích v kraji, v 
ČR a v zahraničí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor školství, kultury a sportu, Odbor kancelář města  

Cílová skupina Podnikatelé, subjekty působící v cestovním ruchu 

Odhad rozpočtu aktivity -  Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet města, finanční spoluúčast místních aktérů 
CR 

Připravenost aktivity k realizaci 
Aktivita ve fázi přípravy – existence portálu na webu 
města  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Portál nabídky cestovního ruchu, počet účastí na 

veletrzích 

Indikátor výsledků Zvýšení návštěvnosti města 

 

Vazba na opatření E2.3 Podpora meziobecní spolupráce 

Název aktivity 
Spolupráce a společná propagace atraktivit cestovního 
ruchu v rámci více obcí v regionu  

Popis aktivity 

Předmětem je spolupráce města Příbram a okolních 
obcí za účelem přilákání vyššího počtu návštěvníků do 
turisticky atraktivní lokality prostřednictvím společných 
setkávání a workshopů. Zároveň budou na webových 
stránkách všech zainteresovaných obcí umístěny 
zpětné odkazy na weby okolních obcí s cílem 
vzájemné spolupráce širšího regionu při podpoře 
rozvoje cestovního ruchu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor školství, kultury a sportu, Odbor kancelář 
města, Místní akční skupiny, sdružení obcí, Okresní 
hospodářská komora 

Cílová skupina Města a obce v regionu, turisté 

Odhad rozpočtu aktivity 250 000 Kč/rok  

Předpokládaný termín realizace 2014 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Dotace, rozpočet města, členské obce 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt v realizaci 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Počet pracovních workshopů, webové odkazy na 

partnerské obce 

Indikátor výsledků Zvýšení návštěvnosti regionu 
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3. Zásobník projektů 

Jedná se o seznam všech projektových záměrů a aktivit, které byly navrženy pracovními 

skupinami k naplňování jeho cílů Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 

2014 – 2020. V Zásobníku projektů jsou obsaženy projekty/aktivity, které nebyly vybrány do 

Akčního plánu a nebudou realizovány v letech 2014 až 2016, v případě změny podmínek 

(např. zisku dotace) nebo v případě aktualizace Akčního plánu, je možné tyto projekty do něj 

přeřadit. 

A Řízení a správa města – organizace, komunikace a prostorové plánování 

Vazba na opatření 
A.1.1 Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu 

využitím moderních technologií a postupů 

Název aktivity 
Modernizace hardwarového a softwarového 
zabezpečení MěÚ Příbram  

Popis aktivity 
Zabezpečení pravidelných investic do hardwarového a 
softwarového vybavení úřadu za účelem zvyšování 
úrovně a kvality činností zaměstnanců. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor informačních technologií 

Cílová skupina Zaměstnanci MěÚ 

Odhad rozpočtu aktivity 1 000 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Průběžná realizace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet investic na hardwarové a softwarové vybavení 

Indikátor výsledků Zefektivnění činností zaměstnanců MěÚ 

 

Vazba na opatření A.1.2 Zavedení projektového a procesního řízení 

Název projektu 
Implementace principů procesního řízení do praxe 
úřadu  

Popis projektu 
Bude provedena analýza systému procesního řízení 
vybraných agend a činností MěÚ a návrh optimalizace 
stavu procesu za účelem zefektivnění jejich výkonu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Tajemník, Odbor vnitřních věcí 

Cílová skupina Zaměstnanci MěÚ 

Odhad rozpočtu projektu 1 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zavedení procesního řízení na MěÚ 

Indikátor výsledků Zefektivnění činností a fungování MěÚ 
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Vazba na opatření 
A.1.3 Provázání strategického, územního a 

komunitního plánování 

Název projektu Úprava Územního plánu města Příbram  

Popis projektu 
Aktualizace a úprava Územního plánu města Příbram 
podle § 188 odst. 1 stavebního zákona. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor stavební úřad a územní plánování 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, dotační programy kraje, dotace z EU  

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven – návaznost na stávající ÚP 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Aktualizovaný Územní plán města Příbram 

Indikátor výsledků 
Nastavení prostorového a funkčního uspořádání území 

a možnosti jeho využití 

 

Vazba na opatření 
A.1.4 Zefektivnění hospodaření s městským 

majetkem 

Název projektu Pasportizace nemovitého majetku města  

Popis projektu 

Zavedení elektronické formy pasportizace nemovitého 
majetku jako rozšíření stávajícího systému (ENO). 
Součástí bude identifikace objektů ve městě vhodných 
pro další využití a zhodnocení jejich stavu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Tajemník, Městská realitní kancelář, Odbor správy 
majetku, Odbor informačních technologií 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 1 000 000 - 2 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt nepřipraven - návaznost na existující systém 
ENO 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Pasport nemovitého majetku města 

Indikátor výsledků Identifikace objektů vhodných pro další využití 
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Vazba na opatření 
A.2.2 Posílení spolupráce a komunikace s 

místními občany, podnikateli a návštěvníky 

Název aktivity 
Vytvoření profilu MěÚ/města Příbram na sociálních 
sítích  

Popis aktivity 

Rozšíření webových stránek města o prezentaci města 
pomocí sociálních sítí s cílem zvýšení informovanosti 
veřejnosti, zveřejňování aktualit, důležitých informací, 
kalendáře kulturních akcí, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Tiskový mluvčí 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 10 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Profil města Příbram na sociální síti 

Indikátor výsledků Zlepšení komunikace mezi MěÚ a veřejností 
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B Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název aktivity Šetrné vytápění k životnímu prostředí  

Popis aktivity 

Podpora soukromých projektů, které se budou zabývat 
využitím ekologicky šetrných způsobů vytápění. 
V rámci této aktivity dojde k rozšíření povědomí o 
možnostech využití dotačních programů včetně 
zajištění poradenství, konzultací a asistencí 
obyvatelům ze strany města.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor životního prostředí 

Cílová skupina  Město Příbram, soukromé subjekty 

Odhad rozpočtu aktivity 100 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Státní fond životního prostředí, dotace kraje 

Připravenost aktivity k realizaci* Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Počet zapojených subjektů/počet poradenství 

poskytnutých občanům 

Indikátor výsledků 
Zvýšení počtu domácností s ekologicky šetrným 

způsobem vytápění, zlepšení ovzduší 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Úprava hřbitova 

Popis projektu 
Oprava hřbitovních zdi po celé délce hřbitova (Starý 
hřbitov). Renovace jezírka v dolní části Sadu 
vzpomínek, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 800 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace kraje 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Délka opravených zdí (v m); revitalizované jezírko 

Indikátor výsledků 
Zlepšení technického stavu hřbitovních zdí a 

estetického vzhledu Sadu vzpomínek 
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Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení  

Popis projektu 

1. etapa: Provedení pasportizace veřejného osvětlení. 
2. etapa: Kompletní výměna 8 rozvaděčů včetně 
doplnění o systém dálkového ovládání a regulace.  
3. etapa: Doplnění systému dálkového ovládání do 10 
rozvaděčů. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 
1. etapa - 300 000 – 400 000 Kč 
2. etapa - 700 000 – 850 000 Kč 
3. etapa - 400 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Pasport veřejného osvětlení, výměna 8 rozvaděčů, 10 

nových rozvaděčů s dálkovým ovládáním 

Indikátor výsledků Zkvalitnění systému veřejného osvětlení 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Rekonstrukce cyklotrasy Žežice – Památník Vojna 

Popis projektu 

Oprava povrchu stávající cyklotrasy spočívající 
v odstranění bodových závad, zpevnění povrchu a 
případné zajištění odtokových poměrů pro zamezení 
narušování zpevněných vrstev. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram, návštěvníci města  

Odhad rozpočtu projektu 2 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet rekonstruovaných kilometrů 

Indikátor výsledků Zlepšení infrastruktury 
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Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Vybudování chodníku u hřiště Amasoma 

Popis projektu 

Předmětem projektu je vybudování chodníku podél 
komunikace III/1912 u hřiště Amasoma směrem na 
Brod za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 
v této části města. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 1 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů m
2
 vybudovaného chodníku 

Indikátor výsledků Zlepšení prostředí ve městě 

 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Cyklostezka Lesopark Litavka – Kozičín - Brdy 

Popis projektu 
Vybudování cyklostezky z lesoparku Litavka kolem 
Kozičína do Brd 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 7.000.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vybudovaná cyklostezka 

Indikátor výsledků Zvýšená návštěvnost Brd, zkvalitnění infrastruktury CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní 

a kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu 
Cyklotrasa Březové Hory – Drmlovo pole – Orlov – 

U Slaniny 

Popis projektu 
Vybudování cyklotrasy z prostoru Hornického muzea 
přes Drmlovo pole a Orlov k hájovně U Slaniny 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 1.000.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vybudovaná cyklotrasa 

Indikátor výsledků Zvýšená návštěvnost Brd, zkvalitnění infrastruktury CR 

 

 

Vazba na opatření B.2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města 

Název projektu Úprava ploch v okolí Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Popis projektu 
Celkové řešení prostoru v okolí Oblastní nemocnice 
Příbram, včetně rozšíření parkovacích ploch 
dostupných nejen pro návštěvníky nemocnice. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram, návštěvníci nemocnice/pacienti 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet nových parkovacích míst 

Indikátor výsledků Zkvalitnění prostředí v okolí nemocnice 

 

Vazba na opatření B.2.2 Optimalizace silniční dopravy 

Název projektu Obnovení vodotečí 

Popis projektu 
Obnovení vodotečí na komunikacích k obcím Kozičín, 

Lazec, Orlov, Jesenice, Zavržice 

Předpokládaný odpovědný subjekt Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 750 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 
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Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet a délka obnovených vodotečí  

Indikátor výsledků Zvýšení ochrany silnic  

 

Vazba na opatření B.2.2 Optimalizace silniční dopravy 

Název projektu Dopravní značení 

Popis projektu 

Provedení pasportizace a následná optimalizace 
dopravního značení, doplnění dopravních značek 
podle současných potřeb dopravy ve městě a 
bezpečnosti na pozemních komunikacích a v souladu 
s aktuálně platnou legislativou. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor správy majetku – odd. silničního hospodářství 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 300 000 – 600 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Průběžná realizace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Počet nových dopravních značek ve městě, 

optimalizace dopravního značení ve městě 

Indikátor výsledků Zvýšení bezpečnosti na silnicích 

 

Vazba na opatření 
B.2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších 

ekologických forem dopravy ve městě 

Název projektu Bezbariérovost veřejné hromadné dopravy 

Popis projektu 

Nákup nízkopodlažních dopravních prostředků veřejné 
dopravy a postupné odstraňování bariér nástupišť 
veřejné hromadné dopravy (zpřístupnění zastávek a 
stanic veřejné hromadné dopravy bez bariér a se 
standardními hmatnými prvky) 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor správy majetku – odd. silničního hospodářství 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města. 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Počet nízkopodlažních dopravních prostředků, počet 

bezbariérových zastávek 

Indikátor výsledků 
Zlepšení bezbariérového přístupu k veřejné hromadné 

dopravě 
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Vazba na opatření 
B.2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších 

ekologických forem dopravy ve městě 

Název projektu Zřízení železniční zastávky Příbram - město 

Popis projektu 
Výstavba vlakového nástupiště, jednoduchého 
přístřešku pro cestující a obslužných komunikací 

Předpokládaný odpovědný subjekt Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 10 000 000 – 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování 
Dotace z EU, Státní fond dopravní infrastruktury, 
rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy – zpracovaná studie 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vlakové nástupiště se zastřešením 

Indikátor výsledků 
Zvýšení dostupnosti železniční dopravy pro obyvatele 

města 

 

 

Vazba na opatření 
B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného 

prostranství a zeleně 

Název aktivity Systémová péče o zeleň 

Popis aktivity 

Provedení pasportu zeleně ve městě, zajištění 
komplexní péče a regenerace významných ploch 
veřejné zeleně města, včetně koordinace péče o 
veřejná prostranství.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Město Příbram, Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 300 000 – 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Pasport zeleně 

Indikátor výsledků Zkvalitnění péče o veřejnou zeleň města 
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Vazba na opatření 
B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného 

prostranství a zeleně 

Název projektu Lesopark Svatá Hora 

Popis projektu 
Realizace sadových úprav, pěšin, chodníků, 
doplňkových staveb 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Technické služby města Příbrami, Odbor investic a 

rozvoje města, Městské lesy Příbram, s.r.o. 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 10 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt je ve fázi přípravy – částečně zpracovaná 
projektová dokumentace a studie 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zřízení lesoparku Svatá Hora 

Indikátor výsledků Zkvalitnění veřejného prostranství (plochy) 

 

Vazba na opatření 
B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného 

prostranství a zeleně 

Název projektu Rekonstrukce veřejného prostranství v lokalitě „CÍL“ 

Popis projektu 

Celková revitalizace dotčeného území – oprava 
veškerých poškozených inženýrských sítí, oprava 
zpevněných i nezpevněných ploch, revitalizace 
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů m
2
 revitalizované plochy 

Indikátor výsledků Zlepšení prostředí ve městě 
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Vazba na opatření B.3.2 Podpora environmentální výchovy a osvěty 

Název aktivity Zajištění osvěty v oblasti ochrany životního prostředí 

Popis aktivity 
Šíření výchovy a osvěty široké veřejnosti v oblasti 
ochrany životního prostředí formou vzdělávacích akcí, 
poskytováním environmentálního poradenství apod.  

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor životního prostředí, neziskové organizace, 
školská zařízení 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 50 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Průběžná realizace  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet zapojených (informovaných) občanů 

Indikátor výsledků 
Zlepšení znalosti veřejnosti v oblasti ochrany životního 

prostředí 

 

Vazba na opatření B.3.2 Podpora environmentální výchovy a osvěty 

Název projektu Naučná stezka Žežické skály 

Popis projektu 

Záměrem projektu je vybudování naučné stezky 
směrem na Žežické skály, včetně vybudování altánu u 
studánky na Zdaboři. Jedná se o vybavení mobiliářem, 
značení a poutače. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 150 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů km označené trasy 

Indikátor výsledků 
Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro občany 

města 
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Vazba na opatření 
B.3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující 

odpadové hospodářství ve městě  

Název projektu Svoz biologicky rozložitelného odpadu 

Popis projektu 

1. etapa: Zahájení svozu biologicky rozložitelného 
odpadu od obyvatel - nákup svozového auta, 150 ks 
popelnic na bioodpad do okrajových částí města  
2. etapa: Svoz biologicky rozložitelného materiálu od 
obyvatel, nákup 300 ks popelnic, rozšíření stávajících 
kontejnerových stání 

Předpokládaný odpovědný subjekt Technické služby města Příbrami 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 
1. etapa - 5 000 000 Kč 
2. etapa - 400 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
1 svozové auto, 150 ks popelnic na bioodpad, 300 ks 

popelnic, počet kontejnerových stání 

Indikátor výsledků Likvidace biologicky rozložitelného odpadu ve městě 

 

Vazba na opatření 
B 3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující 

odpadové hospodářství ve městě 

Název projektu 
Koncepční ekologické řešení likvidace odpadů 

dle plánu odpadového hospodářství ČR 

Popis projektu 

Výstavba zařízení na ekologické zpracování odpadů 
pro celou ORP (a širší území) ve smyslu plánu 
odpadového hospodářství ČR vč. možného 
energetického využití. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Město Příbram, případně svazek obcí 

Cílová skupina Občané města a ORP 

Odhad rozpočtu projektu 400.000.000,-Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017-2020 

Předpokládané zdroje financování OPŽP, soukromé fondy 

Připravenost projektu k realizaci nepřipraveno 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vybudované zařízení 

Indikátor výsledků 
Ekologická likvidace odpadů, nové pracovní příležitosti 

v zařízení 
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Vazba na opatření B.3.4 Sanace starých ekologických zátěží 

Název projektu Monitoring starých ekologických zátěží a analýza rizik  

Popis projektu 

Monitoring kontaminovaných a jiných ekologických 
zátěží, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji 
kontaminovaných míst k sanaci. Vypracování analýzy 
rizik. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
DIAMO, státní podnik, Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., Odbor životního prostředí 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 5 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování 
Státní fond životního prostředí, dotace z EU, rozpočet 
města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zpráva o závažnosti kontaminace v území 

Indikátor výsledků Identifikace starých ekologických zátěží 

 

 

Vazba na opatření B.3.5 Výstavba protipovodňových opatření 

Název projektu Výstavba protipovodňového opatření na Litavce 

Popis projektu 
Řešení a výstavba protipovodňové ochrany městského 
území kolem řeky Litavky – úprava koryt, výstavba 
poldrů, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města, Středočeský kraj 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet protipovodňových opatření 

Indikátor výsledků Zvýšení bezpečnosti města před povodněmi 
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C Zdravotnictví, sociální oblast, bytový fond 

Vazba na opatření 

 C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně současných 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název aktivity 
Správným směrem ke kvalitě sociálních a zdravotních 
služeb 

Popis aktivity 

Realizace vzdělávacího kurzu a pravidelných setkání 
pro manažery a pracovníky sociálních a 
zdravotnických organizací a sdílení bestpractices, jež 
povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro cílové 
skupiny vč. navázání úzké spolupráce mezi subjekty 
poskytujícími sociální a zdravotní služby za účelem 
jejich maximálního propojení v rámci poskytování péče 
o společné klienty.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Pověřená organizace - vzdělávací subjekt 

Cílová skupina 
Manažeři a pracovníci sociálních a zdravotnických 
služeb 

Odhad rozpočtu aktivity Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci* Aktivita nepřipravena - průběžná realizace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet zapojených a proškolených osob 

Indikátor výsledků 
Navázání spolupráce mezi subjekty poskytujícími 

sociální a zdravotní služby 

 

Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název projektu Hospic Příbram  

Popis projektu 

Zřízení zdravotnicko-sociálního zařízení - Hospice, 
které pečuje o nevyléčitelně nebo dlouhodobě a těžce 
nemocné pacienty v domácím prostředí a formou 
pobytové služby. Zřízení hospice bude reflektovat na 
potřeby SO ORP Příbram. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Poskytovatel sociální služby 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zřízení Hospice 

Indikátor výsledků 
Zlepšení nabídky zdravotních sociálních služeb ve 

městě 
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Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název projektu Zvýšení kapacity nízkoprahového centra Bedna  

Popis projektu 

Nalezení vhodné lokality za účelem přesunutí 
nízkoprahového centra Bedna nebo zajištění dalších 
prostor (více pracovišť) s cílem zvýšení kapacity, 
zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města 

Cílová skupina Děti a mládež do 20 let 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování MPSV, dotace kraje 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Nárůst velikosti kapacity nízkoprahového centra Bedna 

v % 

Indikátor výsledků Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb 

 

Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název aktivity 
Rozvoj odborného sociálního poradenství pro 
ohrožené skupiny obyvatel  

Popis aktivity 

Cílem aktivity je zajištění provozu a udržitelnosti 
stávajícího projektu, který je zaměřen na dluhové a 
finanční poradenství, psychologické a právní 
poradenství, depistáž. Využívání legislativních nástrojů 
a odborných kompetencí Poradny Města Příbram při 
řešení prevence předluženosti nebo řešení 
zadluženosti občanů, řešení akutní krize, včetně 
eliminace úplného sociálního propadu. Vyhledávání, 
podpora občanů v orientaci ve složitých a krizových 
situacích, účinná pomoc a ochrana proti společenské, 
ekonomické aj. agresivitě, poskytování návodů a 
nástrojů pro řešení agrese a šikany ve všech formách 
projevu, řešení konfliktních vztahů mezi rodiči a dětmi, 
v sociálním prostředí.  

Odpovědný subjekt/osoba Poradna Města Příbram 

Cílová skupina 
Uživatelé sociálních služeb, sociálně slabé a ohrožené 
obyvatelstvo, děti 

Odhad rozpočtu aktivity 1 500 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z MPSV, dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Realizováno průběžně  

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet osob využívajících sociální poradenství 

Indikátor výsledků Rozšíření záchranné sociální sítě ve městě  
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Vazba na opatření 

C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

obyvatelstvu 

Název aktivity 
Rozvoj sociálně aktivizačních služeb a terénní sociální 
práce 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je zajištění provozu a udržitelnosti 
(zajištěn terénních pracovníků) stávajícího projektu, 
který je zaměřen na poskytování služeb sociální péče 
a prevence v SVL a skupinám ohrožených sociálním 
vyloučením s cílem zvýšení kapacity i zkvalitnění a 
rozšíření poskytovaných služeb.  

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města, 
poskytovatel sociální služby 

Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Odhad rozpočtu aktivity 1 000 000 Kč/rok  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace MPSV, dotace z EU, rozpočet města  

Připravenost aktivity k realizaci Realizováno průběžně 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální služba 

Indikátor výsledků 
Zvýšení kapacity, zkvalitnění a rozšíření 

poskytovaných služeb 

 

Vazba na opatření C.2.1 Optimalizace bytové politiky města 

Název aktivity Koncepce bytové politiky  

Popis aktivity 

Realizace koncepce bytové politiky města za účelem, 
zvýšení možností lépe a efektivněji zajišťovat bydlení 
pro občany, kteří pomoc města skutečně potřebují 
(celoměstské sjednocení a zkvalitnění evidence 
obecního bytového fondu, intenzivní kontrola využívání 
obecního bytového fondu, plánování technické údržby 
domů a bytů, apod.), využití oblasti Fantovy louky pro 
plánování výstavby, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Oddělení ekonomické a evidence majetku města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování 
Státní fond rozvoje bydlení, dotační programy kraje, 
soukromí investoři, dotace z EU 

Připravenost aktivity k realizaci 
Aktivita připravena k realizaci – zpracovaná Koncepce 
bytové politiky 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Realizace koncepce bytové politiky v praxi 

Indikátor výsledků Zvýšení možností nalezení bydlení pro občany města 

 

 

 



50 
 

Vazba na opatření 

C2.2 Podpora sociálního bydlení, 

nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a 

ohrožené skupiny obyvatel 

Název projektu Sociální bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel 

Popis projektu 

Vybudování nebo rekonstrukce stávajícího objektu za 
účelem zřízení Azylového domu určeného pro muže 
v kritické životní situaci. Vybudování nebo 
rekonstrukce stávajícího objektu za účelem zřízení 
zázemí pro osoby v kritické životní situaci (Noclehárny 
a Denní nízkoprahové centrum) 

Předpokládaný odpovědný subjekt Poskytovatel sociální služby 

Cílová skupina 
Město Příbram, muži nacházející se v kritické životní 
situaci, osoby bez přístřeší 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2016 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Zřízení Azylového domu, Počet osob využívající 

Noclehárnu a Denní nízkoprahové centrum 

Indikátor výsledků Zlepšení nabídky sociálních služeb ve městě 

 

Vazba na opatření 

C.2.2 Podpora sociálního bydlení, 

nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a 

ohrožené skupiny obyvatel 

Název projektu 
Realizace startovacích bytů pro mladé rodiny a 
nízkopříjmové skupiny obyvatel  

Popis projektu 
Výstavba cca 20 malometrážních bytů s cílem 
pronájmu pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny 
obyvatel.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Mladé rodiny, nízkopříjmové skupiny obyvatel 

Odhad rozpočtu projektu 10 000 000 – 20 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2018 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet nových bytových jednotek 

Indikátor výsledků Větší nabídka ekonomicky dostupného bydlení 
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Vazba na opatření 

C.2.2 Podpora sociálního bydlení, 

nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a 

ohrožené skupiny obyvatel 

Název projektu 
Ekonomicky dostupné bydlení pro mladé rodiny, 
nízkopříjmové skupiny občanů a aktivní seniory  

Popis projektu 

Výstavba areálu/ů řadových domků s malometrážními 
byty pro jednotlivce a dvojice. Počet bytových jednotek 
pro jednotlivce 10, pro dvojice 20, včetně společného 
zázemí (společenská místnost) a upraveného 
venkovního prostoru pro společné setkávání. 

Odpovědný subjekt/osoba Soukromý investor 

Cílová skupina Senioři, nízkopříjmové skupiny obyvatel 

Odhad rozpočtu projektu 50 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Soukromý investor 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet vytvořených bytových jednotek 

Indikátor výsledků Větší nabídka ekonomicky dostupného bydlení 

 

  



52 
 

D Školství, kultura, volnočasové aktivity 

Vazba na opatření 
D1.1 Podpora udržitelnosti školství a školských 

zařízení 

Název aktivity Pokračování procesu naplňování Koncepce školství 

Popis aktivity 
Návaznost na dlouhodobou strategii aktivit v oblasti 
školství s vazbou na místní trh práce a s ohledem na 
demografický vývoj. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor školství, kultury a sportu 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity 200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Realizace Koncepce školství 

Indikátor výsledků Zintenzivnění provazby trhu práce a školství 

 

Vazba na opatření 
D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit 

obyvatel města včetně infrastruktury 

Název projektu 
Rozvoj sportovišť a míst vhodných k volnočasovým 
aktivitám 

Popis projektu 

Zpracování Koncepce rozvoje sportovišť a míst 

vhodných k volnočasovým aktivitám, včetně definování 

priorit financování. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor školství, kultury a sportu 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Vytvořená Koncepce rozvoje sportovišť a míst 

vhodných k volnočasovým aktivitám 

Indikátor výsledků 
Identifikace možností rozvoje sportovních a 

volnočasových aktivit 
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Vazba na opatření 
D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit 

obyvatel města včetně infrastruktury 

Název projektu Multifunkční sportovní hala   

Popis projektu 

Výstavba nového sportovního objektu za účelem 

vytvoření multifunkčního prostoru (haly) pro sportovní 

využití (florbal, házená, apod.). 

Předpokládaný odpovědný subjekt Soukromý investor 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Soukromý investor, dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Nová Multifunkční hala 

Indikátor výsledků 
Zvýšení nabídky sportovních a volnočasových aktivit 

pro občany města 

 

Vazba na opatření 
D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit 

obyvatel města včetně infrastruktury 

Název projektu Hornický vláček  

Popis projektu 

V letech 2005 – 2007 byla realizována stavba 

hornického vláčku, drážní těleso směřuje z nádvoří 

Ševčínského dolu k portálu Ševčinské dopravní štoly. 

V další fázi je nutné přeložení potrubí 

s technologickou vodou, které zabraňuje položení 

další části drážního tělesa. Hornický vláček by 

v případě zprovoznění Ševčinské dopravní štoly mohl 

vyjet na začátku lesoparku, který vznikl na území 

někdejší úpravny dolu Vojtěch kvalitně provedenou 

rekultivací území po důlní činnosti. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Hornické muzeum, 
DIAMO s.p., Středočeský kraj 

Cílová skupina Město Příbram, návštěvníci 

Odhad rozpočtu projektu 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet návštěvníků 

Indikátor výsledků Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 
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Vazba na opatření 
D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit 

obyvatel města včetně infrastruktury 

Název projektu Rozvoj areálu Nový rybník  

Popis projektu 

Využití potenciálu areálu Nového rybníka pro 

sportovní, kulturní a volnočasové aktivity.  Vybudování 

in-line dráhy, zázemí pro další sportovní a jiné aktivity, 

apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Sportovní zařízení 
města Příbram 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy – zpracovaná studie 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Modernizovaný areál Nový Rybník 

Indikátor výsledků 
Zkvalitnění a rozšíření nabídky sportovních a 

volnočasových aktivit pro občany města 

 

Vazba na opatření D2.2 Podpora neziskových organizací a spolků 

Název projektu 
Zmapování prostor vhodných pro činnost neziskových 
organizací a spolků 

Popis projektu 

Vytvoření pasportu vhodných prostor města, 

příspěvkových organizací a jiných subjektů vhodných 

pro činnost spolků a neziskových organizací (provazba 

na projekt „Pasportizace nemovitého majetku města“ 

v rámci opatření A.1.4) 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina Město Příbram, organizace a spolky 

Odhad rozpočtu projektu 100 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Pasport vhodných prostorů pro činnost spolků a 

neziskových organizací 

Indikátor výsledků Intenzivnější podpora neziskových organizací a spolků 
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Vazba na opatření 
D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních 

organizací a jejich aktivit 

Název projektu Kulturní středisko 

Popis projektu 

Zřízení pracovního místa s náplní organizovat živou 

kulturu v prostorách Zámečku – Ernestina, Divadla 

Antonína Dvořáka a dalších. Dále koordinovat kulturní 

pořady organizované objekty působícími v kultuře vč. 

činnosti spolků. Využití stávajících prostor v návaznosti 

na rekonstrukci Zámečku – Ernestina. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb 

Cílová skupina Město Příbram  

Odhad rozpočtu projektu 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet účastníků kulturních akcí 

Indikátor výsledků Zkvalitnění organizace kulturních akcí ve městě 

 

Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Studie rozvoje cestovního ruchu ve městě  

Popis projektu 

Zpracování studie pro rozvoj infrastruktury CR ve 

městě (včetně doplňkové infrastruktury) a pro rozvoj 

infrastruktury CR v lokalitě Vojenského újezdu Brdy 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Obecní živnostenský úřad, Odbor školství, kultury a 
sportu, Odbor kancelář města 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 300 000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Studie rozvoje cestovního ruchu 

Indikátor výsledků 
Nalezení perspektiv a možností pro rozšíření 

infrastruktury cestovního ruchu 
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Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Rozhledna na Třemošné  

Popis projektu 
Vybudování rozhledny na vrchu Třemošná se 

zázemím 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 10.000.000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Objet rozhledny 

Indikátor výsledků Zvýšení návštěvnosti místa 

 

 

Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Rozhledna Prokopka  

Popis projektu 
Vybudování rozhledny na odvalu dolu Prokop na 

Březových horách 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 3.000.000 – 5.000.000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Objet rozhledny 

Indikátor výsledků Zvýšení návštěvnosti místa 
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Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název projektu Turistická stezka Struhy  

Popis projektu 
Vybudování turistické stezky ve stopě technické 

„památky“ Struhy od Lázského rybníka až do Příbrami 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor kancelář města 

Cílová skupina Obyvatelé, turisté a návštěvníci města 

Odhad rozpočtu projektu 100.000 Kč  

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2019 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, Správa CHKO 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Nová atraktivní turistická stezka 

Indikátor výsledků 
Zvýšení návštěvnosti místa, zlepšení nabídky 

volnočasových aktivit 

 

 

Vazba na opatření D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Název aktivity 
Zřízení tzv. „okruhu turistických atraktivit města“ včetně 
informačních cedulí, brožur, apod. 

Popis aktivity 
Vytvoření vnějšího a vnitřního turistického okruhu ve 
městě pro návštěvníky. Zajištění vybavení, mobiliáře, 
značení, propagace, poutače, apod. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor investic a rozvoje města, Odbor školství, kultury 

a sportu, Odbor kancelář města 

Cílová skupina Město Příbram, návštěvníci/turisti 

Odhad rozpočtu aktivity 500 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Okruh turistických atraktivit města 

Indikátor výsledků Rozšíření nabídky atraktivit cestovního ruchu 
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Vazba na opatření 
D3.1  Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních 

organizací a jejich aktivit   

Název projektu Rekonstrukce Zámečku – Ernestina  

Popis projektu Celková rekonstrukce kulturní památky. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor silničního hospodářství a investic 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 58 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 

Předpokládané zdroje financování Norské fondy, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Rekonstruovaná budova Zámečku - Ernestina 

Indikátor výsledků Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění zázemí budovy 

 

 

Vazba na opatření 
D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních 

organizací a jejich aktivit   

Název projektu 
Rekonstrukce budovy Knihovny Jana Drdy a 
modernizace technického vybavení knihovny 

Popis projektu 

Rekonstrukce stavební části Knihovny Jana Drdy 

(výplně – okna, dveře, rozvody, osvětlení, výtah, 

oprava dvora) a modernizace technického vybavení 

knihovny (evidence pomocí RFID kódů, bezpečností 

brány, samoobslužná stanice selfcheck). 

Předpokládaný odpovědný subjekt Knihovna Jana Drdy 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Zrekonstruovaná Knihovna Jana Drdy 

Indikátor výsledků Kvalitní zázemí pro návštěvníky knihovny 
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Vazba na opatření 
D3.1  Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních 

organizací a jejich aktivit   

Název projektu Rekonstrukce Malé scény Divadla A. Dvořáka  

Popis projektu 

Rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka zahrnuje 

stavební úpravy podlah hlediště, zázemí pro herce, 

foyer, výměna podlahy jeviště, instalace nových 

sedaček doplněno místy pro invalidy, úpravu dispozice 

WC vč. WC pro invalidy, kompletní výměna 

elektroinstalace, úpravu vzduchotechniky vč. měření a 

regulace, nový elektroakustický ozvučovací systém, 

výměnu oken a dveří. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje ěmsta, Divadlo A. Dvořáka 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 15 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 
Projekt připraven k realizaci – zpracovaná projektová 
dokumentace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Modernizované vnitřní prostory Malé scény Divadla A. 

Dvořáka Příbram 

Indikátor výsledků Kvalitní zázemí pro návštěvníky divadla 

 

 

Vazba na opatření 
D3.2  Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu 

historického dědictví města 

Název projektu Rekonstrukce fasády objektu bývalého soudu 

Popis projektu 
Provedení rekonstrukce a architektonických úprav 

budovy bývalého soudu.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor silničního hospodářství a investic 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu - Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Rekonstruovaná budova bývalého soudu 

Indikátor výsledků 
Zvýšení bezpečnosti prostor kolem budovy, zachování 

historické hodnoty budovy 
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Vazba na opatření 
D3.2  Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu 

historického dědictví města 

Název projektu Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 

Popis projektu 

Hlavním záměrem projektu je stavební a 
restaurátorská obnova a revitalizace Národní kulturní 
památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití 
prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých 
kulturních a vzdělávacích služeb. 
Projekt bude sloužit jako modelový příklad pro projekty 
obnovy a využití obdobného typu památek. Použité 
přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a 
využití památek daného typu i jinde v České republice. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie – Svatá Hora 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 300 000 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Revitalizovaná Národní kulturní památka Svatá Hora 

Indikátor výsledků 
Zachování a zvýšení historické hodnoty Národní 

kulturní památky 

 

Vazba na opatření 
D3.2  Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu 

historického dědictví města 

Název aktivity Vykoupení budovy U Podařilů  

Popis aktivity 

Vykoupení budovy U Podařilů ze soukromého 

vlastnictví do vlastnictví města za účelem renovace a 

dalšího využití. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor právní, Odbor silničního hospodářství a investic 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu aktivity -  Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, využití dotací 

Připravenost aktivity k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Budova U Podařilů ve vlastnictví města 

Indikátor výsledků Rozšíření majetku města 
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Vazba na opatření D4.1 Podpora prevence kriminality 

Název projektu Program prevence kriminality  

Popis projektu 

Tvorba Programu prevence kriminality území města 

Příbram. Výsledný dokument bude obsahovat analýzu 

současného stavu včetně výhledu do budoucna a 

návrhu řešení (opatření a doporučení) vedoucích 

k eliminaci kriminální činnosti ve městě. Předpokladem 

efektivního a udržitelného vývoje sledované oblasti je 

pravidelná aktualizace dokumentu a průběžné 

vyhodnocování naplnění projektu. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Městská policie, Město Příbram 

Cílová skupina Město Příbram 

Odhad rozpočtu projektu 200 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování 
Středočeský kraj (Středočeský Humanitární fond – 
sociální oblast) 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vytvořený Program prevence kriminality 

Indikátor výsledků 
Nalezení koncepčního přístupu v rámci podpory 

prevence kriminality 

 

Vazba na opatření D4.2 Řešení drogové problematiky 

Název aktivity Besedy prevence závislosti 

Popis aktivity 

Podpora realizace besed se známými osobnostmi a 

sportovci města za účelem prevence závislosti u 

mladistvých. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Městská policie, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Centrum adiktologických služeb Magdaléna 

Cílová skupina Město Příbram, závislé osoby 

Odhad rozpočtu aktivity 50 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Průběžná realizace 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet realizovaných besed 

Indikátor výsledků Snížení drogově závislých osob 
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E Ekonomika města a rozvoj podnikání 

Vazba na opatření 
E1.1 Posílení spolupráce mezi podnikatelským 

sektorem, městem a odbornými organizacemi 

Název projektu Vytvoření informační kanceláře  

Popis projektu 
Pravidelné informování subjektů (NNO, podnikatelé, 
okolní obce, občané města) o možnostech využívání 
dotací z programů ČR a EU, apod.  

Odpovědný subjekt/osoba Odbor řízení projektů a dotací 

Cílová skupina Město Příbram, podnikatelé, neziskové organizace 

Odhad rozpočtu aktivity 1 000 000 Kč/rok 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města, příspěvky partnerů 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Vznik informační kanceláře 

Indikátor výsledků 
Zvýšení informovanosti podnikatelských a neziskových 

subjektů 

 

 

Vazba na opatření 
E1.2 Aktivní přístup k podmínkám investorů a 

podpora podnikatelské aktivity obyvatel města 

Název projektu Zainvestování průmyslových a rozvojových zón 

Popis projektu 

Vybudování potřebných inženýrských sítí 
v průmyslových a rozvojových zónách, jejich optimální 
dopravní napojení na komunikace města i na dálkové 
komunikace, zřízení chodníků a cyklotras do těchto 
lokalit, jejich osvětlení a zabezpečení (monitoring), 
připojení na MHD. 

Odpovědný subjekt/osoba Odbor investic a rozvoje města, Odbor správy majetku  

Cílová skupina Podnikatelský sektor 

Odhad rozpočtu aktivity --- 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci nepřipraveno 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
Zainvestované průmyslové a rozvojové zóny a 

brownfields, dobře dopravně dostupné. 

Indikátor výsledků 
Počet nových podnikatelských subjektů 

v průmyslových a rozvojových zónách. 
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Vazba na opatření E1.4 Propagace města v oblasti podnikání 

Název aktivity Podnikatelský server  

Popis aktivity 
Rozšíření webových stránek města o vícejazyčný 
podnikatelský server s odkazy na místní podnikatele, 
aktuálními informacemi, informacemi o dotacích apod.  

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Odbor informačních technologií, Okresní hospodářská 
komora 

Cílová skupina Podnikatelé 

Odhad rozpočtu aktivity  50 000 – 70 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost aktivity k realizaci Aktivita nepřipravena 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Podnikatelský server v jazykových mutacích 

Indikátor výsledků Zvýšená informovanost podnikatelů  

 

 

Vazba na opatření 
E2.1 Vytvoření vhodné nabídky cestovního ruchu 

a spolupráce v rámci regionu 

Název projektu Marketingová strategie cestovního ruchu pro město  

Popis projektu 

Provedení marketingového průzkumu za účelem 
definování chybějících atraktivit pro různé cílové 
skupiny a podpory rozvoje cestovního ruchu s vazbou 
na oblast Brd a Toulavy i další lokality 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Obecní živnostenský úřad, Odbor školství, kultury a 
sportu, Odbor kancelář města 

Cílová skupina Poskytovatelé služeb, provozovatelé, návštěvníci 

Odhad rozpočtu projektu  250 000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2015 - 2020 

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci Projekt nepřipraven 

Evaluační ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů Počet osob/subjektů zapojených do průzkumu 

Indikátor výsledků 
Rozvoj cestovního ruchu a posílení role města jako 

cílové destinace 

 

 

 

 


