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1. ÚVOD 
Návrhová a implementační část Strategického plánu rozvoje města Příbram 2022 – 2030 (SPRM) vznikla jako 

aktualizace předchozí verze strategického plánu rozvoje města, který byl vytvořen v roce 2014. 

Cílem návrhové a implementační části strategického plánu rozvoje města je revidovat vizi rozvoje města, prioritní 

okruhy, cíle a opatření na období do roku 2030.  

Součástí návrhové části SPRM je zásobník projektů (seznam „všech“ smysluplných a potřebných projektů a aktivit 

pro období do roku 2030), akční plán (projekty, jejichž realizace se předpokládá vždy ve dvou následujících letech 

s tím, že tyto projekty jsou realizačně připraveny) a formulován způsob, forma a organizační a technické zajištění 

realizace SPRM.  

 

1.1 PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ SPRM A VYUŽITÉ METODY 

 

Přípravná fáze 

1. Realizace projektu byla zahájena úvodním seminářem na téma strategické plánování v podmínkách města 
Příbrami (1 den) pro volené zástupce města s cílem zajistit informovanost a posílit kompetence v oblasti 
strategického řízení. 

2. Pracovní setkání realizačního týmu zadavatele projektu s realizačním týmem dodavatele s cílem nastavit 
způsob a formu společné komunikace a práce; shoda nad cílem a smyslem spolupráce, vytvoření detailního 
harmonogramu prací, definování odpovědností. 

Realizační fáze 

1. Místní dotazníkové veřejné šetření názorů a potřeb obyvatel města 

2. Vytvoření stálé poradní skupiny pro strategický rozvoj města 

3. Vytvoření podrobné analytické části strategického plánu 

4. Projednání analytické části 

5. Vytvoření podrobné návrhové části strategického plánu 

6. Projednání návrhové části s vedením města a úřadu 

7. Projednání návrhové části v rámci veřejného projednání 

Implementační fáze 

1. Vytvoření pravidel a postupů implementace strategického plánu včetně postupů pro pravidelné 
vyhodnocování plnění strategického dokumentu 

2. Schválení SPRM zastupitelstvem města 

  

Přípravná fáze
Realizační fáze 
(analytická + 

návrhová část)
Implementační fáze
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MISE 

VIZE 

PRIORITNÍ 

OKRUH 

1.2 LOGIKA TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA 
Hierarchická struktura strategického plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jasný a měřitelný cíl, jehož naplnění pomůže dosáhnout rozvojové 
vize města  

Mise a vize určí směr, kterým se vydá další strategické směřování 
města a určí pojetí a rámec celé návrhové části.  

Téma, na které je třeba se v SPRM zaměřit. Téma je odůvodněné 
výsledky analytické fáze, dotazníkovým šetřením, diskusí, atp. 

Skupina konkrétních projektů a aktivit, které naplňují 
strategický cíl 

Konkrétní projekt/aktivita pro kterou je možné stanovit 
rozpočet, dobu realizace, atp. 
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2. MISE A VIZE 
2.1 MISE 
Za „misi“ v kontextu strategického plánování můžeme označit konkrétní poslání organizace, podstatu a důvod její 

existence. 

Mise v případě samosprávy vychází ze zákona o obcích a kromě plnění úkolů v rámci samostatné a přenesené 

působnosti jde o zajištění kvalitní veřejné služby ve smyslu správy a péče o všestranný rozvoj daného území 

a o potřeby svých občanů.  

2.2 VIZE 
Vize města je popis budoucího „žádoucího“ stavu, ke kterému by měla snaha o rozvoj dané samosprávy směřovat 

s ohledem na místní podmínky a specifika. 

Jde současně o stručnou charakteristiku a veřejný závazek samosprávy, který ji od ostatních měst odlišuje. 

 

Vize města PŘÍBRAM 2022 – 2030: 

 

„Příbram je městem, které trvale zlepšuje podmínky pro život svých obyvatel zejména  

v oblasti dostupnosti bydlení, práce a aktivního trávení volného času, a které je zároveň 

otevřeno návštěvníkům jako místo, které vhodně využívá svého potenciálu z hlediska 

cestovního ruchu“ 

2.3 MOTTO 
Motto je jednoduché, emotivní slovní spojení, které charakterizuje společnou snahu a úsilí o plnění strategického 

plánu rozvoje města.  

Motto by mělo být atraktivní, jednoduché, srozumitelné a motivační.  

Motto města Příbram 2022 – 2030: 

 

„PŘÍBRAM – Moderní město s bohatou historií, kde se dobře žije“ 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST SPRM 
Návrhová část definuje klíčová témata, na která by se mělo město soustředit po dobu platnosti strategického plánu. 

Obsahuje identifikaci prioritních okruhů, strategických cílů, opatření a popis konkrétních návrhů projektů a aktivit 

ve formě zásobníku projektů, resp. akčního plánu. 

 

3.1 PRIORITNÍ OKRUHY 
Prioritní okruhy blíže specifikují témata, na která je vhodné se zaměřit v souvislosti s rozvojem města do roku 2030. 

V zájmu zachování kontinuity při řízení rozvoje města byly okruhy (definované v předchozím SPRM) zachovány. Toto 

rozhodnutí je zároveň v souladu s výsledky analytické fáze (závěry a doporučení sociodemografické analýzy), 

dotazníkového šetření mezi občany města a výsledků jednání pracovní skupiny pro tvorbu SPRM. 

Zároveň došlo k reformulaci či nové formulaci strategických cílů, opatření a nových projektů či aktivit, které budou 

v průběhu plnění plánu postupně realizovány. 

Bylo zvoleno 5 Prioritních okruhů:  

 

 

A. Řízení a správa města  

ZAMĚŘENÍ: Prioritní okruh je zaměřen na způsob a formu manažerského řízení města a úřadu, na 
efektivnější práci s daty v oblasti jejich sběru, hodnocení a jejich interpretaci, dále na zavádění efektivních 
forem řízení (optimalizace procesů a strategií, projektové řízení), na posilování řízení lidských zdrojů úřadu, 
na zlepšování otevřenosti a komunikace města a úřadu a na rozšiřování elektronizace agend a využívání 
ICT. Prioritní okruh je dále zaměřen na posilování osobní a dopravní bezpečnosti a rozvoj ITC infrastruktury. 

 

 

 

 

 

Řízení          
a správa 
města

Infrastruktura, 
doprava                     
a životní 
prostředí

Sociální                 
a zdravotní 

služby, 
bydlení

Školství, 
kultura, 

sport             
a volný čas

Cestovní 
ruch                 

a rozvoj 
podnikání
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B. Infrastruktura, doprava a životní prostředí 

ZAMĚŘENÍ: Prioritní okruh je zaměřen na rozšiřování, modernizaci a zkvalitňování technické infrastruktury 
a sítí, dopravní infrastruktury a dalších prvků (včetně cyklodopravy), dále na problematiky parkování, na 
oblast životního prostředí, péče o zeleň a veřejný prostor, na problematiku odpadového a energetického 
hospodářství. 

 

C. Sociální a zdravotní služby, bydlení 

ZAMĚŘENÍ: Prioritní okruh je zaměřen na problematiku dostupnosti bydlení, posílení a rozvoj sociálních a 
zdravotních služeb, včetně související infrastruktury a návazných služeb. 

 

D. Školství, kultura, sport a volný čas 

ZAMĚŘENÍ: Prioritní okruh je zaměřen na zkvalitňování školního i mimoškolního vzdělávání, modernizaci a 
zkapacitnění škol a školských zařízení, na rozšiřování a zkvalitňování nabídky kulturního a sportovního vyžití, 
včetně podpory aktivního i pasivního trávení volného času a na modernizaci a budování související 
infrastruktury. 

 

E. Cestovní ruch a rozvoj podnikání 

ZAMĚŘENÍ: Prioritní okruh je zaměřen na rozvoj udržitelného cestovního ruchu ve formě podpory 
stávajících a nových produktů cestovního ruchu, stávajících a nových partnerství, vzdělávání, řízení a 
managementu cestovního ruchu v Příbrami a okolí. 
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3.2 STRATEGICKÉ CÍLE 
Prioritní okruhy byly dále rozpracovány do těchto Strategických cílů, které by měly být naplněny v roce 2030: 

PRIORITNÍ OKRUH  STRATEGICKÝ CÍL 

A. ŘÍZENÍ A SPRÁVA 

MĚSTA 

SC A1 Zefektivnit strategické řízení a správu města 

SC A2 Zajistit maximální míru bezpečnosti ve veřejném prostoru 

B. INFRASTRUKTURA, 

DOPRAVA A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

SC B1 Modernizovat technickou a dopravní infrastrukturu města   

SC B2 Zlepšit kvalitu (životního) prostředí, vč. odpadového a energetického 

hospodářství města 

C. SOCIÁLNÍ A 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, 

BYDLENÍ 

SC C1 Zajistit kvalitní a dostupné bydlení 

SC C2 Zkvalitnit a posílit sociální a zdravotní služby 

 

D. ŠKOLSTVÍ, 

KULTURA, SPORT              

A VOLNÝ ČAS 

SC D1 Rozvíjet a zkvalitnit školní i mimoškolní vzdělávání 

SC D2 Zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost sportovních, kulturních a 

volnočasových aktivit 

 

E. CESTOVNÍ RUCH A 

ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

SC E1 Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

SC E2 Zlepšit nabídku a dostupnost pracovních míst 

 

Pro jednotlivé Strategické cíle byla navržena konkrétní opatření. Jedná se o návrhy konkrétních řešení a souborů 

aktivit, akcí a projektů, jejichž realizace by mohla významně přispět k dosažení daného Strategického cíle. 

Veškerá navržená opatření je třeba vnímat jako plánovaná řešení s různou dobou realizace, která bude významně 

záviset zejména na finančních a kapacitních možnostech města. 
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3.2.1 KARTY STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Každý z Prioritních okruhů byl rozčleněn do jednotlivých Strategických cílů, které jsou dále rozvedeny ve 

strategických kartách („Karta strategického cíle“), které slouží k jasnému a přehlednému určení klíčových aspektů, 

které ovlivňují naplnění konkrétních cílů v dané oblasti. 

 Karta strategického cíle obsahuje následující údaje:  

Odpovědná role 

Každý Strategický cíl má jasně určené role, které jsou za jeho plnění odpovědné, a realizační tým, který se bude na 

naplňování cíle podílet.  

Zdůvodnění 

Každý Strategický cíl vychází z určitých předpokladů, proč byl konkrétní cíl stanoven. Důvody vycházejí primárně 

z analytické části, odborných diskusí a dotazníkového šetření. 

Žádoucí stav 

Jde o popis žádoucího stavu po realizaci Opatření, resp. popis stavu, kterého chce město dosáhnout do roku 2030. 

Definice tohoto stavu slouží v prvé řadě k tomu, aby bylo jasné, k čemu veškeré aktivity u daného cíle směřují; 

v druhé řadě slouží k pozdější kontrole, zdali byla realizace úspěšná.  

Matice vlivu 

Matice definuje všechny faktory, které brání dosažení Strategického cíle, nebo je možné je naopak využít k jejich 

dosažení. Tyto faktory jsou členěny do vnějších a vnitřních. Rozložením takto stanovených ukazatelů může město 

využívat potenciál, který v daném cíli má, a současně se pokusit předcházet rizikům, které jeho dosažení mohou 

bránit.  

Opatření k naplnění cíle 

Jedná se o rozpis jednotlivých dílčích opatření v rámci Strategického cíle; souběžně s tím je u každé aktivity nastaven 

časový plán, kdy opatření bude realizováno. 

Ukazatele úspěšnosti cíle 

Zhodnocení aktuálního stavu po zavedení navržených opatření a hodnotové (kvantifikovatelné) vyjádření daného 

stavu. 
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3.2.1.1 Zefektivnit strategické řízení a správu města 

 

  
 
 
 
 

Opatření

2029

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Ukazatele úspěšnosti

Cílová hodnota

30

3

Měřitelnost

počet

počet

Počet elektronizovaných agend

Počet participativních aktivit města

Úroveň spokojenosti zaměstnanců % spokojených 90

Úroveň spokojenosti občanů města % spokojených 80

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

2022 2023 20312030

A1.1 Zefektivnění řízení vnitřních procesů města a úřadu

A1.2 Posílení elektronizace služeb, IT a práce s daty

A1.3 Zvýšení otevřenosti města a úřadu

Roky 2024 2025 2026 2027 2028

Vnitřní vlivy

Neochota zaměstnanců a jejich přetížení Stabilní politické prostředí

Široká škála komunikačních nástrojů

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Zhoršení spokojenosti veřejnosti Elektronizace veřejné správy

s poskytovanými službami veřejné správy

Kybernetická bezpečnost a útoky na infrastrukturu

Elektronizace části agend

Participativní rozpočet

Zvyšuje se podíl a nabídka elektronických služeb

Zefektivnit řízení vnitřních procesů, interní komunikaci a spolupráci "Kultura organizace" je na vysoké úrovni

Posilovat práci s daty a jejich využívání k rozvoji úřadu a města

Nastavit systematickou práci se stakeholdery a udržet ji 

Posilovat a rozvíjet participativní aktivity a práci s komunitami Participativní metody jsou vhodně uplatňovány

Rozšiřovat elektronické nástroje v poskytování služeb

Potřebná data jsou vhodně sbírána, vyhodnocována a interpretována

Vnitřní procesy města a  úřadu jsou řízeny, vyhodnocovány a zlepšovány

Odpovědná role Starosta města, Tajemnice MěÚ

Realizační tým OVV, OKCR, OI

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh A. ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA

Strategický cíl A1 Zefektivnit strategické řízení a správu města
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3.2.1.2 Zajistit maximální míru bezpečnosti ve veřejném prostoru 

 
 
 
 
 
 

Opatření

Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města % zvýšení 10

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Počet dopravně rizikových míst % meziroční pokles 10

Počet preventivních akcí ročně Počet 12

Počet evidovaných přestupků % meziroční pokles 5

Počet evidovaných trestných činů % meziroční pokles 7

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

A2.3 Rozvoj preventivních a osvětových akcí a projektů

A2.2 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

A2.1 Zvyšování osobní bezpečnosti ve veřejném prostoru

2026 2027 2028 2029 2030

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky BEZPECNAPRIBRAM.CZ

Omezené kapacity a možnosti MP Dlouhodobá práce a úsilí MP

Existence lokalit s vyšší koncentrací Pozice „Manažer prevence kriminality“

sociálně vyloučených obyvatel Koncepce prevence kriminality

Programu prevence kriminality města

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Obtížná vymahatelnost práva Spolupráce s PČR

Nezájem ze strany občanů

a veřejného pořádku

Snaha o trvalé zvyšování osobní bezpečnosti ve veřejném prostoru Dlouhodobě se snižuje počet přestupků

Snaha o zajištění maximální dopravní bezpečnosti Zvyšuje se "pocit bezpečí" občanů města

Snaha o trvalé zvyšování osobní bezpečnosti majetku Snižuje se počet dopravně rizikových míst

Odpovědná role Starosta města

Realizační tým Městská policie, OSH, OŠKS

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh A. ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA

Strategický cíl A2 Zajistit maximální míru bezpečnosti ve veřejném prostoru
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3.2.1.3 Modernizovat technickou a dopravní infrastrukturu města 

 
 
 
  

Opatření

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Nová a modernizovaná dopravní infrastruktura a prvky km 10

Nová a modernizovaná dopravní infrastruktura a prvky počet prvků 10

Nová a modernizovaná technická infrastruktura a sítě km 10

Nová a modernizovaná technická infrastruktura a sítě počet prvků 15

Podíl čisté dopravy na celkovém objemu přepravního výkonu ve městě % 50

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

B1.2 Zkvalitňování a rozvoj dopravní infrastruktury

B1.1 Zkvalitňování a rozvoj technické infrastruktury a sítí

2026 2027 2028 2029 2030

Vnitřní vlivy

Vysoká míra tranzitní dopravy Dopravní obslužnost města 

Nedostatek parkovacích míst a vzrůstající Nastavený parkovací systém v centru města 

potřeba/zájem ze strany veřejnosti Využití mobilní aplikace MPLA

Omezené finanční prostředky města Koncepce cyklodopravy

Dopravní generel

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Zvyšování intenzity dopravy ve městě a okolí Napojení města na nadřazenou silniční síť

Omezování investic ze strany státu Napojení na integrovaný dopravní systém 

Problematika tranzitní dopravy Intenzita tranzitní dopravy se dlouhodobě snižuje

Problematika dopravy v klidu Je nastaven udržitelný způsob (ekonomicky i technicky)

parkování

Řada prvků dopravní a technické infrastruktury Kvalita, funkčnost a rozsah infrastruktury 

na hraně životnosti a funkčnosti odpovídá požadavkům rozvoje města

Rozvoj území si žádá investice do infrastruktury Infrastruktura umožňuje poskytování kvalitní veřejné služby

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OIRM, OSH

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh B. INFRASTRUKTURA, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl B1 Modernizovat technickou a dopravní infrastrukturu města  
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3.2.1.4 Zlepšit kvalitu (životního) prostředí, vč. odpadového a energetického hospodářství města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Počet nových opatření energetického managementu města počet 5

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Počet revitalizovaných prvků ve veřejném prostoru počet 8

Poměr energeticky optimalizovaných (zateplených) budov města na celkovém počtu % 100

B2.2 Rozvoj a zefektivnění energetického a odpadového hospodářství města

B2.1 Péče o životní prostředí, zeleň a veřejný prostor

2026 2027 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025 2028

Negativní dopady nové legislativy (nové povinnosti) CHKO Brdy, vysoká zalesněnost ORP Příbram

Klimatické změny Možnosti financování z dotačníh zdrojů

2029 2030

Kapacitní omezení (odpady) Efektivní systém odpadového hospodářství

Omezené finanční prostředky města Pozice městského energetika

Pasporty zeleněVnitřní vlivy

Atraktivita města je mj. určována kvalitou životního prostředí Zeleň a další prvky ŽP jsou udržovány v požadované kvalitě a rozsahu

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OIRM, OŽP, OSM

Zdůvodnění Žádoucí stav

Řada kvalitních technologických řešení

Celospolečenský tlak na odpovědné chování

a atraktivitou veřejného prostoru Energetické a odpadové hospodaření města je ekonomicky udržitelné

Snaha o zefektivnění a ekonomickou udržitelnost Příbram je leaderem v oblasti udržitelné výroby a spotřeby energií v regionu

energetického a odpadového hospodářství města

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh B. INFRASTRUKTURA, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl B2 Zlepšit kvalitu (životního) prostředí, vč. odpadového a energetického hospodářství města

Dlouhodobá snaha o revitalizaci prvků veřejného prostoru Veřejný prostor Příbrami je atraktivní a "oživený"

zeleně a životního prostředí  (zvyšování návštěvnosti lokalit)
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3.2.1.5 Zajistit kvalitní a dostupné bydlení 

 
 
 
  

Opatření

Počet sociálních bytů a bytů zvláštního určení města počet

Poznámka

Cílová hodnota není stanovena, ale bude monitorována a vyhodnocena na konci období, v roce 2030. Přesnější údaje bude možné 

vyhodnotit na základě plánované koncepce bytové politiky města.

Celkový počet městských bytů počet

Počet nových zainvestovaných rozvojových ploch, ekv. bytových jednotek počet

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

C1.2 Podpora a rozvoj individuálního bydlení

C1.1 Změna struktury a zlepšení dostupnosti bydlení v městských bytech

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Těžištěm sociálního vyloučení v Příbrami Sociální byty a byty zvláštního určení města

 je oblast bydlení  Azylový dům pro lidi v nepříznivé soc. situaci

Omezené finanční prostředky města Dlouhodobá a systamatická práce OSVZ

a dalších partnerů

Existence lokalit s vyšší koncentrací sociálně vyloučených obyvatel 

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Stárnutí populace Síťování a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb

Zvyšování sociálních a ekonomických disparit Možnosti financování z dotačníh zdrojů

Nespolupráce a nezájem některých skupin obyvatel

v nepříznivé sociální situaci (městské byty, sociální byty a byty zvláštního určení)

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěRK, OSVZ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh C. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, BYDLENÍ

Strategický cíl C1 Zajistit kvalitní a dostupné bydlení

Nižší počet sociálních bytů a jiných možností sociálního bydlení Podpora města je vhodně zacílena na potřebné cílové skupiny

Snaha města podpořit zejména rodiny s dětmi Je možné uspokojit poptávku po bydlení 
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3.2.1.6 Zkvalitnit a posílit sociální a zdravotní služby 

 
 
  

Opatření

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

C2.2 Rozvoj (kvalita a dostupnost) zdravotních služeb

Míra pokrytí poptávky (potřeb) po zdravotních službách na území města % 100
Míra pokrytí poptávky (potřeb) po sociálních službách na území města % 100

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

C2.1 Rozvoj (kvalita a dostupnost) sociálních služeb

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Těžištěm sociálního vyloučení v Příbrami Sociální byty a byty zvláštního určení města

 je oblast bydlení Centrum sociálních a zdravotních služeb města

Omezené finanční prostředky města  Seniorpoint, ostatní poskytovatelé služeb

a dalších partnerů

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Stárnutí populace Síťování a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb

Zvyšování sociálních a ekonomických disparit Možnosti financování z dotačních zdrojů

Nespolupráce a nezájem některých skupin obyvatel

Vzrůstající poptávka a zájem ze strany klientů

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OSVZ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh C. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, BYDLENÍ

Strategický cíl C2 Zkvalitnit a posílit sociální a zdravotní služby

Snaha zajistit zdravotní služby v potřebné kvalitě a rozsahu Zdravotní služby jsou plně zajištěny

Sociální a zdravotní služby tvoří základ veřejných služeb  a odpovídají potřebám obyvatel města
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3.2.1.7 Rozvíjet a zkvalitnit školní i mimoškolní vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OŠKS, OIRM

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh D. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Strategický cíl D1 Rozvíjet a zkvalitnit školní i mimoškolní vzdělávání

a ohledem na vývoj společnosti

Potřeba modernizovat a dovybavit školská zařízení

Průběžné zastarávání vybavení Školská zařízení jsou vybavena a modernizována tak, 

s ohledem na vývoj především v oblasti ICT aby dokázala vyhovět současným i budoucím požadavkům

Požadavky na nové kompetence žáků (např. hybridní výuka, atp.)

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Dostupnost finančních prostředků Zkušenosti, dobrá praxe

Rychlý vývoj v oblasti ITC Možnosti využití dotačních titulů

Rychle se zvyšující požadavky na úroveň Rámcový vzdělávací program

technického vybavení Požadavky platné legislativy

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Omezené možnosti financování Místní plán inkluze, koordinátoři inkluze

 ze strany města Pozice školního psychologa a pedagogických asistentů

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pozice sociálního pracovníka pro školy a veřejnost

2026 2027 2028 2029 2030

D1.2 Zvyšování kvality i rozsahu školního i mimoškolního vzdělávání

D1.1 Modernizace škol a školských zařízení a jejich vybavení

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Míra naplnění poptávky po umístění žáků do škol na území města % 100

Počet modernizovaných škol počet 7

Počet modernizovaných učeben počet 15
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3.2.1.8 Zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit 

 
 
 
 
 
 

Opatření

Počet modernizovaných kulturních zařízení

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OŠKS, MKC, OIRM

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh D. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Strategický cíl D2 Zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit

aktivit je "konkurenční výhodou" města pokrývá poptávku a je konkurenceschopná

Vysoce preferované téma v rámci dotazníkového šetření Návštěvnost kulturních, sportovních a volnočasových akcí 

se daří držet na vysoké úrovni

Vysoká poptávka po kvalitě a dostupnosti sportovišť Infrastruktura pro sport, kulturu a volný čas dokáže zajistit službu

Potřeba modernizovat infrastrukturu aby sloužila svému účelu  v požadované kvalitě a rozsahu

Pestrá a kvalitní nabídka kulturních, sportovních a volnočasových Nabídka sportovních, kulturních a volnočasových akcí 

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Zvyšování negativních jevů související Spolupráce s partnery v rámci města i ORP

s nedostatkem pohybu u obyvatel (vč. dětí). Možnost využít dotačních titulů

Nízký zájem o kulturu a umění ze strany obyvatel

Vývoj situace COVID 19

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky města Plán rozvoje sportu

Široká nabídka aktivit

Činnost spolků a spolupráce s nimi

Dlouhodobá podpora ze strany města

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2026 2027 2028 2029 20302023 2024 2025

D2.2 Zkvalitnění a rozvoj sportovní infrastruktury

D2.1 Podpora a rozvoj kulturních akcí a související infrastruktury

Počet modernizovaných sportovišť počet 5

počet

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

2

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

D2.3 Podpora aktivního trávení volného času

Počet nově vybudovaných sportovišť počet 2

Poznámka

Počet kulturních, sportovních a volnočasových akcí ročně počet 35
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3.2.1.9 Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 
 
 
 
 
 

Opatření

Počet atraktivit CR, do kterých bylo investováno

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OKCR, OSH, OIRM

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh E. CESTOVNÍ RUCH A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Strategický cíl E1 Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Zvýšení atraktivity a prestiže města cestovnímu ruchu a nabídka pracovních míst

Podpora partnerství a spolupráce, podpora lokální ekonomiky Existují trvalá a vzájemně prospěšná partnerství

Prestiž a atraktivita Příbrami je na vysoké úrovni

Využití potenciálu, který je k dispozici (příroda, atraktivity) Město Příbram podporuje dlouhodobě udržitelný rozvoj

Podpora CR jako zdroje příjmů místních podnikatelů cestovního ruchu, ve vazbě na potenciál, který je k dispozici

 a jako způsob zvýšení nabídky pracovních míst Zvyšuje se počet drobných podnikatelů ve službách 

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Vývoj situace COVID 19 Vysoký potenciál z hlediska cestovního ruchu

Inflace a snižování kupní síly návštěvníků Zvyšování návštěvnosti

"Konkurence" ostatních atraktivit v regionu Dopravní dostupnost, blízkost Prahy a Plzně

Stoupající poptávka po domácím CR

DMO Turistická oblast Brdy a Podbrdsko

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Omezené finanční možnosti města a partnerů Nabídka turistických atraktivit

 v oblasti kulturněhistorického vyžití

Dlouhodobá a systémová práce OKCR

Stávající spolupráce s partnery

Propojení turismu s životem ve městě

2026 2027 2028 2029 2030

E1.2 Posílení a rozvoj spolupráce, partnerství a vzdělávání v cestovním ruchu

E1.1 Podpora a rozvoj atraktivit cestovního ruchu ve městě a okolí

E1.3 Rozvoj stávajících a podpora nových produktů cestovního ruchu

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Počet nových produktů cestovního ruchu počet 8

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Zvýšení počtu návštěvníků města % 10

počet 5

Počet aktivních partnerství v cestovním ruchu počet 3
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3.2.1.10 Zlepšit nabídku a dostupnost pracovních míst 

 
 
  

Opatření

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým OIRM, OKCR

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Prioritní okruh E. CESTOVNÍ RUCH A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Strategický cíl E2 Zlepšit nabídku a dostupnost pracovních míst

Nízký počet volných pracovních míst  (např. úprava nájmů, investice do infrastruktury, atp.)

Absence silného investora v průmyslové zóně města Procento lidí vyjíždějících za prací se snižuje 

(případně je stabilní a nezvyšuje se)

Jedno z vysoce preferovaných témat v rámci dotazníkového šetření Podnikatelské prostředí je zdravé a vytváří 

Vysoké procento lidí, kteří denně vyjíždějí za prací dostatek pracovních příležitostí pro obyvatele města

Podpora lokální ekonomiky, drobných podnikatelů a služeb Příbram dlouhodobě podporuje místní podnikatele

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Sociální problémy v důsledku vysoké nezaměstnanosti Příbram, jako regionální centrum

Odliv kvalifikované pracovní síly  z hlediska zaměstnanosti

Dlouhodobě nadprůměrná míra nezaměstnanosti Dobrá dopravní dostupnost

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Obtížné navázání spolupráce s podnikateli Průmyslové zóny

a dalšími partnery, nedůvěra Spolupráce s CzechInvestem

Omezené finanční možnosti města Spolupráce mezi místními podnikateli 

Samospráva má pouze omezené možnosti, Spolupráce s Hospodářskou komorou

jak podpořit rozvoj podnikatelského prostředí

2026 2027 2028 2029 2030

E2.2 Posílení spolupráce a partnerství

E2.1 Modernizace a rozvoj podnikatelské infrastruktury, zvýšení atraktivity pro 

investory

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2030.

Počet nových aktivních partnerství

Zainvestovaná podnikatelská infrastruktura počet 2

počet 5

Zvýšení počtu podnikatelských subjektů ve městě % 10
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3.3 ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ A AKČNÍ PLÁN 
Každý Prioritní okruh strategie rozvoje města tak má své měřitelné Strategické cíle a konkrétní Opatření, která 

budou „naplňována“ konkrétními aktivitami a projekty. 

Zásobník projektů je strukturovaný popis konkrétních navržených aktivit a projektů dle jednotlivých témat v rámci 

hierarchické struktury strategického plánu rozvoje města. Jde o soubor „dobrých nápadů“ či projektů dobré praxe, 

jejichž realizace v následujících 8 – 10 letech by významně přispěla k vyváženému rozvoji Příbrami.  

Jsou zde uvedeny návrhy aktivit a projektů, pro které nemusí být nutně zajištěno financování, a které nutně nemusí 

být plně připraveny k realizaci (jsou ve fázi námětu, či záměru). Z těchto (a dalších) projektů bude vždy ve 

dvouletých cyklech sestaven Akční plán projektů, které budou připraveny k realizaci. Akční plán tak představuje 

podrobný návod, jaké projekty a jakým způsobem (v jakých finančních, kompetenčních a časových rámcích) 

zrealizovat. 

Každý projekt v zásobníku je charakterizován souborem strukturovaných informací (jak je projekt připraven, jaká je 

jeho očekávaná finanční a časová náročnost, kdo je garantem projektu atp.). 

Zásobník projektů je vypracován ve formě samostatného tabulkového souboru tak, aby byla umožněna jeho 

pravidelná a snadná aktualizace. 

Pozn.: 

 Každý projekt/aktivita je zařazen do hierarchické struktury logiky strategického plánu (je jednoznačně 
stanoveno, do jakého Prioritního okruhu, Strategického cíle a Opatření spadá. 

 Sloupec „Typ projektu“ stanovuje charakter projektových výdajů; může se jednat o investiční (INV), nebo 
neinvestiční (NINV) výdaje, případně jejich kombinaci. 

 Sloupec „Akční plán/Zásobník projektů“ stanovuje kategorii, v rámci které je projekt zařazen; projekty 
s označením „AP“ (Akční plán) jsou realizačně připraveny a vzhledem k jejich vysoké prioritě z hlediska jejich 
důležitosti a naléhavosti budou realizovány (případně jejich realizace zahájena) v následujících dvou letech. 
Projekty s označením „ZP“ (Zásobník projektů) jsou zatím zařazeny v zásobníku s tím, že bude průběžně 
prováděna aktualizace jak samotného seznamu, tak popisu projektů. 

 Sloupec s názvem „Garant“ identifikuje osobu, či organizační útvar města či úřadu, který je odpovědný za 
přípravu a realizaci projektu. 

 Akční plán/Zásobník projektů obsahuje rovněž informaci o předpokládaném zahájení a ukončení realizace 
projektu a rovněž odhad předpokládaných realizačních nákladů (zejm. u projektů zařazených v Akčním 
plánu). Jedná se o současnou predikci; výše skutečných výdajů bude ovlivněna aktuální situací, finančními 
možnostmi města, dalšími vnějšími podmínkami, atp. 

 U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:    

1)      Finanční náklady nelze v současné době stanovit   
2)      Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně   
3)      Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města   
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3.3.1 Řízení a správa města 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025+

A1.1 Koncepce nakládání s nemovitým majetkem NINV Vytvoření koncepce včetně pasportizace NM AP OSM 2021 2022 0,5

A1.3 Odpovědné zadávání veřejných zakázek NINV
Vytvoření strategie odpovědného zadávání veřejných zakázek - 

stanovení priorit, týmová spolupráce u plánovaných projektů
AP

OPVZ                    

Starosta
2022 2023

A1.2 Zavedení intranetu v prostředí MěÚ NINV  Využití pro řízení organizace, HR, komunikaci, sdílení AP OIT 2022 2022 0,5

A1.1 Zřízení pozice odpovědné za rozvoj HR NINV
Zajištění a rozvoj personálních procesů uvnitř organizace vč. vnitřní 

komunikace
ZP Tajemnice 2023 2023 0,5 0,5 0,5

A1.1 Analýza procesů vhodných k elektronizaci/automatizaci NINV
Zpracování expertní analýzy procesů uvnitř úřadu z pohledu 

vhodnosti k elektronizaci
AP Tajemnice 2023 2023 0,2

A1.1 Strategie řízení příspěvkových organizací a městských firem NINV
Vytvoření manažerských postupů a stanovení postupů pro řízení 

příspěvkových organizací a městských firem
AP Starosta 2023 2023 0,1

A1.3 Teambuildingy a supervize NINV Zvyšování motivace, loajality a sounáležitosti zaměstnanců MěÚ AP Tajemnice 2022 Průběžně 0,2 0,2 0,2 0,2

A1.3  Příprava a realizace "Konference" celého úřadu NINV
Setkání všech zaměstnanců - prezentace dosažených výsledků, 

představení hlavních plánovaných projektů a změn.
ZP OKCR 2023 Průběžně

A1.2 Elektronizace agend (procesů) úřadu NINV
Na základě výsledků analýzy procesů automatizovat či převést do 

elektronické podoby vytipované procesy
ZP Tajemnice 2024 2030 0,5

A1.3 Interní newsletter NINV Vydávání bulletinu pro zaměstnance města/úřadu AP OKCR 2022 Průběžně

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ
Opatření

Strategický 

cíl

ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA

A1
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2022 2023 2024 2025+

A1.3 Webové stránky města NINV Rozvoj, zlepšování funkcionalit, správa  mikrostránek AP OKCR Průběžně Průběžně 0,1 0,1 0,1

A1.3 Tiskový servis NINV
Informace poskytované médiím - tiskové zprávy, natáčení reportáží, 

tiskové konference, zajišťování odpovědí na dotazy novinářů
AP OKCR Průběžně Průběžně 0,5 0,5 0,5 0,5

A1.3 Městský zpravodaj Kahan NINV Tištěná i online verze, audio - výroba, distribuce, šéfredaktor AP OKCR Průběžně Průběžně 1,3 1,3 1,3 1,3

A1.3 Infoservis města NINV Pravidelný newsletter, krizové SMS AP OKCR Průběžně Průběžně 0,1 0,15 0,15 0,15

A1.3 Minutky z radnice NINV Natáčení a výroba videa, lokální TV, online kanály AP OKCR Průběžně Průběžně 0,12 0,12 0,12 0,12

A1.3 Sociální sítě NINV Aktivní tvorba obsahu, placená reklama na sociálních sítích AP OKCR Průběžně Průběžně

A1.3 Monitoring médií NINV Systematický sběr mediálních dat AP OKCR Průběžně Průběžně

A1.3 Mobilní aplikace Příbram v mobilu NINV Rozvoj, zlepšování funkcionalit AP OIT/OKCR Průběžně Průběžně 0,2 0,2 0,2 0,2

A1.3 Veřejné tematické besedy NINV Pořádání veřejných besed, projednání k aktuálním tématům AP OKCR Průběžně Průběžně

A1.3 Portál občana NINV Zajištění větší nabídky služeb AP OIT 2023 Průběžně 0,2 0,2 0,2 0,2

A1.3 PR specialista na sociální sítě NINV
Vytvoření a obsazení nové pracovní pozice, případně zajištění 

externího specialisty
AP OKCR 2023 2024 0,5 0,5 0,5 0,5

A1.3 Participativní rozpočet Společně pro Příbram NINV Zapojení občanů do procesu participace AP OKCR Průběžně Průběžně 2,07 2,07

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ
GARANT

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
PROJEKT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

POPIS PROJEKTU
Strategický 

cíl
Opatření

KOMUNIKACE A VNĚJŠÍ VZTAHY

A1
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2022 2023 2024 2025+

A2.3 Aktivity v oblasti prevence kriminality NINV Podpora  a zachování stávajících projektů a aktivit v oblasti prevence AP OŠKS Průběžně Průběžně 0,7 0,7 0,7 0,7

A2.3 Rozvoj webu BEZPECNAPRIBRAM.CZ NINV

Proměna webu na moderní a aktuální portál informací pro veřejnost i 

příslušné instituce (MP Příbram, PČR, HZS) za využití příkladů dobré 

praxe (benchmarkingu)

AP OŠKS Průběžně Průběžně 0,25 0,25 0,25 0,25

A2.1 Rozšíření kamerového systému INV Rozšíření včetně obnovy technologie u stávajících kamerových bodů AP MP Průběžně Průběžně 2 2 2 2

A2.2 Instalace prvků měření rychlosti INV Úsekové měření rychlosti na vjezdové komunikace AP MP 2022 2023 2 3

A2.1 Obnova vozového parku městské policie NINV Pořízení nových  1 - 2  služebních vozů ročně AP MP Průběžně Průběžně 0,5 0,5 0,5 0,5

A2.2 Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě NINV Vypracování analýzy rizikových míst AP OSH 2022 2022 0,5

A2.2 Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě INV Realizace technických opatření AP OIRM 2023 2025 5 5 5

A2.2 Bezbariérové zastávky MHD INV Zajištění bezbariérové dostupnosti zastávek MHD AP OIRM 2023 2025 5 5 5

A2.2 Páteřní pěší trasa Příbram VII – Příbram I INV
Dobudování páteřní trasy pro napojení Náměstí 17. listopadu až na 

náměstí TGM na páteřní komunikaci podél Příbramského potoka
AP OIRM 2022 2025 2 2 2 2

A2.3 Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol INV/NINV
Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových 

opatření ve školách
AP Vedení škol Průběžně 2030 0,3 0,3 0,3 0,3

A2.3 Pocitová mapa města NINV
Zintenzivnění  práce s pocitovou mapou a sledování míry pocitu 

bezpečí ze strany obyvatel města
AP OŠKS Průběžně Průběžně

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč

OSOBNÍ A DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření

A2
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2022 2023 2024 2025+

A1.2 Modernizace IT vybavení, SW a technologie NINV
Výměna Switchů, Cisco SW management zařízení, vnitřní firewally, 

terminály, IP telefony, SQL licence, NAS, UPS
AP OIT 2022 2024 4,3

A1.2 Zálohovací jednotka NINV Spolehlivé zálohování velkého množství dat a dlouhodobá archivace AP OIT 2022 2024 2,3

A1.2 WIFI systém pro budovy úřadu NINV  Centrální nastavitelnost (Cisco) AP OIT 2022 2024 1

A1.2 ENDPOINT PRIVILEGE MANAGER (Cyberark) NINV Spouštění jen certifikovaných programů AP OIT 2022 2024 1,2

A1.2 Mapový portál GIS NINV
Rozšiřování vrstev mapového portál GIS vč. veřejného zpřístupnění, 

aktualizovat současný mapový portál GIS a dále rošiřovat jeho vrstvy
AP OIT 2023 Průběžně 0,5 0,5

A1.2 Parkovací systém NINV Implementace a rozšíření parkovacího systému AP OIT 2023 2025

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, SÍTĚ, ŘÍZENÍ DAT

A1
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3.3.2 Infrastruktura, doprava a životní prostředí 

 
  

2022 2023 2024 2025+

B1.1
Rekonstrukce objektu vodojem HUSA a související stavba vodovodu na

Svaté Hoře
NINV

Komplexní oprava vodojemu HUSA, vybudování vodovodního řadu a 

vybudování automatické tlakové stanice
AP OIRM 2021 2022 15

B1.2 Rekonstrukce ul. Obecnická NINV

Oprava komunikace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení včetně 

výměny vodovodního a kanalizačního řadu a s tím souvisejících 

přípojek

AP OIRM 2021 2022 8

B1.1 Silnice I/66 Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí NINV
Výměna a zkapacitnění stávajícího kanalizačního řadu a oprava 

stávajícího vodovodního řadu
AP OIRM 2021 2022 8

B1.2 Revitalizace ulice Milínská NINV
Kompletní revitalizace uličního prostoru mezi OK Drupol a OK nám. 

TGM v délce 1,2km
AP OIRM 2023 2025 10 25 25

B1.2 Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla - 2.etapa NINV

Rozšíření stávajících parkovacích míst o nová kolmá a podélná stání, 

včetně úpravy stávajících komunikací, výstavby chodníku, veřejného 

osvětlení a osazení podzemních kontejnerů

AP OIRM 2022 2023 15

B1.1 Kanalizace Kozičín NINV
Vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, obnova 

povrchů Kozičín
ZP OIRM 2024 2025 30 40

B1.2 Revitalizace Prokopské ulice NINV
Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, 

vybudování podzemních kontejnerů, zavedení plynu, výměna VHM
AP OIRM 2022 2022 31

B1.2 Rekonstrukce ulice Na Leštině NINV
Výměna VHM, oprava povrchů a vytvoření parkovacích míst, osazení 

podzemních kontejnerů
AP OIRM 2022 2023 5 5

B1.1 Rekonstrukce a zkapacitnění čističky odpadních vod (ČOV) NINV
Intenzifikace a zvýšení indikátoru počtu ekvivalentních obyvatel, 

zajištění energetické samostatnosti provozu ČOV
AP OIRM 2022 2030 10 10 10 10

B1.1 Obnova vodohospodářského majetku NINV Provádění obnovy dle pravidelně schvalování plánu obnovy VHM AP OIRM 2022 2030 40 40 40 40

B1.2 Oprava mostů a lávek NINV
Průběžná oprava a výměna mostů dle mostních prohlídek: 

Čekalíkovský rybník, Nový rybník, Ryneček, Fialův rybník, Plynárenská
AP OIRM 2022 2024 10 10 10

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
PROJEKT POPIS PROJEKTU

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, SÍTĚ

B1
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2022 2023 2024 2025+

B1.2 Parkovací dům - Ryneček nebo Milínská INV
Realizace parkovacího domu na Rynečku nebo v Milínské ulici, cca 200 

parkovacích míst
ZP OIRM 2025 2030 80

B1.2 Parkovací dům v okolí Nám. 17 listopadu INV
Realizace parkovacího domu v docházkové vzdálenosti Náměstí 17. 

listopadu, cca 400 parkovacích míst
ZP OIRM 2025 2030 80

B1.2 Parkování Fialka INV Realizace záchytného parkoviště v okolí hypermarketu Albert ZP OIRM 2024 2026 10 10

B1.2 Parkovací dům u autobusového nádraží INV
Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží, cca 170 

parkovacích míst 
AP OIRM 2022 2023 104

B1.2 Parkoviště a zastávky Flusárna INV

Výstavba záchytného parkoviště pro 100 automobilů včetně 

elektronabíjecí stanice, rozšíření stezky pro pěší a cyklo, výměna 

veřejného osvětlení, vybudování 2 autobusových zastávek

AP OIRM 2022 2023 10 5

B1.2 Přestavba křižovatky tř. Osvobození x Legionářů INV
Přestavba na okružní křižovatku, vybudování parkovacích míst na 

třídě Osvobození
ZP OIRM 2024 2026 10 10

B1.2 Přestavba křižovatky Evropská x Husova x Plzeňská INV Přestavba na spirálovou křižovatku ZP OSH 2027 2030

B1.2 Jihovýchodní obchvat Příbrami INV
Spolupráce s ŘSD, realizace protihlukových opatření v souladu s 

uzavřeným memorandem, dle potřeby
ZP OIRM 2025 2030

B1.2 Autobusové zastávky INV Rekonstrukce, doplnění inventáře, jednotný správce AP OSH 2022 2025 2 2 2 2

B1.2 Dopravní opatření pro pěší a cyklisty INV
Zavádění obytných, pěších zón a zón 30, využití jednosměrných ulic 

pro obousměrnou jízdu cyklistů, atp.
AP OSH 2022 Průběžně 1 1 1 1

B1.2 Parkování kol INV Budování doprovodné infrastruktury pro cyklo AP OIRM 2022 2030 1 1 1 1

B1.2 Cyklotrasy INV

Napojení a propojení cyklotras do logických celků vč. napojení na 

páteřní cyklotrasy (Bratří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové 

nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Příbram/ONP)

AP OIRM 2022 Průběžně 1 1 1 1

B1.2 Sdílená kola INV Sdílení mechanických kol a elektrokol AP OSH 2022 2030 2 2 2 2

B1.2 Elektrobusy v hromadné dopravě osob INV
Nahrazení současných autobusů MHD novými vozidly na elektrický 

pohon
ZP OSH 2027 2030

Strategický 

cíl
Opatření GARANT

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
PROJEKT POPIS PROJEKTU

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

DOPRAVA, MOBILITA

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč

B1
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2022 2023 2024 2025+

B2.1 Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka INV
Rekonstrukce a zkapacitnění sdruženého objektu a odstranění sedimentu z prostoru 

zátopy malé vodní nádrže Kaňka
AP OIRM 2021 2022 3

B2.1 Revitalizace parku kolem Čekalíkovského rybníka INV
Přetvoření nevyužitého prostoru bývalých zahrádkových kolonií s nefunkčním 

rybníkem v centru města na přírodní park
AP OIRM 2022 2022 30

B2.1 Úprava vstupů Nový rybník INV Úprava horního a dolního vstupu na Nový rybník AP OIRM 2022 2023 3 3

B2.1 Nám. J.A.Alise INV Revitalizace nám. J.A.Alise ZP OIRM 2024 2026 20 30

B2.1 Mixova propojka Drupol INV
Vybudování propojky dle územního plánu mezi okružní křižovatkou u Drupolu s 

napojením Mixovy ulice u zahradnictví Ing. Voláka
ZP OIRM 2026 2028 50

B2.1 Komenského náměstí INV
Revitalizace Komenského náměstí, oprava chodníků, VO, parkovacích míst a 

splaškové kanalizace
ZP OIRM 2024 2025 15 15

B2.1 Revitalizace vnitrobloků na sídlišti INV

Kompletní obnova prostoru vnitrobloků - vybudování polozapuštěných kontejnerů, 

parkovacích stání, komunikací, veřejného osvětlení, herních prvků a hřišt, chodníků, 

zeleně

AP OIRM 2022 2030 15 15 15 15

B2.1 Koncepce hospodaření s vodou v krajině a veřejném prostoru NINV Pořízení strategického dokumentu vlivu na klimatické změny AP OŽP 2022 2022 0,5

B2.1 Pasportizace starých ekologických zátěží NINV Zmapování a inventarizace starých ekologických zátěží ZP OŽP 2025 2027 1

B2.1 Revitalizace prostoru Jiráskových sadů INV Revitalizace včetně přeuspořádání dopravního prostoru a řešení přilehlých vazeb ZP OIRM 2025 2030 60

B2.1 Program zlepšování kvality ovzduší NINV Vytvoření Akčního plánu města Příbram pro zlepšení kvality ovzduší AP OŘPD, OŽP 2021 2023 1,65

B2.1 Revitalizace Svatohorského sadu INV Vybudování mobiliáře a revitalizace části sadu - I. etapa AP
OKCR, OŽP, 

OIRM 
2022 2022 1,5

B2.1 Retenční nádrže INV Budování retenčních nádrží na záchyt dešťové vody AP OIRM 2023 2030 5 5 5

B2.1 Budování oddělené kanalizační sítě INV Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace AP OIRM 2022 2030 3 3 3 3

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
PROJEKT POPIS PROJEKTU

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR

B2
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2022 2023 2024 2025+

B2.2 Měření a sběr dat spotřeby energií NINV Nastavení systému, technologie a procesů AP OSM 2022 2025 0,5 0,5

B2.2 Modernizace veřejného osvětlení INV Výměna sloupů a kabelového vedení, led svítidla s adaptací a řízením AP OIRM 2022 2023

B2.2 Modernizace vnitřního osvětlení u městských objektů INV Vybudování vnitřního osvětlení větších objektů se stmíváním AP OIRM 2023 2030 1 1 1

B2.2 Fotovoltaické řešení INV Vyběr a instalace vhodných FVE řešení (např. střechy budov města) AP OIRM 2023 2030 5 5 5

B2.2 Realizace vhodných technických řešení změny vytápění INV
Připojení k centrálnímu rozvodu tepla/ tepelná čerpadla/ kondenzační 

kotle/ kogenerační jednotky - u vhodných budov v majetku města
AP OIRM 2022 2030 3 3 3 3

B2.2 Optimalizace odběrných míst NINV Sjednocování odběrných míst AP OSM 2022 Průběžně 0,5 0,5 0,5 0,5

B2.2 Zateplování budov INV Dokončení zateplení budov v majetku města AP OIRM Průběžně 2030 5 5 5 5

B2.2 Energetická koncepce NINV Vytvoření energetické koncepce AP OSM 2022 2022 0,3

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření

B2

 ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ



 

 

29 

 
 

  

2022 2023 2024 2025+

B2.2 Pořízení sběrných nádob INV
Třídění odpadů – nákup sběrných nádob (plast, papír, příp.  BO); 

variantně podzemní kontejnery
AP OŽP 2022 2030 2 2

B2.2 Překládací stanice směsného KO INV Vybudování překládací stanice směsného KO ZP OŽP 2025 2030 10

B2.2 Motivační program pro občany města program NINV
Připravit a zavést motivační program pro občany města s cílem zvýšit 

podíl vytříděného odpadu z KO
AP OŽP 2022 2025

B2.2 Polozapuštěné kontejnery směsného i tříděného odpadu NINV
Postupná výměna současných kontejnerů za polozapuštěné 

kontejnery
AP OIRM 2022 2030 5 5 5 5

B2.2 RE-USE centrum INV
Vybudování skladu, kde bude možné odložit nepotřebné věci a dát je 

k dispozici ostatním
AP Starosta 2022 2025 0,2 0,2 0,2 0,2

B2

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strategický 

cíl
Opatření PROJEKT

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ
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3.3.3 Sociální a zdravotní služby, bydlení 

 

 
  

2022 2023 2024 2025+

C1.1 Vytvoření koncepce bytové politiky měta NINV
Vytvoření koncepce, týkající se zajištění dostatečné nabídky bydlení 

pro všechny příjmové skupiny obyvatel
AP MěRK 2022 2023 0,5

C1.1 Vytvoření „kanceláře bydlení města" NINV
Existence specializovaných pozic v oblasti dostupného (prostupného) 

bydlení
AP OSVZ 2022 Průběžně 0,35 0,7 0,7 0,7

C1.1 "Sociální byty" NINV
Optimalizace počtu tzv. Sociálních bytů (housing ready, případně 

housing first)
AP OSVZ 2022 2023

C1.1 "Startovací byty",  "Standardní byty", "Služební byty" INV
Redefinice podmínek a zásad pro větší dostupnost (atraktivnost) tzv. 

tzv. Startovacích bytů, Standardních bytů a Služebních bytů
AP MěRK 2023 Průběžně 5 5 5 5

C1.1 Dostupné bydlení pro všechny INV
Vybudování dostupného bydlení pro nízkopříjmové seniory a osoby 

bez přístřeší
ZP OIRM 2025 2030 50

C1.1  "Krizové bydlení" NINV
Vytvoření systému "krizového bydlení" pro všechny cílové skupiny 

sociálních služeb
ZP OSVZ 2025 2030

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření

C1

BYDLENÍ, BYTOVÝ FOND
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3.3.4 Školství, kultura, sport a volný čas 
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2022 2023 2024 2025+

D2.1 Junior klub NINV Celková koncepce klubu - provoz, propagace a žánrová koncepce AP MKC, SZM 2022 Průběžně 1 1 1 1

D2.1 Příbramská klubová noc NINV
Projekt, který spojuje příbramské hudební kluby a zároveň je 

podporuje a propaguje
AP MKC 2022 Průběžně 0,2 0,2 0,3 0,3

D2.1 Koordinace příspěvkových organizací města a organizačních složek NINV Společná koordinace a komunikace AP MKC 2022 Průběžně

D2.1 Spolupráce pořadatelů kulturních a společenských akcí NINV Společná koordinace a komunikace AP MKC 2022 Průběžně

D2.1 Venkovní instalace - Umění v plenéru NINV Dlouhodobé instalace ve městě AP MKC 2022 Průběžně 0,1 0,1 0,1 0,1

D2.1 Sousedské slavnosti NINV Nový projekt, který chce tmelit sousedské vztahy AP MKC 2022 Průběžně 0,2 0,2 0,3 0,3

D2.1 Lesní divadlo Skalka INV Rekonstrukce a revitalizace AP OIRM 2022 2022 2

D2.1 Propagace akcí NINV Vytvoření mediaplánu pro potřeby propagace akcí AP MKC 2022 Průběžně 0,5 0,5 0,5 0,5

D2.1 Pamětní desky významných občanů města INV
Postupné odhalování pamětních desek významným rodákům a 

obyvatelům města/k významným událostem spjatých s městem 
AP OŠKS 2022 Průběžně 0,1 0,1 0,1 0,1

D2.1 Cena města Příbrami NINV Každoroční předávání Cen města Příbrami osobnostem města AP OŠKS 2022 Průběžně

D2.1 Hudební festival Antonína Dvořáka NINV Finanční podpora HFAD ze strany města AP OŠKS 2022 Průběžně 1,5 1,5 1,5 1,5

D2.1 Kulturní dům Příbram - rekonstrukce malé scény INV Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka. ZP OIRM 2025 2025 30

D2.1 Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum INV Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum ZP OIRM 2023 2024 40 40

D2.1 Letní kino NINV Finanční a marketingová podpora provozu letního kina AP MKC 2022 2030 0,2 0,4 0,4 0,4

D2.1 Letní hudební produkce na náměstích NINV Finanční a marketingová podpora letních akcí AP MKC 2022 2030 0,5 0,5 0,5 0,5

D2.1
Podpora tradičních akcí (Čarodějnice, Vítání slunovratu, Novák Fest,

Svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami)
NINV Finanční a marketingová podpora tradičně pořádaných akcí AP

MKC                   

SZM
2022 2030 1 1 1 1

D2.1 Rekonstrukce objektu báňského ředitelství INV Zřízení centrální městské knihovny AP OIRM 2022 2030 0,2 200

KULTURA

PROJEKT POPIS PROJEKTU
AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč

D2
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2022 2023 2024 2025+

D2.3 Projekt "Trenéři ve škole" NINV Pokračování projektu na základních školách AP OŠKS 2022 Průběžně 0,88 0,88 0,88 0,88

D2.3 Manažer sportu NINV
Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji a propagaci sportu, správa 

sportovního webu města "Příbram žije sportem"
AP

Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol NINV Pokračování projektu, rozšíření projektu na další ZŠ AP OŠKS 2022 Průběžně

D2.3 Víkendové běhy NINV Příbramský půlmaraton, Běh města Příbrami AP OŠKS 2022 Průběžně 0,4 0,4 0,4 0,4

D2.3 Projekt "Na hřišti to žije" NINV
Pravidelné tréninky dětí s trenéry příbramských klubů na veřejně 

přístupných hřištích
AP

Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Projekt "Vzdělávání dobrovolníků" NINV Finanční a jiná podpora dobrovolnictví ve sportu AP
Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Přednášky osvěta, motivace NINV Setkání (přednášky, kulaté stoly) se sportovními osobnostmi AP
Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Přednášky osvěta, motivace NINV Spolupráce s praktickými lékaři AP
Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Sportovní aktivity pro veřejnost NINV Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost AP
Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.3 Vznik databáze dobrovolníků NINV  Dobrovolníci k využití při pořádání sportovních akcí města AP
Radní pro 

sport
2022 Průběžně

D2.2 Městský atletický stadion u ZŠ Školní INV
Vybudování městského atletického stadionu, do roku 2025 ovál, do 

roku 2030 zázemí včetně tribuny
AP OIRM 2022 2030 1 10 50 129

D2.2 Rekonstrukce aquaparku INV Kompletní oprava bazénu, vybudování relaxační a regenerační zóny AP OIRM 2022 2023 50 300

D2.2 Revitalizace venkovních hřišť INV Revitalizace volně přístupných hřišť na území města AP OIRM 2022 Průběžně 1 1 1 1

D2.2 Vytvoření systému údržby zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť INV Vytvoření systému a zajištění realizace údržby AP SZM 2023 Průběžně 0,2 0,2 0,2

D2.2 Víceúčelové hřiště Na Cihelně INV Kompletní rekonstrukce hřiště AP OIRM 2022 2022 12

D2.2 Multifunkční sportovní hala u ZŠ Školní INV
Výstavba multifunkční sportovní haly, která bude splňovat 

mezinárodní parametry pro volejbal, házenou a basketbal
ZP OIRM 2025 2030 100

D2.3 Finanční podpora v oblasti sportu NINV
Finanční podpora na činnost sportovních organizací, na rozvoj a 

opravu sportovišť, na podporu vrcholového sportu a sportovních akcí
AP OŠKS 2022 2023 16,1 17,6

D2.3 Do práce/školy na kole NINV Každoroční akce na podporu čisté mobility AP OSH Průběžně Průběžně

SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
PROJEKT POPIS PROJEKTU

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

D2
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3.3.5 Cestovní ruch a rozvoj podnikání 
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2022 2023 2024 2025+

E2.1 Dopravní napojení průmyslové zóny Balonka z ulice Jinecká INV
Vybudování příjezdové komunikace k průmyslové zóně tak, aby došlo 

k odlehčení provozu na okružní křižovatku
AP OIRM 2023 2023 30

E2.2 Dotace města na podporu lokálního cestovního ruchu NINV Podpora místních poskytovatelů služeb AP OKCR 2023 Průběžně

E2

PODPORA PODNIKÁNÍ A TRHU PRÁCE

AKČNÍ PLÁN / 

ZÁSOBNÍK
PROJEKT POPIS PROJEKTU

Typ projektu 

(INVESTIČNÍ/ 

NEINVESTIČNÍ)

Strategický 

cíl
Opatření GARANT

PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZAHÁJENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

UKONČENÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST SPRM 

Implementací je míněn způsob, jakým bude plán rozvoje města realizován a jednoduše vyjadřuje, jakým způsobem 

bude zajišťováno, aby strategické cíle byly postupně naplňovány. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že neexistuje 

jeden osvědčený způsob implementace strategických dokumentů na úrovni města. Ten se odlišuje do větší či menší 

míry v závislosti na konkrétních podmínkách v daném městě a z tohoto důvodu také neexistuje žádná obecně platná 

metodika, která by postupy implementace přesně definovala. 

 

4.1 FINANCOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 
Řada uvedených projektů disponuje možností ucházet se o externí financování ve formě dotací z EU, kraje či státu, 

případně je možné využít další nástroje, jako například Public-Private Partnership (projekty realizované v rámci 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, či EPC (Energy Performance Contracting, resp. projekty, jejichž 

náklady jsou hrazeny z dosažených úspor např. energie). Většinu plánovaných projektů a opatření však bude nutné 

financovat prostřednictvím rozpočtových zdrojů města, případně úvěrových zdrojů. 

Vzhledem k současné situaci a omezením v důsledku epidemie COVID19, je pravděpodobně, že po roce 2022 bude 

třeba provést aktualizaci Akčního plánu vzhledem k případným finančním dopadům epidemie na rozpočet města. 

Finanční zdraví města Příbram je na velmi dobré až výborné úrovni. Stav financí města se ukázal být velmi dobrý a 

finanční kondice města výbornou.  

Silnými stránkami je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí města, který se projevil docílením 

5x lepšího provozního salda v roce 2019, než jaké bylo v roce 2011, a neexistencí dluhu. Město Příbram se dostalo 

do situace, kdy je schopné generovat finance na opravy svého majetku a hospodaří s přebytkem. Rizikem jsou dané 

tlaky na růst běžných výdajů města. Existuje značná vnější hrozba stagnace daňových příjmů a růst cen nákupů 

spolu s tlakem na růst dotací města třetím stranám.   

 

4.2 ZPŮSOB REALIZACE 
Aby bylo možné zajistit realizaci strategického plánu rozvoje města, je nezbytné stanovit řídící, výkonnou, kontrolní 

a schvalovací autoritu.  

Návrh implementační struktury pro strategický plán rozvoje města: 

1. ŘÍDÍCÍ AUTORITA: Vedení města (starosta města, místostarostové města, tajemnice úřadu) 

Posláním Řídící autority je na základě podkladů a výstupů dodávaných výkonnou autoritou a dalších podkladů, 

na základě znalostí a vědomostí jejích členů, poradních orgánů (externích a interních), monitorovat, kontrolovat 

a vyhodnocovat plnění plánu. 

Tato skupina by se měla scházet alespoň dvakrát ročně. 

2. VÝKONNÁ AUTORITA: Pracovní skupina pro SPRM 

Jedná se o skupinu, která byla sestavena pro účely vypracování SPRM. Tato skupina nemá žádnou právní 

subjektivitu a je složena ze zástupců samosprávy, pracovníků městského úřadu, přizvaných externích odborníků 

a zástupců z řad aktivní veřejnosti. 
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Posláním Výkonné autority je koordinovat a řídit realizaci SPRM dle aktuální situace, potřeb a možností. 

Tato skupina by se měla scházet alespoň čtyřikrát ročně. 

3. SVRCHOVANÁ A SCHVALOVACÍ AUTORITA: Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města projednává a schvaluje navrhované aktualizace SPRM a Akčního plánu na základě 

podkladů Řídící a Výkonné autority, bere na vědomí informace o postupu realizace SPRM a schvaluje pravidelné 

roční hodnotící zprávy o plnění SPRM, předkládané Řídící autoritou.  

 

4.3 MONITORING A HODNOCENÍ 
Monitoring realizace SPRM bude zahrnovat: 

a) Vyhodnocení stavu realizace jednotlivých navržených projektů a aktivit 

Vyhodnocení stavu realizace jednotlivých navržených aktivit bude zajišťovat Řídící autorita, která 1 x ročně ve 

spolupráci s Výkonnou autoritou vypracuje a předloží Svrchované autoritě k posouzení „Zprávu o stavu realizace 

aktivit SPRM“. Svrchovaná autorita Zprávu projedná a vezme na vědomí. 

b) Monitoring indikátorů strategických cílů PRM 

Jednotlivé realizované projekty/aktivity SPRM, resp. příslušné strategické cíle mají většinou stanoveny, sledovány 

a vyhodnocovány vlastní monitorovací ukazatele. 

Monitoring bude zajišťovat a vyhodnocovat Řídící autorita, která 1 x ročně ve spolupráci s Výkonnou autoritou 

vypracuje a předloží Svrchované autoritě k posouzení „Zprávu o stavu realizace aktivit SPRM“. Svrchovaná autorita 

Zprávu projedná a vezme na vědomí. 

Výsledky monitoringu budou jedním z podkladů a podnětů pro úpravy a aktualizace Strategického plánu rozvoje 

města v budoucnu. 
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Zpracovatel: M.C. TRITON, spol. s r.o. 

a realizační tým města Příbram 

2021-2022 

 

Realizační tým zpracovatele: 

Ing. Lukáš Jakubec jakubec@mc-triton.cz  

Mgr. Kamil Papež, MPA 

Ing. Jakub Ruml 

Bc. Veronika Němečková 
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