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1 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,

letos poprvé se k vám dostává výroční zpráva města Příbram . Po vzoru jiných měst 
jsme přistoupili k jejímu zpracování, abychom přehledným a transparentním 
způsobem informovali o všech zásadních projektech, které se v roce 2021 v rámci 
města uskutečnily . Podrobně a systematicky v rozdělení dle oblastí a gescí 
ukazujeme činnost města, stěžejní ukazatele a množství vynaložených prostředků .

Rok 2021 rozhodně nebyl rokem standardním . Stejně jako předloni jsme se 
potýkali s všemožnými omezeními a obtížemi zapříčiněnými koronavirovou 
pandemií . Jen velmi pozvolna se rozbíhaly zpomalené dodavatelské vztahy, trh 
a ekonomika reagovaly turbulentně, stoupaly náklady a ceny a nad vším se 
vznášel přízrak nejistoty z budoucnosti . 

Přes neveselou a problematickou dobu prošla Příbram uplynulým rokem úspěšně . 
Jak se sami na následujících stranách můžete přesvědčit, fungovalo město tak, 
jak město fungovat má . Investovalo se, opravovalo, zlepšovalo a rozvíjelo se na 
mnoha úrovních . V rámci možností se rozvíjel i kulturní, spolkový a komunitní život . 
Nezahálelo se ani v oblasti školství, sportu nebo sociálních služeb . Za vším tím, co 
je v této výroční zprávě popsáno, stojí konkrétní lidé s konkrétní pracovní náplní . 
Každý jeden člověk, který je zaměstnán na městském úřadě nebo v některé 
z městem zřizovaných organizací, přispěl svým dílem k tomu, že byl rok 2021 pro 
Příbram rokem dobrým . Sluší se na tomto místě kolegům a kolegyním poděkovat 
a ocenit jejich úsilí a práci, které si velmi vážím . Budu rád, najdete-li si dostatek 
času k prostudování celé zprávy . Stejně tak bych byl rád, kdyby se z vydávání 
„výročky“ stala tradice pro další roky .

Mgr . Jan Konvalinka 
starosta

1
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ

Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup 
Ondřej . Příbram vešla do povědomí především svou slavnou hornickou minulostí . Díky 
hospodářskému rozvoji, za kterým stála především těžba stříbra, povýšil císař Rudolf II . v roce 
1579 Příbram na svobodné královské horní město . Největší rozmach stříbrorudného hornictví 
nastal v 19 . století . Těžba stříbra, olova a dalších drahých kovů na Příbramsku představovala 
na konci 19 . století 97,7 % produkce celého Rakouska-Uherska . Stříbrorudné dolování 
pokračovalo s úspěchy až do konce 70 . let 20 . století . V souvislosti s těžbou neobyčejně 
bohatého uranového ložiska zažila Příbram od roku 1948 nový bouřlivý rozvoj, který 
v kladném i záporném smyslu poznamenal město a celý region . Dobývání uranu skončilo 
z ekonomických důvodů v roce 1991 .

Příbram leží na úpatí Brd necelých 60 km jihozápadně od Prahy . Rozloha města činí 33,4 km² 
a tvoří ho 18 částí — Příbram I, Příbram II, Příbram III, Příbram IV, Příbram V - Zdaboř, Příbram 
VI - Březové Hory, Příbram VII, Příbram VIII, Příbram IX, Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice . K 1 . lednu 2021 měla Příbram 32 248 obyvatel (z toho 
15 428 mužů a 16 820 žen) .

Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram patří 74 obcí .
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3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTA

3 .1 Vedení města
Postavení a působnost města vymezuje zákon č . 128/2000 Sb ., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů . Příbram je samostatně spravována zastupitelstvem města . Další orgány představují 
rada města, starosta, městský úřad, výbory a komise .

3 .1 .1 zastupitelstvo města

Počet zastupitelů města v současnosti činí 25. 
Politické složení zastupitelstva města pro volební 
období 2018—2022 tvoří členové za volební strany 
a hnutí: ANO 2011 (dvanáct mandátů), TOP 09 (pět 
mandátů), Šance pro Příbram (dva mandáty), KSČM 
(dva mandáty), ODS (dva mandáty), Příbramáci pro 
Příbram (jeden mandát), Česká pirátská strana (jeden 
mandát). Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města.

Zastupitelé města Mgr. Jan Konvalinka, Ing. Martin 
Buršík, MBA, Mgr. Zorka Brožíková, Ing. Jindřich 
Vařeka, Ing. Petr Rotter, MUDr. František Hauser, 
Roman Mráz, Tomáš Dvořáček, Marta Frýbertová, 
Milan Hrudka, František Jobek, Ing. Jiří Holý, 
Mgr. Václav Švenda, Jan Schneider, Mgr. Marek 
Školoud, Jana Valterová, Jakub Hušek, Mgr. Vladimír 
Král, JUDr. Dagmar Říhová, Miroslav Peterka, 
Svatopluk Chrastina, Mgr. Jiřina Humlová, 
Mgr. Jarmila Potůčková, Mgr. Renáta Vesecká, 
Bc. Antonín Schejbal.

3 .1 .2 rada města

Počet členů rady města je sedm. Politické složení rady 
města pro současné volební období tvoří členové 
volebních stran a hnutí: ANO 2011 (šest mandátů) 
a Příbramáci pro Příbram (jeden mandát).

Radní města Mgr. Jan Konvalinka — starosta, 
Ing. Martin Buršík, MBA — 1. místostarosta, Mgr. Zorka 
Brožíková — místostarostka, Ing. Jindřich Vařeka, 
Ing. Petr Rotter, Ing. Jiří Holý, Mgr. Renáta Vesecká.

3 .1 .3 komise a výbory města

Rada města zřídila na funkční období 2018—2022 de-
set komisí, a to: zahraniční; pro životní prostředí, 
ekologii a zeleň ve městě; zdravotní a sociální; Smart 
City; pro výchovu a vzdělávání; pro realizaci majetku 
města; pro mládež, tělovýchovu a sport; kulturní, le-
topiseckou a památkovou; dopravní; bytovou. Pro 
toto volební období zřídilo zastupitelstvo města ná-
sledující výbory: finanční, kontrolní a osadní.

Komise zahraniční předseda: Michal Gerčák, čle-
nové: Bc. Josef Šašek, Mgr. Tomáš Mosler, František 
Cajthaml, Mgr. Simona Luftová, Jakub Svoboda, 
Ing. Tomáš Trávníček.

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve 
městě předsedkyně: RNDr. Blanka Studničná, čle-
nové: Alena Hlubučková, Viktor Stejskal, Dagmar 
Vaňousová Pešková, Ing. Ján Pajtai, Martin Lukeš, 
Václav Černý.

Komise zdravotní a sociální předseda: 
MUDr. František Hauser, členové: Ladislav Dostál, 
Mgr. Jaroslava Davidová, Jiřina Adamová, DiS., 
MUDr. Jiří Doležal, Alena Zemková, Dagmar 
Vaňousová — Pešková, Eva Rozmajzlová, Alena 
Smejkalová.

Komise Smart City předseda: Roman Mráz, členové: 
Bc. Vladimír Karpíšek, Jan Schneider, Ing. Tomáš 
Trávníček, Tomáš Podlena.

Komise pro výchovu a vzdělávání předseda: 
Mgr. Vladimír Král, členové: Mgr. Dagmar Kredbová, 
Olga Vohradská, Mgr. Jarmila Potůčková, Bohuslav 
Burda, Mgr. Simona Luftová, Mgr. Radka Štáhlová, 
Ing. Markéta Klemšová, RNDr. Marcela Blažková.

3
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Komise pro realizaci majetku města předseda: 
Bc. Petr Pintner, členové: Ing. Petr Rotter, Ing. 
Jan Mára, Aleš Drechsler, Petr Oktábec, Jaroslav 
Kumhera, Vladimír Pechar.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport předseda: 
Ing. Jiří Holý, členové: František Jobek, Mgr. Jitka 
Charyparová, Miroslav Peterka, Mgr. Renáta Vesecká, 
Bc. Antonín Schejbal, Daniel Rosenbaum, Karel 
Makovec, MBA, Petr Janota, Jan Hadraba.

Komise kulturní, letopisecká a památková  
předseda: Milan Hrudka, členové: Ing. Petr Kollert, 
Jana Valterová, Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jaroslava 
Stojčetović, Vladimír Srnka, Mgr. Jiří Paul, 
Bc. Antonín Schejbal, Jaroslava Šilhavá.

Komise dopravní předseda: Mgr. Václav Švenda, 
členové: Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr 
Magera, Patrik Švarc, Josef Bouše, Vladimír Srnka.

Komise bytová předseda: Mgr. Vladimír Král, 
členové: František Jobek, Marta Frýbertová, Jana 
Valterová, Ladislav Truhlář, František Caithaml, 
Ing. Šárka Schejbalová.

Finanční výbor předseda: Ing. Jiří Holý, členové: 
Ing. Ivan Fuksa; Karel Nekolný, BBus (Hons); Ing. Jan 
Poskočil; František Caithaml.

Kontrolní výbor předsedkyně: Mgr. Jiřina Humlová, 
členové: Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Václav Švenda, 
Mgr. Monika Ciklerová, Zdeněk Havrančík, 
Mgr. Simona Luftová, Vladimír Srnka, JUDr. Dagmar 
Říhová, Ing. Ján Pajtai.

Osadní výbory:

Brod Mgr. Josef Hovorka, Mgr. Klára Šídová, Soňa 
Měchurová.

Bytíz Olga Berková, Zdeněk Kvapil, Lenka Thámová.

Jerusalem RNDr. Jitka Panochová, Andrea Žižková, 
Václav Šembera, Ing. Zdeňka Barešová, Ing. Václav 
Plojhar.

Jesenice Martin Svrčina, Josef Černý, 
Lucie Růžičková.

Kozičín Mgr. Hana Horáková, Miloš Bubeníček, 
Ing. Petra Řeháková, Bc. Jana Nováková, 
Ing. Vít Vejmelka.

Lazec Ing. Petr Pazderka, Bc. Jiří Chloupek, 
Veronika Ječná, Pavel Mrkáček, Robert Štorkán.

Orlov Helena Rousová, Pavel Nováček, Karel Lukáš, 
Jiří Vršecký ml., Soňa Ondračková.

Zavržice Stanislava Hyspecká, Jaroslav Drobílek, 
Mgr. Jolana Hanusová.

Žežice Bc. Josef Sýbek, Jana Čechová, Miroslav 
Macháček, MUDr. Ivana Hlaváčová, Zdeněk Martinek.

Příbram III — Sázky Irena Cibulková, Vlasta 
Soukupová, Libuše Kolingerová, Jana Krupová, Iveta 
Krupová.

Příbram V – Zdaboř Ing. Tomáš Plechatý, 
Ing. Vladimír Pruner, Ing. Jiří Holý, Mgr. Helena 
Kalátová, MUDr. Otto Lang, Ph.D.

Příbram VI — Březové Hory Mgr. Tomáš Mosler, 
Bronislav Šimek, Vladimír Srnka (pouze část roku 
2021), Jan Horák, Mgr. Markéta Škodová.

Příbram IX — Nová Hospoda Ing. Eva Kyseláková, 
Jana Hrubá, Helena Svádová, Vlastimil Sváda, Karel 
Nekolný, BBus (Hons).

3 .1 .4 městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, ta-
jemník úřadu a zaměstnanci zařazení do městského 
úřadu. Městský úřad se člení na odbory a samostatná 
oddělení, která pro jednotlivé úseky činnosti zřídila 
rada města. V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad 
v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu 
uložily zastupitelstvo města nebo rada města, po-
máhá výborům a komisím v jejich činnosti a dále vy-
konává přenesenou působnost. Tajemník úřadu je 
odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené 
působnosti starostovi.

3 .1 .5 organizační složky

 ʢ Městská realitní kancelář

 ʢ Městské kulturní centrum Příbram

Organizační schéma Městského úřadu Příbram dle působnosti na samosprávné činnosti
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3 .1 .6 zvláštní orgán obce

 ʢ Městská policie Příbram

3 .1 .7 příspěvkové organizace

 ʢ Školy a školská zařízení

 ʢ Centrum sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram

 ʢ Galerie Františka Drtikola Příbram

 ʢ Divadlo A. Dvořáka Příbram

 ʢ Knihovna Jana Drdy

 ʢ Sportovní zařízení města Příbram

 ʢ Technické služby města Příbrami

3 .1 .8 městská firma

 ʢ Městské lesy Příbram s. r. o.

Organizační schéma Městského úřadu Příbram
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4 SLUŽBY OBČANŮM

4 .1 Kultura
Oblast kultury ve městě zajišťují Městské kulturní centrum (MKC), Odbor školství, kultury 
a sportu MěÚ Příbram a některé příspěvkové organizace města . Rok 2021 nebyl z důvodu 
pandemie onemocnění covid-19 a vládních nařízení pro kulturu jednoduchý a z hlediska 
organizace byl plný výzev .

Hlavním předmětem činnosti Městského kulturního centra je pořádání kulturních 
a společenských akcí na území města . I přes vládní restrikce připravovalo MKC kulturní 
program po celý rok . Tradiční akce byly doplněny promítáním sportovních přenosů v letním 
kině, vystoupením Cirk la Putyka nebo autokinem . Nedílnou součástí činnosti MKC je také 
zajišťování pravidelného víkendového programu v Junior klubu . Cílem je zajistit kulturní vyžití 
v různých žánrech všem věkovým skupinám .

Vybrané akce organizované Městským kulturním centrem:
 ʢ Jukebox v Junáči (online)
 ʢ KulTúra — výlet po Příbrami za kulturou
 ʢ Autokino
 ʢ MS v hokeji 2021 — Fandí celá Příbram
 ʢ EURO 2020 — Fandí celá Příbram
 ʢ Vítání slunovratu
 ʢ Příbramská svatohorská šalmaj
 ʢ Novák Fest 2021 — Příbram pod pěti kruhy
 ʢ Program v letním kině
 ʢ Prokopská pouť
 ʢ Lesní divadlo Skalka
 ʢ Koncerty dechové hudby
 ʢ Program v Junior klubu
 ʢ Cirk La Putyka — Kaleidoscope
 ʢ Svátek seniorů
 ʢ Letňák Fest
 ʢ Advent 2021

Odbor školství, kultury a sportu zajišťuje pro město realizaci pietních aktů a dalších akcí 
ceremoniálního rázu, např . předávání Ceny města Příbrami, odhalování pamětních desek 
apod . V roce 2021 byly odhaleny pamětní desky dvěma významným rodákům města: v říjnu 
akademickému sochaři Václavu Šárovi a v prosinci režisérovi, scenáristovi a výtvarníkovi 
animovaných filmů Václavu Bedřichovi . Cena města Příbrami byla v roce 2021 předána 
poprvé, a to bývalé ředitelce Galerie Františka Drtikola Příbram Haně Ročňákové, řediteli 
Hornického muzea Příbram PaedDr . Josefu Velflovi a in memoriam Antonínu Dvořákovi III .

Opomenout nelze význam Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, který vzniká za podpory 
města Příbram . V roce 2021 město podpořilo festival částkou 1 500 000 Kč .

4
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4 .1 .1 divadlo a . dvořáka příbram

Příspěvek města: 28 400 000 Kč

V roce 2021 navštívilo divadlo celkem 25 299 diváků 
(vlastní představení — 20 886 diváků, dovezená před-
stavení — 3 254 diváků a koncerty 1 159 diváků). Tento 
počet byl ovlivněn nejen uzavřením divadla v první 
polovině roku, ale také příslušnými nařízeními, která 
nedovolila vstup všem divákům.

Divadlo mělo v roce 2021 na repertoáru 16 inscenací: 
Balada pro banditu; Druhá strana kulis; Hrdý Budžes; 
Chleba s máslem; Jak jsem vyhrál válku; Jméno; 
Limonádový Joe; Maryša; Obsluhoval jsem anglic-
kého krále; Podivný případ se psem; Přišel na ve-
čeři; Soudné sestry; Splašené nůžky; Špinavý obchod; 
Třicet devět stupňů; Zahraj to znovu, Same. Přestože 
bylo divadlo až do poloviny června kvůli koronavi-
rovým opatřením uzavřeno, podařilo se v roce 2021 
odehrát sedm premiér — Druhá strana kulis; Chleba 
s máslem; Zahraj to znovu, Same; Přišel na večeři; 
Podivný případ se psem; Jméno; Limonádový Joe. 
Divadlo A. Dvořáka Příbram odehrálo sedm inscenací 
také na venkovních scénách v Lesním divadle Skalka 
v Podlesí, na Letní scéně divadla Kalich, v Amfiteátru 
Mikulov a na nádvoří zámku Kuřim.

Již tradičně se divadlo zapojilo do Středočeského kul-
turního léta, ve kterém se odehrálo šest inscenací 
v těchto lokalitách: Zámecký park Roztoky u Prahy, 
Regionální muzeum Jílové u Prahy, Letní kino 
Rakovník, Skanzen Vysoký Chlumec, nádvoří zámku 
Nižbor a Přírodně sportovní areál Lhotka u Mělníka. 
Na venkovních scénách divadlo uvedlo inscenace 
Jak jsem vyhrál válku, Balada pro banditu, Splašené 
nůžky, Vinnetou a Hrdý Budžes.

Kino v loňském roce navštívilo 19 414 diváků v rámci 
261 představení (95 premiér).

Z mimodivadelních tradičních akcí se uskutečnil 
Dětský karneval a Divadlo patří dětem. Divadelní ples 
a Vánoce v divadle se z důvodů koronavirové situace 
musely zrušit. V divadelním foyer se v roce 2021 
z výše uvedených důvodů uskutečnila pouze jedna 
výstava: Česká divadelní fotografie. Tu příbram-
ské divadlo pořádalo společně s Institutem umění — 
Divadelním ústavem.

V roce 2021 se podařilo uskutečnit řadu oprav a men-
ších investičních akcí v celkové hodnotě 5 280 948 Kč. 
Na velké scéně byly opraveny dveře a velká stínidla, 
statickým posudkem prošla střešní konstrukce bu-
dovy a byl pořízen vůz Iveco a zájezdový mikrobus. 
Investovalo se také do kamerového systému divadla.

4 .1 .2 knihovna jana drdy

Příspěvek města: 12 995 000 Kč

V roce 2021 byla činnost Knihovny Jana Drdy po-
znamenána pandemií nemoci covid-19. V období od 
4. ledna do 11. dubna byly půjčovny pro veřejnost 
zcela uzavřeny. Knihy byly půjčovány formou roz-
vozu či donáškou přímo do domu čtenářů, později 
formou výdejového okénka. V omezeném provozu se 
půjčovny otevřely 12. dubna 2021.

Výběr akcí organizovaných Knihovnou Jana Drdy:

 ʢ Vzdělávací kurzy — Dějiny umění, setkání genealogů

 ʢ Aktivity dětských oddělení — S knížkou do života, 
předčítání seniorů dětem, společná čtení, Knížka 
pro prvňáčka, lekce informativní výchovy ve spolu-
práci se školami

 ʢ Komentované vycházky — s PhDr. Věrou Smolovou, 
s Hornickým muzeem do hornické chalupy, do bu-
dovy bývalého Báňského ředitelství, „Knihovně 
na stopě“

 ʢ Turistický pochod (ve spolupráci s Hudebním 
festivalem A. Dvořáka, Památníkem A. Dvořáka) 

„Dvořákova Vysoká“

 ʢ Pátrací akce pro rodiny s dětmi

 ʢ Noc literatury

 ʢ Literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka

 ʢ Noc s Andersenem

Knihovna v číslech za rok 2021:

 ʢ 286 816 výpůjček celkem

 ʢ 3 620 zapsaných čtenářů,  
z toho 1 068 dětských čtenářů

 ʢ 108 953 návštěvníků (půjčovny, online služby,  
veřejný internet, vzdělávací akce)

 ʢ 108 478 — počet knih v knihovním fondu

4 .1 .3 galerie františka drtikola příbram

Výše příspěvku zřizovatele: 2 800 000 Kč

V době pandemie nemoci covid-19 byla GFD v roce 
2021 zavřená pro veřejnost od začátku roku do 
12. května 2021, tj. téměř 4,5 měsíce. Návštěvnost  
výstav a akcí za rok 2021 činila 2 177 diváků.

Galerie má 2 stálé expozice — František Drtikol 
a Měkká aréna — Vojtěch Rada

Výstavy

 ʢ Daniel Vlček — Josef Bolf — Spannungsbogen/
The Next Song (12/2020 — 6/2021)

 ʢ Adam Štech — Adams Family (6—10/2021)

 ʢ Ladislav Sitenský — Na kole (6—9/2021)

 ʢ Martin Andrle — Nad zemí (10/2021)

 ʢ Sochy a plastiky v Příbrami od roku 1945 
(10—11/2021)

 ʢ Czech Press Photo 2020 (11/2021—1/2022)

 ʢ Příbramské betlémy — tradiční i netradiční 
(12/2021—1/2022)

 ʢ Virtuální realita — Měkká aréna — uvedení nových 
děl (12/2021)

Akce a přednášky

 ʢ Josef Bolf/Daniel Vlček — audio performance/ 
komentovaná prohlídka Adam Štech

 ʢ Jan Freiberg/Adéla Kándlová — komentovaná  
prohlídka výstavy Ladislava Sitenského

 ʢ Pavel Karous — Procento na umění, doprovodný 
program k výstavě Sochy a plastiky v Příbrami od 
roku 1945

 ʢ Ivan Pinkava — představení tvorby a prezentace  
výstavy Drtikol/Pinkava na rok 2022

Projekty

 ʢ Soupis a výstava soch a plastik ve veřejném pro-
storu města Příbram. Cíl: ochrana a propagace soch 
a plastik patřících k dějinám Příbrami.

 ʢ Rozvoj nové technologie v umění — virtuální realita 
— jediná stálá výstava uměleckých her a edukativ-
ních aplikací v ČR, architekt prostoru pro virtuální 
realitu Vojtěch Rada je držitelem prestižní ceny pro 
mladé umělce — Ceny Jindřicha Chalupeckého.

 ʢ V prostorách galerie byly v r. 2021 pořádány i akce 
jiných subjektů — koncerty v rámci Hudebního fes-
tivalu Antonína Dvořáka, ZUŠ Příbram a přednášky 
a výstavy (Hornické muzeum Příbram).

4 .1 .4 sportovní zařízení města 
příbram (szm příbram)

Kulturní vyžití ve městě zajišťuje samostatně nebo 
ve spolupráci s MKC a dalšími organizacemi také 
příspěvková organizace Sportovní zařízení města 
Příbram.

Vybrané akce

Letní kino: promítání filmů, promítání přenosů MS 
v ledním hokeji, sportovní přenosy fotbalového Eura 
2020.

Koncerty: Traktor, Jaromír Nohavica, Divokej Bill, 
Čechomor + Voxel, Marek Ztracený, Viktor Sheen, vy-
stoupení moderního Cirk La Putyka Kaleidoscope a na 
závěr sezony Letňák Fest.

Areál Nový rybník: Spartan workout, Cvičení na 
Nováku s profesionálními trenéry, Novák Fest, Vítání 
slunovratu, Retro disco, country večer v Sezam bistru, 
Stihl Timbersports — závod Czech Cup 2021, Piknik na 
Nováku, Příbramský půlmaraton, Běh města Příbrami, 
Triatlon Příbram, Svatomartinská vína na Nováku.

Junior klub: Festival Odraz, Příbram v podcastu, vy-
stoupení v rámci Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka Příbram, Tančíme v rytmu latinskoameric-
kých tanců, Ladies dancing, Adventní dílny a mnoho 
dalších menších hudebních koncertů nejen místních 
umělců, přednášky, skupinové lekce cvičení, firemní 
i soukromé večírky.
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4 .1 .5 poskytnuté dotace

Kulturní aktivity — 1 500 000 Kč

Dotační program na podporu kultury Kulturní akti-
vity 2021 byl zaměřen na podporu kulturních projektů 
neinvestičního charakteru, které přispívají k rozší-
ření a obohacení kulturního života ve městě, a na 
podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se 
kulturními aktivitami v oblastech, jako jsou tradiční 
lidová kultura, hudba, tanec apod. V roce 2021 pod-
pořilo město Příbram kulturní projekty částkou ve 
výši 1 500 000 Kč. V rámci dotačního programu byla 
v roce 2021 stejně jako v předchozích obdobích pod-
pořena celoroční činnost spolků a organizací — např. 
Příbramské filharmonie, Příbramského Big Bandu, 
Cechu příbramských horníků a hutníků, Spolku 
Prokop, Klubu vojenské historie, Výtvarného kroužku 
pro děti a mládež v Kulturním domě, Společnosti ob-
čanů a přátel Březových Hor, Fotoklubu Uran, Spolku 
ve čtvrtek, Spolku Rakovnicko-protivínské dráhy či 
Vepřekova smíšeného sboru. A zároveň byly pod-
pořeny i jednotlivé kulturní akce jako např. Oslavy 
150. výročí založení Gymnázia Příbram, vydání knih 

Mlynář Martin Fiala jinak Kocour a Příbramsko — ráj 
betlémů, Světelná a hudební hasičská fontána nebo 
tradiční akce jako např. Bednění, Nedělní varhanní 
půlhodinky na Svaté Hoře, Otevřená scéna, Břízovské 
slavnosti, Zpívání u jesliček či Za příběhy Františka 
Zahrádky — Po stopách politických vězňů, 70. let od 
akce K.

Památky místního významu 2021 — 96 378 Kč

Dotační program Památky místního významu 2021 
byl zaměřen na podporu restaurování, oprav a tech-
nického zhodnocení vedoucího k obnově a zacho-
vání památkově významných objektů především na 
území města Příbram. V tomto dotačním programu 
podpořilo město Příbram projekty částkou ve výši 
96 378 Kč. V rámci dotačního programu byly po-
dány a podpořeny dvě žádosti, a to Náboženské obce 
Církve československé husitské v Příbrami na úpravu 
elektrické instalace osvětlení a rozšíření ozvučení 
kostela sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových 
Horách a Společnosti občanů a přátel Březových Hor 
na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého a křížků na 
Březových Horách.

4 .2 Sociální a zdravotní služby
Sociální a zdravotní služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, 
pokud se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání .

Pro občany se na pomoci, podpoře, poradenství, péči v sociální a zdravotní oblasti významně 
podílí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram a příspěvková 
organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram . Služby jsou v mnoha 
oblastech poskytovány i občanům z území obce s rozšířenou působností .

Agendy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou členěny do tří oddělení — oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence a kurately, oddělení sociální 
a zdravotní péče a sociálního bydlení . Samostatnou agendou je koordinace a plánování 
sociálních služeb na území ORP Příbram .

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí vykonává přenesenou působnost podle zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí . Jeho činnosti se dají rozdělit na sociální práci spojenou 
s péčí o děti v rodinách, které jsou ohroženy ve svém zdravém a přirozeném vývoji, výkon tzv . 
kolizního opatrovnictví, tedy zastupování dětí při úpravě poměrů o jejich péči při rozchodu, 
rozvodu jejich rodičů, a dohled nad procesem osvojení dětí a výkonem pěstounské péče .

Ukazatele v oblasti sociálně-právní ochrany Počet případů v roce 2021

péče o děti v rodinách, které jsou ohroženy ve vývoji 722

výkon kolizního opatrovnictví 821

dohled nad výkonem náhradní rodinné péče 102

Oddělení sociální prevence a kurately zajišťuje terénní sociální práci především pro osoby 
s rizikovým chováním, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních 
situacích, a to prostřednictvím kurátorů pro děti a mládež a dále sociálního kurátora . Cílem 
práce kurátorů pro děti a mládež je realizovat takové aktivity, které budou vhodně řešit 
protiprávní jednání klientů, a nejlépe mu předcházet . Sociální kurátor poskytuje sociální 
pomoc především občanům bez přístřeší a příjmů, ohroženým ztrátou bydlení a po odchodu 
z vězení .

Ukazatele v oblasti sociální prevence a kurately Počet klientů v roce 2021

kuratela pro děti a mládež 235

sociální kuratela pro dospělé 176

Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení (OSZPaSB) zajišťuje realizaci 
sociální práce podle zákona o sociálních službách, kdy dochází k poskytování poradenství 
a zajišťování vhodných sociálních služeb pro klienta, výkonu veřejného opatrovnictví, tedy 
zastupování osob omezených v určitých osobních právech, svéprávnosti, přiměřeného 
bydlení pro osoby v hmotné nouzi ve spolupráci s Úřadem práce v Příbrami, řešení přestupků 
v oblasti toxikomanie a ochrany dětí, vydávání parkovacích průkazů pro osoby ZTP/P 
a zajišťování výplaty důchodu zvláštnímu příjemci .

Vybrané ukazatele v oblasti sociální 
a zdravotní péče a sociálního bydlení

Počet klientů/řízení 
v roce 2021

sociální práce ORP 515

výkon veřejného opatrovnictví 43

zajišťování přiměřeného bydlení 242

řešení přestupků — toxikomanie a ochrana dětí 28

V samostatné působnosti obce zajišťuje oddělení především proces přidělování městských 
bytů v kategoriích sociální a bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 
a komunitním domě seniorů . V souvislosti se standardním bydlením přiděluje vhodným 
osobám bydlení v městské ubytovně a zajišťuje pro ně sociální práci . Důležitou agendu tvoří 
zajišťování tzv . sociálních pohřbů (v r . 2021 byl jejich počet 18), tedy důstojného pohřbení pro 
osoby, u kterých není nikdo, kdo by mohl či chtěl pohřeb zajistit .

Sociální bydlení Počet jednotek/osob 
v roce 2021

Městská ubytovna — kapacita 24

Městská ubytovna — využití (počet uzavřených smluv) 29

Sociální byty — kapacita 29

Sociální byty — využití (počet uzavřených smluv) 30

Komunitní dům seniorů — kapacita 23

Komunitní dům seniorů — využití (počet uzavřených smluv) 24

Domy s pečovatelskou službou — kapacita 330

Domy s pečovatelskou službou — využití (smlouvy) 410
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4 .2 .1 poskytnuté dotace

Dotace v oblasti zdravotnictví: 160 000 Kč

Dotace v sociální oblasti: 2 410 000 Kč

Město Příbram dlouhodobě podporuje činnost re-
gistrovaných poskytovatelů, ale i dalších organi-
zací, které působí v sociální a zdravotní oblasti pro-
střednictvím programových dotací. V roce 2021 bylo 
v oblasti zdravotnictví rozděleno 160 000 Kč mezi 
osm subjektů a v sociální oblasti 2 410 000 Kč mezi 
22 subjektů.

Nejvyšší částku získala organizace Společně o. p. s., 
která v Příbrami (v rámci celorepublikové sítě) pro-
vozuje pobočku Senior Pointu. Pod hlavičkou Senior 
Pointu v Příbrami se spojuje činnost sedmi organi-
zací zaměřená na podporu kvalitního života seniorů 
(jedná se o specifické kluby, svazy osob s hendikepem 
a důchodců). V roce 2021 bylo v příbramském Senior 
Pointu realizováno šest pravidelných aktivit, kterých 
se zúčastnilo 1 424 seniorů, a 101 jednorázových akcí 
(kulturní, společenské, vzdělávací, zájezdy apod.), jež 
navštívilo 3 926 osob.

4 .2 .2 další aktivity

V srpnu roku 2021 město uspořádalo Olympiádu pro 
seniory, které se zúčastnilo 80 osob, a v září oslavu 
Dne seniorů na náměstí 17. listopadu.

Město Příbram svou zásadní podporu nesměřuje jen 
na cílovou skupinu seniorů, ale např. na děti, které 
nemají optimální rodinné zázemí (viz 4.7.3).

4 .2 .3 centrum sociálních 
a zdravotních služeb

Příspěvek města — 32 850 000 Kč

Centrum sociálních a zdravotních služeb (CSZS) se 
člení na osm středisek: Domov seniorů, Pečovatelská 
služba, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář 
(DSRHS), Azylový dům, Středisko terénních slu-
žeb, Sociální poradna, Nízkoprahové denní centrum 
a Noclehárna, Protialkoholní a protitoxikomanická zá-
chytná stanice.

Činnost byla poznamenána zejména pandemií co-
vid-19, která měla dopad na provoz celé organizace. 
CSZS se v tomto roce zaměřilo zejména na zajištění 
provozu služeb v rámci karanténních opatření. Z dů-
ležitých milníků je nutné zmínit certifikaci kvality 
Domova seniorů, která získala čtyři z pěti možných 
hvězd, zahájení intenzivních příprav v rámci budo-
vání nového detašovaného pracoviště domova se-
niorů. V rámci DSRHS probíhala intenzivní práce na 
transformaci dětských skupin a rehabilitačního sta-
cionáře, kdy dochází ke změně financování zařízení 
a zejména k novým požadavkům na provoz a kvalifi-
kační požadavky zaměstnanců, včetně technického 
zázemí.

4 .2 .3 .1 Domov seniorů

Provoz střediska byl silně ovlivněn epidemiologic-
kými opatřeními. Kapacita zařízení činí celkem 58  kli-
entů (lůžek), v roce 2021 bylo přijato 17 klientů, kdy 
obslužnost zařízení byla limitována nařízením povin-
ného vyčlenění izolačních lůžek. V pořadníku bylo 
v průměru 250 osob, z toho 70 tzv. urgentních. Věkový 
průměr klientů zařízení činil 86 let. V průběhu celého 
roku probíhaly aktivity podle vývoje epidemiologické 
situace — například Zahradní slavnost, Strom splně-
ných přání, kulturní vystoupení pro klienty, návštěva 
dětí ze skautského tábora, pravidelně canisterapie, 
bohoslužby.

Domov seniorů získal čtyři hvězdy z pěti v rámci cer-
tifikace kvality.

4 .2 .3 .2 Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna

V roce 2021 byly poskytnuty služby celkem 154 klien-
tům. Noclehárna ubytovala 126 klientů (99 mužů a 27 
žen), kdy kapacita činí 23 lůžek. Pracovníkům se po-
dařilo zprostředkovat ubytování celkem 16 osobám 
a 14 osob nastoupilo do zaměstnání.

4 .2 .3 .3 Středisko terénních služeb

Středisko poskytuje sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (SAS) a terénní programy pro jednot-
livce (TP). SAS poskytlo celkem 343 klientům. Terénní 
programy využilo 143 klientů. Nejčastějšími zakáz-
kami střediska jsou bydlení (a sociální bydlení), po-
travinové či materiální pomoci a podpora při jednání 
s úřady.

4 .2 .3 .4 Pečovatelská služba

Péče byla poskytnuta celkem 651 klientům, z toho 
66 klientům v rámci ORP Příbram. Město Příbram má 
v rámci domů s pečovatelskou službou celkem 331 by-
tových jednotek a služby byly poskytovány celkem 
152 klientům. Pečovatelská služba denně poskytla 
280 obědů.

Sedm klientů mělo zajištěné bezplatné služby, a to 
z důvodu odbojářské činnosti. Z hlediska věkové 
struktury klientů byly služby poskytovány 35 klien-
tům mladším 59 let, 97 klientům ve věku 60—69 let, 
217 klientům ve věku 70—79 let, 205 klientům ve věku 
80—89 let a 97 klientům starším 90 let.

4 .2 .3 .5 Sociální poradna

Poskytuje odborné sociální poradenství, právní po-
radenství, psychologické poradenství a poradenství 
v oblasti dluhů, exekucí a insolvencí. Dvakrát se usku-
tečnil program „Dětský průvodce světem rozvodu“, 
který tvořilo 12 setkání určených dětem od 6 do 12 let 
po rozvodu či rozchodu rodičů. Poradna spolupraco-
vala celkem s 652 klienty. Bylo podáno 90 návrhů na 
oddlužení, z toho 80 bylo schváleno a 10 jich čeká na 
schválení.

4 .2 .3 .6 Protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná stanice

Jedná se o specifickou ambulantní zdravotní službu. 
Okamžitá kapacita činí osm osob (pět mužů, tři ženy). 
V roce 2021 službu využilo 156 osob, z toho 23 žen.

4 .2 .3 .7 Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Zařízení má kapacitu 55 denně přítomných dětí (DS 
Sluníčka 23 dětí ve věku zpravidla od 2 do 5 let; DS 
Berušky 17 dětí ve věku 1—3 roky. Rehabilitační sta-
cionář může každý den navštěvovat až 15 dětí ve 
věku od 1 roku do zahájení povinného předškolního 
vzdělávání.

Do DS Sluníčka v roce 2021 chodilo celkem 28 dětí. 
Dále byly začleněny 4 děti s individuální potřebou 
podpory ve smyslu specifických nebo speciálních 
vzdělávacích potřeb. DS Berušky v roce 2021 navště-
vovalo celkem 25 dětí. Dvě děti vyžadovaly pod-
poru při vzdělávání. Rehabilitační stacionář navště-
vovalo celkem 15 dětí. Dětí s individuální potřebou 
podpory ve smyslu speciálních vzdělávacích potřeb 
a intenzivní fyzioterapie bylo dohromady 5. Mezi 
děti se specifickými nebo speciálními vzdělávacími 
potřebami v průběhu roku 2021 patřily děti s těles-
ným, mentálním postižením, ortopedickými vadami, 
s PAS, vadami komunikačních schopností, s odliš-
ným mateřským jazykem a dalšími specifiky. Dětem 
byla poskytována řada nadstandardních programů: 
Se Sokolem do života (zaměřený nad podporu po-
hybových dovedností), Zdravá 5 (zdravé stravování), 
Prima Vizus (screeningové vyšetření zraku), Bezpečné 
chování v dopravě ve spolupráci s Městskou policií 
Příbram, návštěvy solné jeskyně, canisterapie.

4 .2 .3 .8 Azylový dům

Kapacita činí 57 lůžek. V roce 2021 se do zařízení na-
stěhovalo dohromady 94 osob, celkový počet zájemců 
činil 142. V průběhu roku se odstěhovalo celkem 
100 osob (50 dospělých, 50 dětí) — z toho 22 do nájmu, 
2 osoby do sociálního bytu, 7 do ubytovny, 8 do jiného 
azylového domu, 3 do nízkoprahového denního cen-
tra, zbytek není znám.
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4 .3 Školství
Město Příbram jako zřizovatel sedmi základních (ZŠ), čtrnácti mateřských (MŠ), jedné střední 
(SŠ) a dvou základních uměleckých škol (ZUŠ) poskytlo v uplynulém roce na jejich provoz 
příspěvek ve výši 36 104 120 Kč, z toho 10 422 060 Kč mateřským školám, 24 644 060 Kč školám 
základním (včetně střední školy, která je součástí Waldorfské školy) a 1 038 000 Kč základním 
uměleckým školám . Kromě toho zřizuje město dvě samostatné školní jídelny (ŠJ), jejichž 
roční příspěvek činil 1 800 000 Kč .

Počty žáků v příbramských školách k 30 . 9 . 2021:

 ʢ ZŠ celkem: 3 761 žáků (ZŠ pod Svatou Horou 584, ZŠ Březové Hory 445, ZŠ Bratří 
Čapků 545, ZŠ Jiráskovy sady 539, ZŠ 28 . října 690, ZŠ Školní 755, Waldorfská ZŠ 203)

 ʢ SŠ (Waldorfská): 133 žáků (Umělecký kovář, zámečník, pasíř 12, Umělecký truhlář 
a řezbář 20, Kombinované lyceum 82, Reprodukční grafik 19)

 ʢ Počet dětí v MŠ: 1 236 dětí

 ʢ Počet žáků v ZUŠ: 928 žáků (ZUŠ Příbram I 481, ZUŠ Antonína Dvořáka 447)

4 .3 .1 projekty

Erasmus+

Město Příbram se již podruhé zapojilo do projektu 
s mezinárodní účastí Erasmus+, tentokrát na téma 
Robotika hýbe světem. Partnery jsou Technická aka-
demie dětí a mládeže Březnice, ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ 
28. října, slovenské město Kežmarok a nizozemský 
Hoorn včetně jejich škol a středisek volného času.

Cílem projektu je rozvoj pedagogických dovedností 
v oblasti robotiky, inovace výuky a zavedení no-
vých, moderních metod na prvním a druhém stupni 
ZŠ a dále v mimoškolních aktivitách organizovaných 
zapojenými školami (kroužky, školní družina, školní 
klub). Díky projektu vzniknou tři didaktické moduly 
obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky 
k daným tématům. Jako celek budou tvořit manuál 
pro využití robotiky a budou k dispozici zapojeným 
školám a dalším školám partnerských regionů.

Inkluze

Město Příbram jako zřizovatel mateřských a základ-
ních škol podporuje myšlenku inkluzivního vzdělá-
vání, jehož hlavním principem je zapojení všech dětí 
a žáků do vzdělávacího procesu, a to bez ohledu na je-
jich zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění. 
Myšlenku inkluzivního vzdělávání město podporuje 
především zapojením do projektů, v jejichž rámci je 
řešen rovný přístup ke vzdělávání. V roce 2016 začala 
realizace tříletého projektu „Inkluzivní vzdělávání na 
základních školách v Příbrami„, který byl zaměřen na 

výše uvedenou problematiku. „Inkluzivní vzdělávání 
II. etapa“ je navazujícím projektem, jehož cílem je vy-
tvoření systému podpory inkluzivního vzdělávání na 
území města Příbram. Projekt je realizován od 1. září 
2019 po dobu 36 měsíců ve spolupráci města Příbram 
s mateřskými a základními školami, které zřizuje 
a jež jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. 
V rámci projektu je zkušeným realizačním týmem 
města a odbornými pracovníky partnerů realizována 
široká paleta aktivit.

Místní akční plán (MAP)

Hlavním cílem projektu MAP II bylo zlepšení kva-
lity vzdělávání v mateřských, základních a základních 
uměleckých školách na území ORP Příbram. Do pro-
jektu se zapojilo 62 škol z území ORP Příbram a byl 
rea lizován ve spolupráci tří partnerů — města Příbram, 
Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny 
Podbrdsko. V roce 2021 bylo uspořádáno mnoho 
seminářů, webinářů a workshopů pro pedagogy 
i veřejnost, např. „Diagnostika a rozvoj schopností 
dítěte předškolního věku“, „Šikana a kyberšikana“, 

„Jak posílit duševní zdraví nejen dětem a nejen 
v koronakrizi a sám zůstat v klidu“. V září se uskutečnil 
Veletrh středních škol, jehož součást tvořily také před-
nášky zaměřené na volbu povolání, výběr školy či ka-
riérové poradenství. Rovněž pokračoval nákup výuko-
vých pomůcek. Některé školy absolvovaly zajímavé 
exkurze či realizovaly projektové dny. V průběhu listo-
padu a prosince probíhala školení zaměřená na ovlá-
dání zakoupených výukových pomůcek (tablety, robo-
tické pomůcky Bee-bot a Ozobot, robotické stavebnice 
Lego WeDo 2). V průběhu roku došlo k neformálnímu 
setkávání zástupců mateřských a základních škol, 

jejichž smyslem bylo navázat spolupráci mezi jednotli-
vými subjekty, výměna zkušeností a zlepšování a pro-
hlubování vzájemných vztahů mezi školami.

Další projekty ve školách:

Školy jsou zapojeny do dotačního programu MŠMT 
Šablony II, z něhož mohou hradit např. mzdové ná-
klady na školního asistenta, psychologa nebo chůvy 
v mateřských školách, další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, doučování žáků ohrožených škol-
ním neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo 
školu, podpořit ICT ve vyučování nebo nakoupit 
učební pomůcky.

Obědy pro děti a Obědy do škol ve Středočeském 
kraji jsou projekty, v jejichž rámci jsou zajišťovány 
obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Do pro-
jektů jsou zapojeny některé základní a mateřské školy 
i školní jídelny. V roce 2021 byly zajištěny obědy pro 
93 dětí a žáků.

Školní pébéčko je participativní rozpočet pro základní 
školy, kdy každá škola dostane mimořádný příspěvek 
20 000 Kč na realizaci žákovských nápadů pro vylep-
šení svého prostředí.

V základních školách se dále uskutečňuje řada men-
ších projektů organizovaných jednotlivými ško-
lami, jako jsou Mléko do škol, Ovoce a zelenina do 
škol, Sportuj ve škole, Trenéři do škol, projekt zamě-
řený na propojení technické zručnosti žáků s infor-
mačními technologiemi Každý má šanci, Školní rok 
s Hornickým muzeem, projekt revitalizace školní za-
hrady v rámci grantu od Státního fondu životního 
prostředí Vždyť na čerstvém vzduchu to jde, Adopce 
na dálku, Skutečně zdravá škola aj.

Mateřské školy spolupracují s Městskými lesy 
Příbram, s Knihovnou Jana Drdy Příbram, na základě 
spolupráce se Základní organizací Českého svazu 
včelařů Příbram dostávají děti z mateřských škol ka-
ždým rokem darem med, aktivity dětí určené senio-
rům jako výroba dárků či zpívání se uskutečňují díky 
spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb 
a s Farní charitou. Mateřské školy jsou zapojeny do 
soutěží společnosti Kovohutě Příbram, a. s., do pro-
gramu Aktivní školka, v jehož rámci se děti věnují po-
hybovým aktivitám pod vedením zkušených trenérů 
a cvičení v tělocvičnách základních škol. Pro před-
školáky je určený program Hravá školička, čtenářské 
pregramotnosti je věnován projekt MŠMT Podpora 
vzájemného učení pedagogů MŠ. Jedna z našich ma-
teřských škol je katedrovou školou, což znamená, že 
do školky docházejí studenti katedry andragogiky 
a managementu vzdělávání na manažerskou praxi.

ZUŠ Příbram I pokračuje v projektu Akademie třetího 
věku, podporovaném městem Příbram a určeném pro 
frekventanty 55+, v roce 2021 se vzdělávalo 24 aka-
demiků v hudebním oboru a 15 akademiků v oboru 
výtvarném.

4 .3 .2 poskytnuté dotace

Dotace: 900 000 Kč

Program Výchova a vzdělávání je určený na podporu 
projektů, které přispívají k obohacení forem vzdělá-
vání ve městě. Jedná se zejména o vzdělávací pro-
jekty pro děti, žáky a studenty příbramských škol, pro 
jejich pedagogy i rodiče a projekty organizací, jež se 
věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím ak-
tivitám. Možnou oblastí podpory je i tvorba výuko-
vých materiálů nebo publikací či projekty zaměřené 
na organizaci vědomostních nebo dovednostních sou-
těží. V rámci tohoto programu je možné podpořit i ce-
loroční činnosti subjektů zabývajících se výchovně 
vzdělávacími aktivitami. V roce 2021 bylo mezi žada-
tele rozděleno 900 000 Kč. V rámci tohoto dotačního 
programu byly podpořeny některé tradiční projekty 
příbramských škol, např. „Řezbářské sympozium“ 
Waldorfské školy Příbram, „Den divadla“ Gymnázia 
pod Svatou Horou, „Gym TV“ Gymnázia Legionářů, 

„Veletrh fiktivních firem“ OA a VOŠ Příbram aj., ce-
loroční činnost skautských oddílů, Q-klubu Amavet 
Příbram, aktivity Českého rybářského svazu a SK 
Spartak Příbram i jednotlivé projekty jako „Geoškoly 
v Příbrami“ Ekologického centra Orlov.
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4 .4 Zahraniční vztahy
V roce 2021 se v oblasti zahraničních vztahů uskutečnily pravidelné akce, jako je návštěva 
delegací partnerských měst v rámci akce Příbramská svatohorská šalmaj, návštěva hasičů 
z partnerských měst spojená s jejich účastí na Běhu do Svatohorských schodů, výjezd 
našich hasičů při příležitosti oslavy 160 . výročí založení hasičského sboru města Freiberg . 
Významnou akcí bylo ve spolupráci s Obchodní akademií Příbram uspořádání mládežnického 
kempu v říjnu 2021 . Téma setkání studentů z partnerských měst Příbram a Freiberg bylo 
Svět v době korony . Součást této čtyřdenní akce tvořily i přednášky Jana Menděla „Jak se 
změnil můj život v době korony“ a Jana Mühlfeita „Jak využít a rozvíjet svůj potenciál i v době 
korony“, které mohli následně sdílet i studenti a žáci všech příbramských škol .

4 .4 .1 poskytnuté dotace

Dotace: 250 000 Kč

Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 
2021 je zaměřen na podporu projektů, které efektivně 
přispívají k tomu, aby se rozvíjely vztahy občanů 
města Příbram a ostatních obcí v rámci ORP Příbram 
s občany partnerských měst, které povedou k vzájem-
nému obohacení a porozumění odlišným kulturám 
v evropském kontextu. 

Město Příbram podpořilo projekty v rámci tohoto  
dotačního programu pro rok 2021 ve výši 250 000 Kč.

4 .5 Sport
Oblast sportu zajišťuje Odbor školství, kultury a sportu, příspěvková organizace Sportovní 
zařízení města a částečně Městské kulturní centrum . 

V roce 2021 byl naplňován Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 . Jedná 
se o strategický dokument, který byl schválen v roce 2020 a důvodem jeho vzniku je 
společensky a ekonomicky efektivní rozložení zdrojů na podporu sportu, strategické 
vytváření podmínek pro sportovní aktivity dětí a dospělých obyvatel města . Plán pomocí 
Akčního plánu, který je schvalován vždy na dva roky, definuje směr a prioritní oblasti rozvoje 
sportu, formuluje strategii, priority a opatření v daném časovém rámci .

V rámci podpory rozvoje sportování dětí a mládeže na veřejně přístupných hřištích město 
Příbram již druhým rokem úspěšně organizuje projekt Na hřišti to žije. Jedná se o pravidelná 
setkávání dětí na veřejně přístupných hřištích s trenéry příbramských sportovních klubů, 
kteří zapojí do tréninku všechny děti, i když nejsou členy sportovních klubů . Cílem projektu 
je zvednout děti od počítačů a vrátit život na volně přístupná hřiště, která město postupně 
revitalizuje . V loňském roce proběhlo 13 setkání . Dalším úspěšným projektem, který 
umožňuje dětem vyzkoušet si tréninky jednotlivých sportovních odvětví, je projekt Trenéři 
ve škole, v rámci kterého se trenéři příbramských sportovních klubů (házená, basketbal, 
volejbal, kickbox, judo, fotbal, hokej, florbal, gymnastika a americký fotbal) přímo aktivně 
zapojují do výuky tělesné výchovy na základních školách . Do projektu vstoupily všechny 
základní školy v Příbrami . Projekt by spuštěn v roce 2020 a úspěšně směřuje do třetí sezony . 
Začínal výukou v prvních a druhých třídách, v roce 2021 již byly zahrnuty i třetí třídy a cílem je 
rozšířit tento projekt na celý první stupeň . Město začalo s obnovou sportovních tříd .

V roce 2021 vznikl web sport .pribram .eu, na kterém jsou k dispozici aktuální informace ze 
sportovního prostředí . Nechybí zde kompletní seznam sportovních klubů, které lze filtrovat 
podle daného sportovního odvětví . K dispozici je i seznam sportovišť, tělocvičen, školních 
hřišť, posiloven a sportovních plácků .

4 .5 .1 sportovní akce

Vybrané sportovní akce:

 ʢ Sportujeme se Spořkou

 ʢ Mistrovství světa v hokeji 2021

 ʢ EURO 2020

 ʢ Novák Fest 2021 — Příbram pod pěti kruhy

 ʢ Běh města Příbrami

 ʢ Sportovní den pro prvňáčky

 ʢ O pohár starosty (poprvé se zúčastnila 
dívčí družstva)

4 .5 .2 sportovní zařízení města 
příbram (szm příbram)

Příspěvek města: 44 688 462 Kč

Sportovní zařízení města Příbram jsou příspěvkovou 
organizací města, která nabízí široké portfolio slu-
žeb z oblasti sportu, kultury, zábavy a rekreace včetně 
stravování formou občerstvení Sezam bistra a uby-
tování hotelového typu v aquaparku a zimním sta-
dionu o celkové kapacitě 75 lůžek (2 922 přenocování 
za rok 2021). Dále provozuje také minikemp v areálu 
Nový rybník.

Organizace je rozdělena do čtyř základních středisek: 
Plavecký bazén (aquapark, sportovní hala, ubytování 
pro 27 osob), Zimní stadion (dvě kryté ledové plochy, 
ubytování pro 48 osob), Areál Nový rybník (koupaliště 
s atrakcemi, adventure golf, letní kino), Chata Granit 
na šumavském Zadově. 

Součástí areálu je také minikemp se třemi chatkami 
o kapacitě 14 lůžek a travnatou plochou pro stany 
a karavany. Za sezonu 2021 eviduje minikemp 1528 
ubytovaných, adventure golf navštívilo přes 3000 
osob a návštěvnost aquaparku za rok 2021 činila 61 
300 návštěvníků, kdy 48 000 osob navštívilo bazén, 
7300 osob saunu a téměř 6000 návštěvníků přiví-
tal venkovní bazén. Pod středisko Areál Nový rybník 
spadá údržba víceúčelového sportoviště pod Svatou 
Horou a hřiště Hlinovky a od roku 2020 zaštiťuje také 
provoz Junior klubu.

Mezi hlavní činnosti organizace patří zajištění pro-
vozů, správy, oprav a údržby svěřených středisek, za-
řízení a dalšího svěřeného majetku. Organizace zpro-
středkovává pronájem sportovních zařízení a prostor 

za účelem uspokojování sportovních, kulturních a re-
kreačních potřeb obyvatel. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro asi 70 základních a 50 mateřských škol, pořádá 
zdokonalovací kurzy plavání pro děti od čtyř let, orga-
nizuje prázdninové příměstské tábory. Ty v loňském 
létě ve třech turnusech navštívilo celkem 90 dětí. 
Další oblíbenou opakovanou aktivitou SZM byla 
i v roce 2021 dětské minidiskotéky, kterých se v létě 
v areálu Nový rybník u Sezam bistra a po létě v Junior 
klubu účastnily stovky dětí. Denní animační programy 
v areálu Nový rybník, zahrnující dětské dílničky, ma-
lování na obličej či sportovní činnosti, navštívilo v čer-
venci a srpnu přes 400 dětí. Na zimním stadionu za-
jišťuje organizace veřejné a dětské bruslení, kam si 
za rok 2021 našlo cestu 5200 bruslařů, pro seniory se 
koná dvakrát v týdnu speciální dopolední bruslení.

Sportovní povrchy slouží především místním spor-
tovním klubům, které je využívají k tréninkům, zá-
pasům a turnajům, a to jak kategorie žáků, dorostu 
a juniorů, tak dospělých členů. Ve zbývajícím čase 
jsou plochy pronajímány amatérským sportovním cel-
kům a firmám. Na všech střediscích se konají firemní 
turnaje, sportovní akce pro děti a mládež nebo akti-
vity pro seniory. Zimní stadion pravidelně navštěvuje 
přes 60 subjektů s účastníky různých věkových kate-
gorií a v uplynulém létě uspořádalo na příbramském 
ledě svá soustředění a turnaje dalších 12 subjektů. 
Sportovní halu pravidelně využívalo 13 sportovních 
celků a cca 15 dalších nárazově.

Činnost SZM Příbram zahrnuje také organizace a za-
jišťování služeb při pořádání závodů, soutěží a ostat-
ních sportovních akcí, ale také kulturních a spole-
čenských akcí, jež jsou pořádány organizací či jejím 
zřizovatelem. Dále poskytují součinnost při pořádání 
akcí soukromým sektorem. Při soukromých proná-
jmech pomáhá se zajištěním občerstvení či programu. 
Teambuildingové aktivity a občerstvení byly připravo-
vány například pro společnost Czc.cz, která si v létě vy-
brala areál Nový rybník pro svůj celorepublikový sjezd.

4 .5 .2 .1 Vybrané sportovní akce

Zimní stadion: zápasy 2. české hokejové ligy, přátel-
ské utkání v ledním hokeji Rytíři Kladno vs. Dukla 
Jihlava, mezinárodní hokejové školy a soustředění, 
krasobruslařské kempy, závod českého poháru v kra-
sobruslení Příbramský Kahan, mezinárodní hokejové 
utkání U18 Česko vs. Rusko.

Aquapark: závody MČR v aquatlonu, Podzimní kraj-
ský přebor.

Sportovní hala: extraligové zápasy volejbalu mužů; 
O pohár SZM — volejbalový turnaj s mezinárodní 
účastí; florbalové, volejbalové, házenkářské a futsalové 
turnaje, Teamgym Pohár města Příbrami, Koncert zpě-
vačky Bonnie Tyler, třetí kolo Amatérské MMA ligy.
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4 .5 .2 .2 Investiční akce SZM Příbram

Projekt Stručný popis projektu Cena v Kč (vč. DPH)

Výměník tepla Rekonstrukce výměníku tepla — Zimní stadion 499 441

Vodovodní potrubí Havarijní oprava vodovodního potrubí — Plavecký bazén 239 600

Venkovní skříňky Realizace venkovních skříněk — Nový rybník 681 150

Odpadní teplo Rekonstrukce technologie odpadního tepla — Zimní stadion 1 834 615

Chladící box Dodávka, montáž chladícího boxu — Nový rybník 296 316

Vnitřní mobiliář Realizace vnitřního mobiliáře — chata Granit 1 189 345

Rekonstrukce vytápění Rekonstrukce vytápění — chata Granit 439 100

Osvětlení Rekonstrukce osvětlení Sportovní haly 1 669 316

Odtěžení sedimentu Odtěžení sedimentu, odbahnění Nového rybníku 886 216

Rekonstrukce chaty Rekonstrukce chaty Granit 5 478 036

Lavičky Výměna laviček — Letní kino 526 890

Vodní vysavač Nákup vodního vysavače — Plavecký bazén 59 500

4 .5 .3 investiční akce v oblasti sportu

V roce 2021 Odbor investic a rozvoje města dokončil, zahájil a pláno-
val následující stavby týkající se sportu či volnočasových aktivit.

PREDATOR PARK NA RYNEČKU

V místě stávajícího hřiště na Rynečku 
byla vybudována dvě workoutová hřiště. 
Jedno je určeno pro dospělé osoby a jedno 
hřiště pro děti.

 ʢ 730 825 Kč

ÚPRAVA HŘIŠTĚ V KOZIČÍNĚ

Stávající hřiště prošlo úpravou. Byly osa-
zeny betonové obruby z důvodu zpevnění, 
dále instalovány lavičky a dřevěný sklad 
na sportovní náčiní.

 ʢ 266 200 Kč

LESNÍ HŘIŠTĚ V KOZIČÍNĚ

U městské osady Kozičín vzniklo lesní 
hřiště, které se skládá z několika nízkých 
lanových překážek mezi stromy a sesklá-
daných dřevěných klád.

 ʢ 412 875 Kč

PSÍ PARK U NOVÉHO RYBNÍKA

U Nového rybníka v blízkosti Junior klubu 
byl vybudován oplocený psí park, ve 
kterém je umístěno 10 různých překážek 
pro psy. V areálu jsou instalovány lavičky 
a koše.

 ʢ 636 180 Kč

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA 
BŘEZOVÝCH HORÁCH

Vedle bývalého hotelu Minerál na 
Březových Horách vzniklo dětské hřiště 
obsahující tři herní prvky.

 ʢ 352 571 Kč

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ — SÁZKY

V městské části Sázky bylo vybudováno 
nové dětské hřiště se sedmi herními prvky.

 ʢ 233 088 Kč

4 .5 .4 poskytnuté dotace

Dotace města:

 ʢ Sportovní aktivity a sportovní vyžití dětí a mládeže 
— 4 000 000 Kč

 ʢ Podpora vrcholového sportu — 7 520 000 Kč

 ʢ Reprezentant ČR 2021 — 150 000 Kč

 ʢ Jednorázové sportovní akce — 560 000 Kč

 ʢ Rozvoj a opravy sportovišť — 300 000 Kč

Město Příbram podporuje sportování dětí a mládeže 
i finančními prostředky. Sportovní kluby i jednotlivci 
mohou žádat o finanční podporu na projekty v oblasti 
sportu v pěti dotačních programech. 

Dotační program Činnost sportovních organizací 2021 
je zaměřen na podporu činnosti spolků, které se za-
bývají organizací kontinuálních a periodických spor-
tovních aktivit na území města Příbram. Podpora je 
určena pro financování sportovních aktivit a sportov-
ního vyžití dětí a mládeže včetně poskytování po-
třebného materiálního a výchovného zázemí. Město 
Příbram podpořilo projekty v tomto dotačním pro-
gramu částkou ve výši 4 000 000 Kč. Dalším dotač-
ním programem určeným pro spolky a organizo-
vané sportování je Podpora vrcholového sportu 2021. 
Dotační program cílí na podporu vrcholově sportu-
jící mládeže a nově i dospělých oddílů sportovních 
klubů. V roce 2021 město Příbram podpořilo projekty 
vrcholově sportujících skupin částkou 7 520 000 Kč. 

Vrcholově sportující jednotlivci, kteří jsou svými vý-
kony zařazeni do reprezentace ČR, mohou žádat 
o podporu svojí celoroční činnosti v dotačním pro-
gramu Reprezentant ČR 2021. V dotačním programu 
mohou žádat jak fyzické osoby, tak sportovní orga-
nizace, jejichž členy reprezentanti jsou. V roce 2021 
podpořilo město čtyři reprezentanty celkovou část-
kou 150 000 Kč. Sportovní kluby, organizace i fyzické 
osoby mohou žádat o podporu svých sportovních akcí 
pořádaných pro obyvatele města v dotačním pro-
gramu Jednorázové sportovní akce 2021. Město pod-
pořilo širokou nabídku sportovních akcí konaných pro 
sportovce i veřejnost částkou 560 000 Kč. Poslední 
dotační program Rozvoj a opravy sportovišť je zamě-
řen na financování rozvoje, oprav a technického zhod-
nocování sportovišť a tělovýchovných zařízení na 
území města. V roce 2021 Příbram podpořila projekty 
z tohoto dotačního programu částkou 300 000 Kč.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA CIHELNĚ

V roce 2021 bylo zahájeno zpracování 
projektové dokumentace a vyhotovena 
projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Samotná realizace stavby 
je plánována v roce 2022. Vzniknout by 
mělo více účelové hřiště (fotbal, házená, 
volejbal, nohejbal, basketbal, street-
ball) s osvětlením a malé dětské hřiště. 
Kompletně bude vyměněno oplocení hři-
ště, vybudováno bude 15 parkovacích míst 
a zpevněna příjezdová komunikace.

 ʢ Předpokládané náklady 
činí 12 000 000 Kč

ATLETICKÝ AREÁL PŘÍBRAM

V roce 2021 byla zpracována studie na 
vybudování atletického areálu poblíž 
Základní školy Školní 75. Podle studie 
by měl vzniknout atletický stadion s tri-
bunou (ve které je navrženo zázemí) 
a parkoviště.

 ʢ Předpokládané náklady 200 000 000 Kč

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
AQUAPARKU — ZMĚNA 
STAVBY (1. ETAPA)

Zpracována projektová dokumentace 
změny stavby před dokončením a k pro-
vedení stavby. Projekt zahrnuje celkovou 
rekonstrukci a modernizaci stávajícího 
aquaparku v Příbrami.

 ʢ Předpokládané náklady 
309 000 000 Kč bez DPH
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4 .6 Údržba města
Údržbu města zajišťuje prostřednictvím sedmi středisek příspěvková organizace 
Technické služby města Příbrami (TS) . Příspěvek města: 104 025 496 Kč

Městská zeleň

Středisko Městská zeleň obhospodařuje na 80 ha ma-
jetku města. To obnáší kompletní sekání trávy, vý-
sadbu květin a starost o městské záhony, povolené 
kácení stromů, redukci a zmlazování keřových sku-
pin, likvidaci náletových dřevin, v letním období pak 
zálivku. Na podzim shrabání a odvoz listí z ulic města, 
náhradní výsadbu dřevin a rovnání terénů vlastním 
kompostem z městské kompostárny, kde se ročně 
zpracuje na 1700 t zeleného odpadu.

Svoz odpadů

Středisko Svoz odpadů týdně zajistí vysypání 
4800 nádob (kontejnerů) s komunálním odpadem. 
Pravidelně vyprazdňuje na 700 kontejnerů a zvonů 
s tříděným odpadem ze 113 stanovišť i samostatných 
stání, dvakrát týdně 150 kontejnerů na bioodpad. Od 
roku 2021 jsou ve městě instalovány nádoby na sběr 
jedlých olejů a tuků, na podzim 2021 byly umístěny 
dva velkoobjemové kontejnery Na Flusárně k uklá-
dání nadměrných obalů. Od roku 2020 jsou sváženy 
nádoby na plast a papír ze 150 domácností. Středisko 
provozuje sběrný dvůr, kompostárnu a autodílnu.

Veřejné osvětlení

Středisko Veřejné osvětlení provozuje ve městě 
4000 světelných bodů, z nichž čtvrtinu ročně opraví, 
a 150 sloupů vymění nebo kompletně zrenovuje. 
Středisko provozuje městské kašny, parkovací auto-
maty či osvětlení křižovatek. Každoročně v ulicích 
instaluje vánoční a velikonoční výzdobu, zajišťuje 
připojení elektřiny pro městské akce, má na starosti 
provoz cykloboxů. Provozuje dopravní terminál au-
tobusového nádraží a součástí střediska je i truh-
lárna. Zaměstnanci provádějí opravy, údržbu, výrobu 
a instalaci dřevěných částí městského mobiliáře (la-
vičky, plenty, můstky, hračky na dětských hřištích, 
stánky, stání TKO, kašny apod.). Staví betlém, plůtky 
ke stromům, pódium, zajišťují opravy a údržbu budov, 
opravy a výrobu pro ostatní střediska TS.

Komunikace a stavební činnost

Středisko Komunikace a stavební činnosti je zodpo-
vědné za povrchy silnic a chodníků, čištění kanálo-
vých vpustí, stav 40 dětských hřišť a workoutových 
cvičišť. Zaměstnanci mají na starosti všechny „že-
lezné“ části mobiliáře (lavičky, zastávky MHD, zábra-
dlí, retardéry, infosystém, odpadkové koše, dopravní 
značky). Zajišťují stavby městských pódií, obnovu 
nástřiku značení komunikací, přechodů pro chodce. 
V rámci stavebních činností pak vybudovali 50 zpev-
něných parkovacích míst v ulicích Jáchymovská, 
Kremnická, Kutnohorská, Mírová, Na Vršku a zreno-
vovali pět stání tříděného odpadu. V Kozičíně se spo-
lečně s truhláři podíleli na výstavbě altánu a dalšího 
mobiliáře u „Brány do Brd“, podíleli se na výstavbě 
nového dětského a workoutového hřiště v lesoparku 
Litavka.

Čištění města

Středisko Čištění města je od jara do podzimu vy-
tížené denním strojovým a ručním zametáním ulic 
města, veřejných prostranství, lesoparků. Pracovníci 
denně svezou na 400 odpadkových košů, odklízejí 
psí exkrementy, kadáver, likvidují prorůstající ple-
vely v chodnících. Středisko provozuje veřejné WC na 
náměstí 17. listopadu, zajišťuje úklid po trzích, měst-
ských akcích či na Svatohorských schodech a v letních 
měsících případně zchlazuje město postřikem komu-
nikací. Zaměstnanci zajištují stavění stánků na far-
mářských trzích a jiných akcích města.

Správa hřbitovů

Středisko Správa hřbitovů je zodpovědné za provoz 
Starého hřbitova, Sadu vzpomínek a udržování piet-
ního místa na Březohorském hřbitově. Pracovníci pro-
vádějí výkopy hrobů, pohřby, ukládání uren, rozptyly, 
exhumace, vedou evidenci celkem 7000 hrobových 
míst. Mají na starosti péči o 44 významných a váleč-
ných hrobů.

Další činnosti

Technické služby provozují v Lazci psí útulek, kde 
v roce 2021 našlo azyl 106 psů. Technické služby dále 
pro žadatele vyhotovují vyjádření k stavbám, zamě-
ření sítí nebo provozují reklamní nosiče.

4 .7 Bezpečnost a veřejný pořádek
Agendu krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu zajišťuje Odbor občanských agend 
MěÚ Příbram, veřejný pořádek zajišťuje Městská policie Příbram a prevence kriminality je 
v gesci Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram .

4 .7 .1 krizové řízení

Krizové řízení města Příbram v roce 2021 vzhledem 
k epidemii onemocnění covid-19 zažilo náročný rok. 
Kromě běžných činností na úseku ochrany obyvatel, 
hospodářských opatření pro krizové stavy a dalších 
dílčích povinností se krizové řízení věnovalo distri-
buci ochranných pomůcek a testovacích sad pro škol-
ská zařízení nebo řešení ubytování covid pozitivních 
osob bez přístřeší ve vyčleněných sociálních bytech. 
Došlo také ke zvýšení počtu přestupků proti krizo-
vému zákonu ze strany fyzických osob. Ze státního 
rozpočtu získalo město na konci roku dotaci ve výši 
270 000 Kč určenou na pokrytí prvotních nákladů 
a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové 
situace.

Bezpečnostní rada ORP Příbram zasedala v červnu 
2021, na programu bylo především zhodnocení jarní 
vlny koronaviru a přijatá opatření do dalšího období. 
V souvislosti s epidemiologickou situací zasedal dva-
krát krizový štáb ORP Příbram. V březnu 2021 se ře-
šil např. omezený provoz městského úřadu, provoz 
informační Zelené linky, vyčlenění objektů pro po-
zitivní osoby bez přístřeší. Druhé jednání krizového 
štábu proběhlo v prosinci 2021 v souvislosti s vyhlá-
šením nouzového stavu a přicházející podzimní vl-
nou epidemie. Mezi stálé členy krizového štábu patří 
kromě vedení města zástupci hasičského záchran-
ného sboru, Policie ČR a velitel Jednotky SDH Březové 
Hory. Vzhledem k povaze řešené mimořádné události 
byli na jednání krizového štábu zváni další hosté, pře-
devším zástupci Krajské hygienické stanice, Oblastní 
nemocnice Příbram či Zdravotnické záchranné služby.

4 .7 .2 městská policie příbram

Hlavním úkolem Městské policie Příbram je zajišťo-
vání veřejného pořádku na katastrálním území města.

Od roku 2020 se činnost městské policie odvíjela od 
průběhu pandemie covid-19. Zejména v době vyhláše-
ného nouzového stavu plnila Městská policie Příbram 
úkoly spojené s kontrolou dodržování povinností vy-
plývajících z vydaných krizových a mimořádných 
opatření. Dále byla městská policie využívána k pre-
ventivní přítomnosti v očkovacím centru oblastní 
nemocnice. Její obvyklá činnost jako běžné preven-
tivní kontroly, okrsková činnost, vyřizování žádostí 
o pomoc nebo řešení nebezpečných situací však byla 
zachována.

Vybrané statistické údaje:

 ʢ Počet oznámení na lince 156: 2727

 ʢ Počet osob převezených do záchytné stanice: 46

 ʢ Počet vraků vozidla: 94

 ʢ Počet osob předvedených Policii ČR: 30 (z toho 
16 osob v pátrání)

 ʢ Počet odchycených psů a jiných zvířat: 115

 ʢ Počet přestupků fyzických osob podle zákona o sil-
ničním provozu: 4226

 ʢ Počet přestupků projednaných příkazem na 
místě: 1985

 ʢ Počet zkontrolovaných osob: 1313

V roce 2021 bylo investováno do nového dohledového 
centra. V rámci výše uvedené investice v hodnotě 1,7 
milionů korun došlo k celkové modernizaci vybavení, 
přemístění hardwaru mimo prostory samotného do-
hledového centra a k úpravě pracovního prostředí pro 
strážníky.
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4 .7 .3 prevence kriminality

Na realizaci Programu prevence kriminality města 
Příbram pro rok 2021 bylo vynaloženo celkem 
539 100 Kč, z toho 139 000 Kč bylo poskytnuto z do-
tačního programu MV ČR. Realizace tohoto programu 
byla ovlivněna epidemiologickou situací v zemi a ně-
které původně naplánované aktivity se s ohledem na 
vládní nařízení nemohly zrealizovat vůbec, nebo jen 
částečně.

V oblasti dětí, mládeže a rodin s dětmi se v rámci pro-
gramu uskutečnilo 19 přednášek na téma prevence zá-
vislostí, internetové bezpečí, prevence šikany a kyber-
šikany a posilování právního vědomí na základních 
školách. Byly organizovány Prázdninový sociálně re-
habilitační program pro 20 dětí a Terapeutický pobyt 
pro děti s rizikovým chováním také pro 20 dětí.

Významnou akcí v této oblasti je také realizace pro-
jektu Cestou sdílení, který spočívá ve víkendových 
setkáních rodičů a dětí. Během roku se konala tři se-
tkání pro 30 osob (10 rodin), jejichž cíl spočíval ve 
zvyšování rodičovských kompetencí a zdravých na-
stavení vztahů za pomoci odborných terapeutických 
aktivit.

 U nové vlakové zastávky vznikla plocha, kde mohou 
zejména mladí lidé legálně tvořit graffiti.

Město Příbram finančně přispělo na vznik preventiv-
ních brožur „Nedotýkej se mě“ týkajících se sexuál-
ního násilí na dětech.

V oblasti prevence u široké veřejnosti proběhla před-
náška pro seniory zaměřená na šíření dezinformací. 
V rámci projektu Forenzní značení syntetickou DNA 
bylo označeno 59 předmětů. V nově vybudovaném 
psím parku proběhla přednáška Bezpečný pes.

4 .7 .4 požární ochrana

Dotace města: 200 000 Kč

V současné době působí na území města Příbram 12 
sborů dobrovolných hasičů (SDH) a organizací je sdru-
žujících. Ze strany města je jejich činnost finančně 
podporována prostřednictvím každoroční progra-
mové dotace, přičemž celkový objem peněžních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu činí 200 000 Kč. Tyto 
prostředky jsou určeny na podporu preventivně vý-
chovné činnosti mládeže a získávání nových členů 
spolků, podporu spolkové činnosti a rozvoje požár-
ního sportu.

V roce 2021 se členové SDH významnou měrou po-
díleli na distribuci informačních letáků týkajících 
se opatření k omezení šíření onemocnění covid-19 
a v rámci spolupráce/reciprocity na zajištění požární 
bezpečnosti při konání kulturních a společenských 
akcí pořádaných městem.

Město Příbram má zřízeny tři jednotky požární 
ochrany (dále JPO) z řad dobrovolných hasičů. JSDHO 
Příbram — Březové Hory (kategorie JPO III/2) je zahr-
nuta v poplachovém plánu pro Středočeský kraj, zá-
roveň je určena k zásahům při dopravních nehodách 
a plní úkoly jako záloha JPO HZS ve své zbrojnici. 
V roce 2021 byla tato jednotka operačním střediskem 
HZS Středočeského kraje vyslána k celkem 110 zása-
hům. Její členové se podíleli na distribuci ochranných 
pomůcek a testovacích sad pro školská zařízení v sou-
vislosti s řešením epidemie covid-19. Během prvního 
pololetí roku 2021 zajistili členové jednotky v 17 přípa-
dech převoz imobilních občanů do očkovacího cen-
tra Oblastní nemocnice Příbram. Další dvě jednotky 
JSDHO Zdaboř a Lazec (obě kategorie JPO V) jsou vyu-
žívány především při mimořádných událostech typu 
lokálních povodní nebo likvidace padlých stromů.

Město Příbram pravidelně využívá možnosti čerpat 
neinvestiční dotaci z rozpočtu HZS ČR na výdaje jed-
notek sboru dobrovolných hasičů obcí. V roce 2021 
jsme od HZS získali dotaci ve výši 34 410 Kč určenou 
na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s vý-
jezdy JSDHO Příbram — Březové Hory mimo územní 
obvod města a věcné vybavení neinvestiční povahy 

— opravy, revize a technické prohlídky vozidel této 
jednotky.

4 .8 Doprava
Město Příbram se intenzivně zabývá také managementem dopravy, tzv . městskou mobilitou . 
V pojmu městská mobilita se skrývá mix individuální automobilové, cyklistické, pěší 
a městské hromadné dopravy, přičemž primárním cílem není omezování automobilové 
dopravy . Cílem je nabídnout i lidem, pro něž auto není při přepravě první volbou, dostatečně 
kvalitní a bezpečnou infrastrukturu pro jejich pohyb po městě . Oblast dopravy řeší Odbor 
silničního hospodářství MěÚ Příbram .

Městská hromadná doprava

 ʢ MHD — počet linek: 18 + 1 sezonní turistická linka 
do Brd 5B (červen—září)

 ʢ celkem vozidel: 20 (18 v provozu, 2 náhradní) — 
všechna vozidla jsou bezbariérová

 ʢ průměrné stáří vozového parku: 3,2 roku

 ʢ délka linek celkem: 231 km (214 km stálých + 17 km 
sezónní linka do Brd)

 ʢ počet zastávek: 98

 ʢ objem kilometrů 2021: 859 536 km (běžný počet 
778 726 km) — navýšení v důsledku objížděk (Lazec, 
Plzeňská, Obecnická, Narysov + sezonní 5B)

 ʢ počet přepravených osob: 1 129 116

Celkem bylo vydáno 570 parkovacích karet. Bylo vy-
řešeno 72 odstavených vozidel bez STK a 5 vraků.

V roce 2021 byla vybudována cyklotrasa spojující areál 
Nového rybníka s Drkolnovem. Před mateřskými ško-
lami Pod Svatou Horou a Waldorfská bylo vybudo-
váno pro větší bezpečnost dětí zábradlí. Nakoupila se 
4 elektrokola k využití zaměstnanci městského úřadu. 
Zpevnila se cyklotrasa mezi silnicí I/18 (od nové cy-
klotrasy spojující Příbram a Bohutín) a III/1911 (ze 
Zdaboře na Červenou). Byl zpracován Generel bezba-
riérových pěších tras a pracovalo se na nové koncepci 
parkování, která se bude týkat především oblasti 
Příbram VII a centra města.

Souvislé opravy komunikací byly v roce 2021 pro-
vedeny v ulicích Pod Kovárnami, Březohorská, 
Heyrovského/Třemošenská, u úpravny vody 
v Kozičíně, v části Prokopské ulice. Opraveny byly 
chodníky v ulicích Hradební, Žežická, Budovatelů, 
Zátiší, Jinecká, B. Němcové, Brodská, u Q-klubu, u OC 
Skalka, u budovy Průmyslu kamene a na Drkolnově. 
Byla provedena také celková rekonstrukce schodů 
u ZŠ Školní.

Dopravní vybavení

Parametr silnice (s) účel. kom. (u) MK I. třídy (a) MK II. třídy (b) MK III. třídy (c) MK IV. třídy (d) MK celkem

počet komunikací 16 344 13 345 259 617

celková délka 
vozovek (m)

40 041 40 306 13 644 110 795 994 125 433

celková délka 
chodníků a pěších 
komunikací (m)

51 12 785 6999 43094 59091 109 184

celková plocha 
vozovek (m2)

305 279 195 850 103 524 665714 5753 774 991

celková plocha 
chodníků a pěších 
komunikací (m2)

98 33 756 16 074 90143 160828 267 045

Pořizovací 
hodnota (Kč)

47 263 630 86 601 100 327 565 150 62 011 810 476178060

V evidenci je 34 mostů a lávek na území města Příbram a v přilehlých osadách.
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4 .9 Životní prostředí
Agendu životního prostředí spravuje Odbor životního prostředí MěÚ Příbram, částečně se 
na ní podílejí také Technické služby města Příbrami a Městské lesy Příbram, s . r . o .

4 .9 .1 veřejná zeleň

V Příbrami se na pozemcích města nachází přibližně 
150 ha zeleně. Trávníkové plochy jsou rozděleny 
podle četnosti sekání do tří intenzitních tříd, dále je 
zde spousta živých plotů, keřových skupin, trvalko-
vých, růžových a letničkových záhonů, vysazených 
cibulovin. Skutečný počet stromů (mimo les) lze od-
hadovat podle pasportu zeleně z roku 2020 na cirka 
20 000 ks. Správu zeleně zajišťují Technické služby 
města Příbrami.

Ve městě je 14 veřejně přístupných parků — Arnoštovy 
sady, Hořejší Obora, Park přátelství, Zátiší, Jiráskovy 
sady, Střelovna, Svatá Hora, V Zahrádkách, 
Komenského náměstí, Jarolímkovy sady, Lesopark 
Litavka, Koráb, Čertův pahorek. Na tzv. zelené pá-
teři města, která se vine podél Příbramského potoka, 
se nachází rekreační areál Nový rybník a od roku 
2021 vzniká další nový park Ledro u Čekalíkovského 
rybníka.

I v roce 2021 si zájemci v rámci projektu Rodinné 
stromy mohli vysadit na pozemcích města „svůj“ 
strom. Rozvoj zeleně a péče o ni vychází ze závěrů 
Územní studie sídelní zeleně města Příbram (2019). 
Péče o dřeviny odpovídá požadavkům z tzv. Pasportu 
zeleně a inventarizace dřevin (2020).

V roce 2021 proběhla pátá etapa revitalizace sídelní ze-
leně. Bylo ošetřeno přes 400 stromů v příbramských 
ulicích, vykáceny suché a nemocné stromy a vysa-
zeno 44 nových. Práce probíhaly v ulicích Osvobození, 
Politických vězňů, Edvarda Beneše, Obránců míru, 
28. října, Jarolímkovy sady, Komenského náměstí, 
K Zátiší, Primáře Václava Trnky, Na Stezce, K Mýtu.

Významnou událostí byla výsadba Aleje svobody dne 
13. listopadu 2021. Alej vznikla u Památníku Vojna 
v k. ú. Zavržice k výročí obnovení československé de-
mokracie a těchto 100 stromů (lípy a jasany) je symbo-
lickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde dochá-
zelo, a také snahou navrátit život do naší krajiny. Na 
akci se podílelo město Příbram, Hornické muzeum 
Příbram, Nadace Partnerství a téměř 400 dobrovol-
níků z celé ČR.

Na sklonku roku 2021 byla získána dotace ve výši 
1 523 833 Kč od společnosti Billa na revitalizaci svato-
horských sadů. Projekt se realizuje v roce 2022.

4 .9 .1 .1 Městské lesy

Městské lesy Příbram, s. r. o., hospodaří na lesním 
majetku o celkové ploše 1242,35 ha. V roce 2021 bylo 
vytěženo 6 409,61 m3 dřevní hmoty, která byla umís-
těna na tuzemský trh se dřevem. Společnost obno-
vila 9,91 ha lesa, který byl zalesněn těmito sazeni-
cemi: 25 000 ks dubu letního, 14 000 ks buku lesního, 
5500 ks douglasky tisolisté, 1500 ks jedle bělokoré 
a 5000 ks smrku ztepilého. Během celého roku byla 
nutná péče o mladé kultury: ochrana proti buřni na 
ploše 45,72 ha, ochrana proti zvěři na ploše 10,2 ha, 
údržba oplocenek a stavba nových oplocenek o cel-
kové délce plotu 8,37 km. Celý rok 2021 byl zaměřen 
především na prevenci a ochranu lesa proti trvající 
kůrovcové kalamitě.

4 .9 .2 kvalita vody v příbramských 
vodních tocích

Povrchové vody (tekoucí) se ve smyslu ČSN 75 7221 za-
řazují podle jakosti vody do pěti tříd: 
I – neznečištěná voda, II — mírně znečištěná voda, III — 
znečištěná voda, IV — silně znečištěná voda, V – velmi 
silně znečištěná voda.

Litavka

Vlivem geologického charakteru podloží, vypouš-
tění důlních vod i místní průmyslové činnosti obsa-
huje voda Litavky vysoké koncentrace kovů (zejména 
zinku, olova a kadmia). U kovů má podélný profil již 
několik let obdobný průběh — počáteční jakost vody 
odpovídající v horní části toku převážně II. třídě se 
znatelným zhoršením pod městem Příbram a souto-
kem s Příbramským potokem. U arsenu dochází pod 
Příbramí ke zhoršení jakosti vody na IV. třídu, až do 
V. třídy narůstá zinek, kadmium a olovo. Ukazatel 
BSK5 (biologická spotřeba kyslíku pětidenní) se v po-
sledně hodnoceném období v podélném profilu po-
hybuje v mezích II. a III. třídy s nárůstem do IV. třídy 
v profilu pod ČOV Příbram. Ukazatel amoniakální 
dusík se v horní polovině toku pohybuje na pomezí 
III. až V. třídy. Podélný profil se v ukazateli celkový 
fosfor z počáteční III. třídy zhoršuje do V. třídy pod 
soutokem s Příbramským potokem a příbramskou 
ČOV, následně klesá do IV. třídy. Ukazatel AOX (orga-
nické halogeny) kolísá v celém průběhu toku v mezích 
II. a III. třídy jakosti vody.

Příbramský potok

Příbramský potok je recipientem odpadních vod 
z ČOV Příbram a jakost jeho vody byla v uzávěrovém 
profilu (u obce Trhové Dušníky, říční km 0,06) hod-
nocena v 47 ukazatelích. Do I. třídy se řadí 16 ukaza-
telů, do II. třídy sedm ukazatelů a do III. třídy devět 
ukazatelů. Ve IV. třídě je šest ukazatelů — např. neroz-
puštěné látky, celkový dusík, kadmium, rtuť — a až 
do V. třídy spadá devět ukazatelů — např. BSK-5 (bio-
chemická spotřeba kyslíku pětidenní), CHSK-Cr (che-
mická spotřeba kyslíku dichromanem), TOC (celkový 
organický uhlík), amoniakální dusík, celkový fosfor, 
olovo, zinek.

Zdroj: Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod 
v dílčím povodí Berounky za období 2019—2020 
(Povodí Vltavy, s. p., září 2021).

Na množství vody v Příbramském potoce má vý-
znamný vliv dotace důlní vody společnosti Diamo, 
s. p., z bývalé šachty č. 15 v k. ú. Brod u Příbrami, 
v roce 2021 byl potok dotován 164 409 m3. Důlní vody 
z Dědičné štoly dále vylepšily průtok Litavky množ-
stvím 789 661 m3.

4 .9 .3 ovzduší

Město na https://pribram.eu/zivot-ve-meste/zivot-
ni-prostredi/kvalita-ovzdusi-v-pribrami.html nepře-
tržitě informuje občany o aktuálním stavu kvality 
ovzduší ve městě. Využívá k tomu výsledky konti-
nuálního monitoringu měřící stanice, jejíž provoz za-
bezpečuje Český hydrometeorologický ústav. Stanice 
je umístěna v ulici Gen. Kholla. Aktuální informace 
o naměřených hodnotách a doporučení pro občany 
v případě smogových situací jsou zveřejňovány na 
adrese: http://www.chmi.cz, Index kvality ovzduší 
a doporučení.

Z výsledků měření vyplývá, že v roce 2021 nedo-
cházelo k překračování limitů sledovaných hodnot, 
pro území města nebyla vyhlášena žádná smogová 
situace.

Podle informací Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, stejně jako na velké části území 
Středočeského kraje, tak i v Příbrami dochází k navý-
šení koncentrací benzo[a]pyrenu, který je produktem 
nedokonalého spalování a je obsažen v každém kouři 
vzniklém při spalování organických materiálů a ve vý-
fukových plynech automobilů.

4 .9 .4 nakládání s komunálním odpadem

Ve městě je zaveden systém separovaného sběru od-
padu papíru, skla, plastů, kovů, nápojových kartonů, 
olejů a jedlých tuků a bioodpadu na stanovištích sběr-
ných nádob pro separovaný sběr (tzv. sběrná hnízda). 
V současné době je takto vytvořeno na území města 
na 130 těchto sběrných hnízd a na dalších 65 místech 
je umístěn aspoň jeden kontejner na separovaný sběr. 
Zpětně odebírané výrobky s ukončenou životností 
(elektrozařízení — např. domácí spotřebiče, baterie 
a akumulátory) lze odevzdávat ve Sběrném dvoře 
Příbram nebo do dvaceti červených kontejnerů.

Produkce komunálních odpadu v roce 2021 
(tuny/rok):

Směsný komunální odpad: 7 424,7 t 
Uliční smetky: 285,6 t 
Velkoobjemový odpad: 1 263,9 t 
Kompost ze zelených ploch města: 1 948,0 t 
Nebezpečné odpady: 24,3 t

Tříděný odpad:

Papír: 762,5 t 
Plasty: 519,5 t 
Kovy: 234,4 t 
Barevné sklo: 220,7 t 
Bílé sklo: 180,7 t 
Nápojový karton: 13,9 t 
Textil: 237,2 t 
Olej: 1,8 t 
Dřevo: 251,6 t

4 .9 .5 poskytnuté dotace

Dotace města: 196 400 Kč

Částkou 196 400 Kč bylo v roce 2021 podpořeno 
10 projektů — NezaBednění; Brod 2025; #dokážeme 
víc! 1. část; péče o bezprizorní kočky v Příbrami; před-
školní vzdělávání v přírodě aneb CO-VID-ÍŠ; mikro-
biální svět na dlani; už jsme malí zahradníčci!; Natura 
2000 kolem nás; obnova počtu včelstev v Příbrami 
a okolí; s dětmi za přírodou v roce 2021.
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4 .10 Komunikační nástroje města
Město Příbram využívá řadu komunikačních nástrojů . O jejich správu se stará Odbor 
komunikace a cestovního ruchu ve spolupráci s tiskovou mluvčí .

V roce 2021 bylo zástupcům médií zasláno 171 tiskových zpráv .

Webové stránky

Web pribram.eu je základním multimediálním ko-
munikačním prostředkem města Příbram dostup-
ným široké veřejnosti. Cílem je poskytovat infor-
mace kvalitně, srozumitelně, v přehledné struktuře 
a příjemném prostředí. Současný design webu po-
chází z roku 2020. Město využívá řadu speciálních 
stránek, které jsou propojené s hlavním webem 
(např. poznejpribram.cz, bezpecnapribram.cz, 
kalendar.pribram.eu atd.). Informace z webu se 
přenášejí ještě do mobilní aplikace Příbram v mo-
bilu. Průměrný počet návštěv webových stránek 
pribram.eu v roce 2021 činil 33 900 za měsíc.

Městský zpravodaj Kahan

Zpravodaj byl založen v roce 1992. Od roku 2015 vy-
chází v nové podobě, která je v souladu s vizuálním 
stylem města, a to v nákladu 16 000 výtisků (for-
mát A4, původně 24 stran, od roku 2016 32 stran). 
Zpravodaj byl v roce 2015 a 2016 vyhlášen nejlepším 
městským zpravodajem v ČR. Periodicita odpovídá 
11 číslům ročně. Od ledna 2020 vychází také v on-
line verzi na kahan.pribram.eu (11 000 návštěv za rok 
2021) a audio verzi na SoundCloud, Spotify a iTunes 
(25 000 přehrání nahrávek za rok 2021). Za obsah 
zpravodaje zodpovídá redakční rada, město spolupra-
cuje s externím šéfredaktorem. V roce 2021 činily pří-
jmy z inzerce 204 000 Kč.

Infoservis

Město Příbram od roku 2015 pravidelně rozesílá 
týdenní e-maily (novinky), ve kterých sdílí důle-
žitá rozhodnutí rady a zastupitelstva města, infor-
mace z městského úřadu a příspěvkových organi-
zací města a plánované kulturní a sportovní akce. 
Občané se mohou k odběru infoservisu přihlásit na 
infoservis.pribram.eu.

Krizovými sms zprávami město informuje o mimořád-
ných a krizových událostech na území města. Krizové 
sms zprávy jsou navíc rozesílány přes mobilní aplikaci 
Příbram v mobilu. V roce 2021 byly rozeslány 4 kri-
zové sms zprávy.

Statistiky

Agenda 2018 2019 2020 2021

Zaregistrované e-mailové 
adresy v infoservisu města

2341 2402 3292 3367

Zaregistrovaná telefonní 
čísla v infoservisu města

3201 3437 4913 5008

Minutky z radnice

Od léta 2020 natáčí Příbram dvakrát měsíčně video 
reportáže s informacemi o dění ve městě. Zprávy 
prezentuje podle gesce starosta a místostarostové. 
Reportáž je zveřejněna na Facebooku města, YouTube 
kanálu a v TV Fonka. Každá video reportáž je opat-
řena textovými titulky.

Sociální sítě

Město Příbram se v současné době prezentuje na 
třech sociálních sítích, a to na Facebooku, YouTube 
a Instagramu.

Facebook:

Příbram — oficiální stránky města — počet sledujících: 
7728 (k 31. 12. 2021)

Poznej Příbram — počet sledujících: 2565 
(k 31. 12. 2021); kreativní obsah zajišťován externě

YouTube: Město Příbram — počet odběratelů: 388 
(k 31. 12. 2021)

Instagram: Poznej Příbram — počet sledujících: 1023 
(k 31. 12. 2021); kreativní obsah zajišťován externě. 
Směrem k turistům komunikuje Příbram na svých so-
ciálních sítích od roku 2017. Místo toho, aby město vy-
stupovalo jako infocentrum městského úřadu, začalo 
budovat značku Poznej Příbram, za niž v roce 2021 
získalo sedmé místo v soutěži Zlatý lajk zaměřené na 
sociální sítě.

Příbram v mobilu

Město nabízí svým občanům i možnost využívat mo-
bilní aplikaci, která byla vytvořena přímo na míru. 
V aplikaci jsou informace typu: aktuality, kalendář 
akcí, hlášení závad, doprava a parkování, informace 
z úřadu, SOS kontakty apod. Počet uživatelů k 31. pro-
sinci 2021 činil 2445 (1935 Android, 510 iOS).

Portál občana

Portál občana je nástrojem k elektronickým službám, 
které lze vyřídit bez osobní návštěvy úřadu, např. lze 
zjistit aktuální přehled svých závazků vůči úřadu 
s možností platby kartou, aktuální stav svých řízení 
nebo odeslat na podatelnu elektronické dokumenty.

Úřední deska

Úřední deska patří ke standardním nástrojům for-
mální a povinné komunikace úřadu navenek. Tento 
nástroj je dnes zajištěn pomocí elektronické úřední 
desky na webu města. Dva panely dotykové elektro-
nické úřední desky jsou instalovány na budovách 
městského úřadu.

4 .11 Cestovní ruch
Při plnění úkolů v oblasti cestovního ruchu vychází město z přijaté koncepce a z navazujícího 
akčního plánu .

Jednou z hlavních činností v oblasti turismu je podpora a rozvoj destinační spolupráce 
ve městě a jeho okolí . Město úzce spolupracuje s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko . 
S hlavními aktéry turismu ve městě (Svatá Hora, Hornické muzeum, SZM, MKC a Informační 
centrum) vytvořilo pracovní skupinu pro koordinaci aktivit ve městě . Na podporu 
podnikatelských subjektů a místních atraktivit radnice v roce 2021 vydala Příbramskou 
zážitkovku, knížku plnou slevových kuponů .

V rámci marketingových aktivit se vedle řady edičních výstupů město věnovalo pozornost 
také těm prezentačním . Za účelem lepší propagace město změnilo layout webové 
stránky Poznej Příbram . Na sociálních sítích se město věnovalo významným osobnostem 
a příbramským místům s nimi spjatým . Byla realizována komunikační kampaň „Za zázraky, 
poklady a dobrodružstvím nejen do pohádek“ . Kampaň cílila především na plzeňské 
a pražské návštěvníky na sociálních sítích . Pro propagaci města byla využita i tištěná média 
nebo účast na veletrhu Regiony 2021 v Lysé nad Labem .

Do výčtu aktivit patří i turistická infrastruktura . V turistické sezoně 2021 přivítalo infocentrum 
své návštěvníky na nové adrese . Ze Zámečku-Ernestina se přestěhovalo do nových prostor 
v Pražské ulici 129 . Nabídka služeb byla rozšířena o zajištění průvodcovské služby . V roce 
2021 bylo v infocentru odbaveno 6717 zákazníků . Investicí do rozvoje turistické infrastruktury 
je i úprava nástupního místa do CHKO Brdy v Kozičíně . U lesa tu byl vybudován turistický 
přístřešek, lesní lanové hřiště pro děti a turistické infopanely . Nový prostor střeží po vzoru 
orlovského Fabiána dřevěná socha kozy, která dala název osadě Kozičín . V Orlově byl 
k turistickému altánu přidán stojan na kola a mapa města a CHKO Brdy . V roce 2021 si město 
nechalo zpracovat tzv . interpretační plán, jehož smyslem je propojit Svatou Horu, Hornické 
muzeum, obě centra a Nový rybník trasami, které představí příběh města . Podle tohoto 
plánu budou stezky postupně realizovány . Plán byl také podkladem pro vytvoření trasy 
v mobilní hře pro děti Skryté příběhy .

https://pribram.eu
https://www.poznejpribram.cz
https://bezpecnapribram.cz
https://kalendar.pribram.eu
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5 PŘEHLED VYBRANÝCH DOKONČENÝCH, 
ZAHÁJENÝCH A PLÁNOVANÝCH 
INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

Investiční akce jsou realizovány Odborem investic a rozvoje města . Uvedené ceny jsou v Kč 
vč . DPH za celou stavbu, nikoliv náklady uhrazené v roce 2021 . Jedná se o:

 ʢ skutečné náklady u již realizovaných staveb;
 ʢ předpokládané náklady u staveb, kde již byly zahájeny práce nebo byla zpracována pro-
jektová dokumentace k provádění stavby nebo studie;

 ʢ u některých akcí cena není uvedena, jelikož se teprve zpracovává projektová dokumenta-
ce a cena není známa .

Investiční akce v oblasti sportu jsou zmíněné v jiné části výroční zprávy .

VÝMĚNA SVÍTIDEL 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V rámci dotačního programu Efekt bylo 
vyměněno 316 svítidel veřejného osvět-
lení, čímž dojde ke značné úspoře elek-
trické energie a zlepšení osvětlení díky 
LED svítidlům.

 ʢ 3 000 000 Kč

KLIMATIZACE V OBJEKTU DĚTSKÝCH 
SKUPIN A REHABILITAČNÍHO 
STACIONÁŘE

V objektu dětského stacionáře a rehabili-
tačního centra byla realizována klimati-
zace vnitřních prostor.

 ʢ 662 420 Kč

OBNOVA POVRCHŮ V OKOLÍ 
ZÁMEČKU-ERNESTINA

V okolí Zámečku byly odstraněny nevy-
hovující asfaltové povrchy a nahrazeny 
mozaikou ze žulové dlažby. Chodník 
naproti poště byl rozšířen. Součástí 
stavby byla i pokládka optických kabelů, 
které propojují administrativní budovy 
Městského úřadu Příbram.

 ʢ 3 707 224 Kč

ROZŠÍŘENÍ AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY V UL. ČS. ARMÁDY

V ulici Čs. armády došlo k prodloužení 
autobusového zálivu.

 ʢ 3 542 848 Kč

ODDYCHOVÁ ZÓNA NA NOVÉ 
HOSPODĚ (PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET)

Byla zrekonstruována stávající vodní 
nádrž a okolní zeleň (výsadba nových 
stromů a keřů), byly osazeny nové 
herní prvky.

 ʢ 1 591 301 Kč

ODDYCHOVÁ ZÓNA POD SVATOU 
HOROU (PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET)

Stavba obsahovala obnovu povrchů, mo-
biliář, kultivaci okolní zeleně (výsadba 
nových stromů a keřů).

 ʢ 1 795 028 Kč

POŽÁRNÍ NÁDRŽ NA NOVÉ HOSPODĚ

Byla opravena požární nádrž na Nové 
Hospodě, která se ocitala v havarijním 
stavu.

 ʢ 2 016 844 Kč

KOMUNIKACE U SBĚRNÉHO 
DVORA V MLYNÁŘSKÉ UL.

Došlo k prodloužení místní obslužné 
komunikace, propojení dvou ulic 
Dělostřelecká a Mlynářská v průmyslové 
zóně a zhotovení vjezdu pro sousední 
zpevněné plochy Technických služeb. 
Realizováno, po kolaudaci.

 ʢ 4 180 330 Kč

ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMPOSTÁRNY 
A PLOCHY V PRŮM. ZÓNĚ 
U SBĚRNÉHO DVORA

Rozšíření stávající kompostárny a vybu-
dování nové skladové plochy včetně pro-
storu pro odtažená vozidla a autovraky. 
Realizováno, po kolaudaci.

 ʢ 14 843 640 Kč
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. CIHLÁŘSKÁ

Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, 
a to v souvislosti s rušením stožárů v ma-
jetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na 
kterých byla osazena svítidla veřejného 
osvětlení. Realizováno, po kolaudaci.

 ʢ 118 520 Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. KLAUDOVA

Uskutečnila se výstavba nového veřej-
ného osvětlení v ulici.

 ʢ 160 800 Kč

REVITALIZACE DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ U MŠ KLIČKOVA VILA

V areálu MŠ Kličkova vila byla postavena 
nová venkovní učebna včetně hrabali-
ště, provedena rekonstrukce stávajících 
herních prvků a vybudováno nové pítko 
včetně mlhoviště.

 ʢ 1 633 320 Kč

ZŠ POD SVATOU HOROU, 
BALBÍNOVA 328

Bylo opraveno odvětrání prostor kuchyně 
a jídelny a vyměněna chladicí jednotka na 
střeše pavilonu kuchyně a upraveny roz-
vody vzduchotechnického potrubí.

 ʢ 1 862 052 Kč

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE 
NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

Byla provedena půdní vestavba nad ga-
rážemi, ve které jsou dvě nové ložnice, 
WC a sprcha pro hasiče držící pohotovost. 
Dále byla opravena střecha nad dispe-
činkem, instalovány sněhové zábrany na 
střeše nad garážemi a ve věži provedena 
oprava oken a vyměněno dřevěné schodi-
ště za kovové.

 ʢ 2 287 974 Kč

REKONSTRUKCE VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY A LEŽATÉ ČÁSTI 
POŽÁRNÍHO POTRUBÍ V SUTERÉNU 
KULTURNÍHO DOMU

Požární vodovod a vodovodní přípojka 
v suterénu byly v havarijním stavu, hro-
zilo vyplavení rozvodny elektro. Po 
realizaci.

 ʢ 719 125 Kč

OPRAVA STŘECHY NAD 
BUDOVOU GARÁŽÍ V AREÁLU 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

Byla kompletně vyměněna střešní krytina 
na garážích.

 ʢ 1 511 278 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA 
VYUŽITÍ OBJEKTU Č. P. 282 (DŮL 
MARIE) NA HASIČSKOU EXPOZICI

V objektu bývalých garáží byla zřízena ex-
pozice hasičské techniky.

 ʢ 1 080 991 Kč

REALIZACE PŘÍSTAVKU A RENOVACE 
TOALET V LESNÍM DIVADLE SKALKA

V areálu lesního divadla byl k budově ob-
čerstvení přistavěn dřevěný zastřešený 
přístavek pro výdej občerstvení návštěv-
níkům. Dále byly opraveny stávající dře-
věné toalety pro návštěvníky a upraven 
terén pro osazení toalet pro účinkující.

 ʢ 344 608 Kč

OPRAVA FONTÁNY NA 
NÁM. T. G. MASARYKA

Byly opraveny poškozené žulové desky 
obložení fontány včetně ukotvujících 
prvků.

 ʢ 387 200 Kč

HAVARIJNÍ OPRAVA POŽÁRNÍHO 
POTRUBÍ A ODSTRANĚNÍ 
NÁSLEDKŮ HAVÁRIE V KINOSÁLE 
KULTURNÍHO DOMU PŘÍBRAM, 
LEGIONÁŘŮ 400

Byly opraveny potrubí, strop, stěny a pod-
lahy po havárii požárního vodovodu v ki-
nosále Kulturního domu.

 ʢ 358 935 Kč

PŘÍSTAVBA KLUBOVNY 
V MĚSTSKÉ ČÁSTI JERUSALEM

Byla provedena přístavba v zadní části 
klubovny. V nových místnostech byl 
vytvořen sklad pro hasičskou techniku 
a toalety s odpadem vyvedeným do nové 
venkovní jímky.

 ʢ 1 051 821 Kč

VÝMĚNA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 
V MÍSTNOSTECH PRO SERVERY 
V BUDOVÁCH Č. P. 108 A Č. P. 19

Byly vyměněny stávající dosluhující 
vnitřní i venkovní jednotky klimatizace 
v místnostech pro servery MěÚ Příbram.

 ʢ 280 163 Kč

VÝMĚNA OKEN V PAVILONU 
TĚLOCVIČEN VII/193

Byla vybourána stávající luxferová okna 
a nahrazena plastovými, dále byla vymě-
něna všechna výklopná okna a instalo-
vány ochranné sítě ve dvou tělocvičnách 
pavilonu v areálu bývalé 8. ZŠ v Žežické 
ulici v Příbrami VII.

 ʢ 1 473 242 Kč

VÝMĚNA KOTLŮ PŘÍBRAM I/19

Byly vyměněny stávající plynové kotle 
v havarijním stavu za nové kondenzační 
plynové kotle a provedeny související 
práce (vložkování komínu, instalace au-
tomatického bezpečnostního plynového 
uzávěru).

 ʢ 1 076 900 Kč

ODBAHNĚNÍ ČEKALÍKOVSKÉHO 
RYBNÍKA

V rámci této etapy revitalizace celého 
území došlo k odbahnění vodní nádrže, 
utěsnění dna, instalaci mol a výstavbě ná-
tokového objektu.

 ʢ 7 540 000 Kč

OSAZENÍ TRUBNÍCH PROPUSTKŮ 
V MARIÁNSKÉ ULICI

V rámci rušení podchodu pod železniční 
tratí v Mariánské ulici (vlastníkem a inves-
torem je Správa železnic) došlo ze strany 
města k realizaci trubních propustků 
pro umístění inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, silnoproudé a slaboproudé 
rozvody).

 ʢ 1 670 147 Kč

ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE 
— STOKA V

Poblíž vstupu do areálu Nový rybník do-
šlo ke zkapacitnění nevyhovují dimenze 
kanalizace.

 ʢ 10 892 780 Kč

VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE 
V MÍSTNÍ ČÁSTI LAZEC

Projekt zahrnoval stavbu kanalizace, no-
vých částí vodovodu a obnovu stávajícího 
vodovodu v místní části Lazec. V roce 
2022 budou dokončeny povrchy komuni-
kací a veřejné osvětlení. Stavba je podpo-
řena Ministerstvem zemědělství.

 ʢ 79 500 000 Kč

DOMOVNÍ ČOV

Vzniklo 12 domovních čistíren odpadních 
vod v místních částech Zavržice a Bytíz. 
Stavby byla uskutečněna na základě do-
tace z Národního programu Životní pro-
středí, a to při spoluúčasti města.

 ʢ 3 800 000 Kč

REKONSTRUKCE VODOJEMU HUSA

Předmětem byla kompletní rekonstrukce 
vnitřní technologické části a celkové 
stavební konstrukce objektu. Dále byla 
vybudována automatická tlaková stanice 
a nový vodovodní řad ke křižovatce s ulicí 
Balbínova.

 ʢ 23 600 000 Kč

HAVÁRIE NA 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍCH

V roce 2021 byly provedeny práce na od-
stranění havarijních stavů na vodovodní 
a kanalizační síti.

 ʢ 12 100 000 Kč

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

V roce 2021 byly vyměněny fakturační vo-
doměry s prošlým cejchem.

 ʢ 1 500 000 Kč

DOMOV SENIORŮ V ŽEŽICKÉ UL.

Zahájena stavba. Výstavba domova seni-
orů s kapacitou 20 lůžek. Součástí stavby 
bude i přilehlé parkoviště pro 23 vozidel.

 ʢ 36 000 000 Kč

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH 
MÍST V UL. GEN. KHOLLA

Stavba zahájena. Vybudování nových 
a rozšíření stávajících parkovacích míst 
včetně opravy a úpravy komunikací v ul. 
Gen. Kholla a okolí. Dokončení stavby 
v roce 2022.

 ʢ 12 650 000 Kč

VÝMĚNA OKEN V KNIHOVNĚ 
JANA DRDY

Byly zahájeny práce na výměně sedmi 
typů špaletových oken (celkem 20 kusů) 
v Knihovně Jana Drdy, situovaných smě-
rem do nám. T. G. Masaryka v Příbrami I.

 ʢ 1 563 804 Kč

REKONSTRUKCE RYBNÍKA KAŇKA

Stavba podpořená dotací z Ministerstva 
zemědělství byla zahájena. Projekt zahr-
nuje odbahnění vodní nádrže (proběhlo 
v 2021) a úpravu břehů.

 ʢ 3 220 000 Kč

VÝMĚNA VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
SÍTÍ V MILÍNSKÉ UL.

Byly zahájeny práce. Předmětem je vý-
měna vodovodu a zkapacitnění kana-
lizace v Milínské a části Dlouhé ulice. 
V další etapě (předpoklad nejdříve 2024) 
je v plánu rekonstrukce celého uličního 
prostoru.

 ʢ 29 000 000 Kč

OPRAVA STŘECHY VODOJEMU 
NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

Byly zahájeny práce. Dílo zahrnuje opravu 
střechy vodojemu a technické místnosti 
a vybudování vzduchotechniky.

 ʢ 2 291 890 Kč

ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU 
NA BALONCE

V průmyslové části Balonka došlo ke zka-
pacitnění vodovodu z DN 200 na DN 315.

 ʢ 5 360 000 Kč

CHODNÍK V DRKOLNOVSKÉ UL.

Zpracována projektová dokumentace. Za 
čerpací stanicí OMV (u vybudovaného 
parkoviště P+R) bude v místě pěšiny rea-
lizován spojovací chodník ze zámkové 
dlažby.

 ʢ Předpokládané náklady 1 000 000 Kč
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CHODNÍK VE ZDABOŘSKÉ UL.

Zpracována studie. Ve Zdabořské ulici je 
chodník pouze na jedné straně komuni-
kace. Z bezpečnostních důvodů a na zá-
kladě požadavku Osadního výboru se plá-
nuje realizace stezky pro pěší i na druhé 
straně komunikace. V roce 2022 by měla 
být zpracována projektová dokumentace.

 ʢ Předpokládané náklady 4 000 000 Kč

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ 
V UL. EDVARDA BENEŠE
Zpracována projektová dokumentace. 
Přisvětlení šesti přechodů pro chodce 
v ulici Edvarda Beneše.

 ʢ Předpokládané náklady 1 000 000 Kč

OBJEKT BÝVALÝCH RUDNÝCH DOLŮ

Zahájeno zpracování studie využití ob-
jektu. Předpokladem je využití budovy 
jako kulturního centra, kam by se mohla 
přestěhovat Knihovna Jana Drdy.

 ʢ Předpokládané náklady 200 000 000 Kč

REVITALIZACE VNITROBLOKU 
V RIEGROVĚ UL.

Zpracována studie. Ve vnitrobloku poblíž 
Riegrovy ul. by měla vzniknout nová par-
kovací stání, nástupní plocha pro hasiče, 
víceúčelové hřiště, nové herní prvky a pří-
stupové chodníky.

 ʢ Předpokládané náklady 10 000 000 Kč

PARKOVACÍ DŮM NA 
AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ

Rozpracováno již několik let. V roce 2021 
byl zahájen výběr zhotovitele stavby. 
Stavba bude realizována formou Design 
and Build. Ve spodní části autobusového 
nádraží Příbram by měl být vybudován 
vícepodlažní parkovací dům s kapacitou 
176 stání + 41 venkovních stání na venkov-
ním parkovišti. Práce by měly být zahá-
jeny v roce 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 103 000 000 Kč

PARKOVIŠTĚ NA FLUSÁRNĚ

Zpracována projektová dokumentace. 
V místě stávající plochy bude realizo-
váno parkoviště pro 100 osobních vozi-
del, včetně čtyř míst pro dobíjení elektro-
mobilů. Po realizaci přeložky NN a VN ze 
strany ČEZ Distribuce, a. s. by práce mohly 
začít v roce 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 18 000 000 Kč

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 
U NOVÉHO RYBNÍKA

Byla zpracována projektová dokumentace. 
Poblíž areálu Nový rybník v Březnické 
ulici budou vybudovány dvě autobusové 
zastávky. Realizace v roce 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 5 500 000 Kč

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ J. A. ALISE

V roce 2021 byly zpracovány podklady pro 
vypsání architektonické soutěže a usku-
tečnila se ustanovující schůze poroty.

PARK KOLEM ČEKALÍKOVSKÉHO 
RYBNÍKA

Zpracována projektová dokumentace pro 
provedení stavby. Projekt zahrnuje vy-
budování nové cestní sítě, odpočinkové 
a klidové zóny včetně altánu, herní dět-
ské prvky, veřejné osvětlení a dvě nová 
parkoviště.

 ʢ 42 000 000 Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V LAZCI

Zpracována projektová dokumentace. 
Projekt řeší nově veřejné osvětlení a roz-
šíření stávajícího v ul. Lazecká, K Jamkám 
a Okrouhlická. Realizace stavby v roce 
2022.

 ʢ Předpokládané náklady 1 300 000 Kč

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH 
PLOCH V UL. BŘEZOHORSKÁ

Dokončena studie na rozšíření parkova-
cích ploch ve vnitrobloku ul. Březohorská 
a úpravy komunikací a přilehlých ploch. 
Na základě studie bylo rozhodnuto, že 
efektivní bude pouze upravit povrchy stá-
vajícího parkoviště.

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH 
V UL. POD ČERTOVÝM PAHORKEM

Dokončena studie na rozšíření parko-
vacích ploch ve vnitrobloku ul. Pod 
Čertovým pahorkem. Studie zahrnuje roz-
šíření množství parkovacích míst a zprů-
jezdnění místních komunikací včetně 
úpravy přilehlých ploch a zeleně.

 ʢ Předpokládané náklady 40 000 000 Kč

REKUPERACE VZDUCHU 
V ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

Zpracována projektová dokumentace. 
V objektu ZŠ Bratří Čapků by měly být 
instalovány rekuperační jednotky a na 
střeše osazena fotovoltaická elektrárna.

 ʢ Předpokládané náklady 13 500 000 Kč

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE I. ETAPA

Byl zpracován investiční záměr na 
čtyři nádrže a nyní se zpracovává 
projektová dokumentace na odbahnění 
a rekonstrukci nádrží (Spálený rybník 
v Trhových Dušníkách, Jerusalem, rybník 
v Zavržicích, Lazec)

 ʢ Předpokládané náklady 25 000 000 Kč

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE II. ETAPA

Zahájeny práce na zpracování investič-
ního záměru na rekonstrukci čtyř vod-
ních nádrží (Brod u Příbramě, Želví rybník, 
Černé jezírko, Pod Skorotínem).

 ʢ Předpokládané náklady 25 000 000 Kč

ÚPRAVA VSTUPŮ NA NOVÝ RYBNÍK

Zpracovává se projektová dokumentace 
na úpravu povrchů u hlavního vstupu 
na Nový rybník (komunikace, chodník, 
veřejné osvětlení) a vybudování nového 
chodníku u vedlejšího (horního) vstupu 
u minigolfu. Realizace v roce 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 5 000 000 Kč

ZKAPACITNĚNÍ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

Zpracována studie. Řeší se rozšíření měst-
ského hřbitova s úpravami chodníků, sa-
dovými úpravami a celkovým urbanistic-
kým řešením.

 ʢ Předpokládané náklady 10 000 000 Kč

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA DOLEJŠÍ OBORA

Zpracována projektová dokumentace. 
Předmětem je odbahnění Dolejší Obory, 
realizace je plánována v r. 2023.

 ʢ Předpokládané náklady 1 800 000 Kč

FANTOVA LOUKA

Zpracován koncept urbanistické studie, 
která řeší využití území na Fantově louce.

PARKOVACÍ DŮM V MILÍNSKÉ UL.

Zpracována studie. Parkovací dům by měl 
být realizován v místě stávajícího parkovi-
ště naproti výjezdu z Milínské ulice.

 ʢ Předpokládané náklady 80 000 000 Kč

REVITALIZACE ULIČNÍHO 
PROSTORU V MILÍNSKÉ UL.

Zpracována studie. Jedná se o celkovou 
revitalizaci prostoru ulice Milínské s par-
kovacími místy a pruhy pro cyklisty.

LÁVKY NA NOVÉM RYBNÍKU

Zpracována projektová dokumentace. 
Jedná se o demolici a výstavbu tří nových 
lávek v areálu Nový rybník.

 ʢ Předpokládané náklady 4 500 000 Kč

LÁVKY NA FLUSÁRNĚ 
A U ČEKALÍKOVSKÉHO RYBNÍKU

Zpracována projektová dokumentace. 
V roce 2023 bude zahájena výstavba no-
vých lávek přes Příbramský potok na 
Flusárně a u Čekalíkovského rybníka.

 ʢ Předpokládané náklady 5 600 000 Kč

LÁVKY PŘES PŘÍBRAMSKÝ POTOK

Zpracovává se projektová dokumentace. 
Jedná se o lávky u Q-klubu, na Rynečku, 
ve Špitálské u tržnice a u Obory. Projekt 
řeší demolice stávajících lávek a výstavbu 
nových.

 ʢ Předpokládané náklady 18 000 000 Kč

MOST V PLYNÁRENSKÉ UL.

Zpracována projektová dokumentace. 
Jedná se o demolici a výstavbu nového 
mostu v ulici Plynárenská. Stavba bude 
zahájena v druhé polovině roku 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 6 900 000 Kč

MOST V UL. POD KOVÁRNAMI

Zpracována projektová dokumentace. 
V roce 2023 bude zahájena demolice sta-
rého a výstavba nového mostu v ulici Pod 
Kovárnami.

 ʢ Předpokládané náklady 5 000 000 Kč

MOST NA RYNEČKU

Zahájeno zpracování projektové doku-
mentace. Řeší se jednak demolice sta-
rého a výstavba nového mostu, ale také 
celkové dopravní řešení v okolí mostu. 
Předpoklad realizace v roce 2023.

 ʢ Předpokládané náklady 8 000 000 Kč

MOST U FIALOVA RYBNÍKU

Zpracována projektová dokumentace. 
V roce 2022 bude zahájena výstavba no-
vého mostu včetně zkapacitnění kana-
lizace pod mostem. Jedná se o most na 
trase in-line dráhy.

 ʢ 5 500 000 Kč

ODVODNĚNÍ HORNICKÉHO NÁMĚSTÍ

Zpracovává se projektová dokumen-
tace, která řeší kompletní odvodnění ulic 
Hrabákova, Dr. Josefa Theurera, Hornická 
a Hornické náměstí. Řešení zahrnuje pře-
devším umístění retenčních nádrží, no-
vých vpustí do stávající kanalizace, zkapa-
citnění kanalizace a svod dešťových vod 
z problematických míst náměstí.

 ʢ Předpokládané náklady 6 000 000 Kč

VNITROBLOK U DPS BRODSKÁ

Zpracována projektová dokumentace. 
Bude upraven vnitroblok u DPS Brodská 
a vybudován nový altán, dětské hřiště 
včetně herních prvků a mobiliáře.

 ʢ Předpokládané náklady 500 000 Kč

KŘIŽOVATKA U Q-KLUBU

Zahájeno zpracování studie. Součástí je 
celkové řešení křižovatky, rozšíření vo-
zovky a napojení nové lávky u Q-klubu.

 ʢ Předpokládané náklady 4 000 000 Kč

CHODNÍK DO LAZCE

Zpracována projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Zahájeno jednání 
s vlastníky ohledně výkupu nebo směny 
pozemků. Předmětem stavby je vybudo-
vání chodníku a veřejného osvětlení mezi 
fotbalovým stadionem Na Litavce a měst-
skou částí Lazec.

 ʢ Předpokládané náklady 9 000 000 Kč
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CHODNÍK V UL. KE STADIONU

Připraveny podklady pro výběr zhoto-
vitele projektové dokumentace. V ulici 
Ke Stadionu by měl být vybudován nový 
chodník a vyměněn stávající vodovod.

 ʢ Předpokládané náklady 5 000 000 Kč

REKONSTRUKCE UL. NA LEŠTINĚ

Byla vytvořena projektová dokumentace. 
Předmětem stavby jsou obnova povrchů 
komunikace a chodníků a vybudování no-
vých parkovacích míst a veřejného osvět-
lení. Součástí projektu jsou také úprava 
autobusové zastávky v Balbínově ulici 
a budování vodohospodářských sítí a pod-
zemních kontejnerů na odpad. Bude reali-
zováno v 2022.

 ʢ Předpokládané náklady 24 500 000 Kč

REVITALIZACE JIRÁSKOVÝCH SADŮ

Proběhla příprava podkladů pro výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. 
Jedná se zde o plánovanou výměnu vodo-
vodu a plynového vedení, zkapacitnění 
splaškové kanalizace, výměnu veřejného 
osvětlení, výměnu povrchů chodníků, 
umístění polozapuštěných kontejnerů 
a úpravu zeleně.

 ʢ Předpokládané náklady 15 000 000 Kč

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 
V HAILOVĚ UL.

Bylo zadáno zpracování projektové doku-
mentace. Jedná se především zkapacit-
nění dešťové kanalizace v místě, kde se při 
silných deštích tvoří laguna (před prodej-
nou Koh-I-Noor).

 ʢ Předpokládané náklady 1 000 000 Kč

VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
VE SVATOHORSKÉ ALEJI

Byla dokončena projektová dokumentace 
a vydané územní rozhodnutí. Jedná se 
o výměnu kabelového vedení veřejného 
osvětlení ve Svatohorské aleji.

 ʢ Předpokládané náklady 2 400 000 Kč

CHODNÍK V ANENSKÉ UL.

Zpracována projektová dokumentace 
a vydané stavební povolení pro výstavbu 
chodníku v horní části ulice Anenská 
(u garáží), součástí je úprava sklonu 
komunikace a vybudování veřejného 
osvětlení.

 ʢ Předpokládané náklady 2 400 000 Kč

ODVODNĚNÍ ANENSKÉ UL.

Zpracována projektová dokumentace 
a vydané stavební povolení. Předmětem 
je umístění tří nových vpustí a úprava 
sklonu komunikace pro zlepšení odto-
kových poměrů ve spodní části ulice 
Anenská (nad nádražím).

 ʢ Předpokládané náklady 650 000 Kč

ZŠ POD SVATOU HOROU, 
BALBÍNOVA 328

Uskutečnila se výměna prosklených stěn 
ve dvou tělocvičnách. Původní byly již 
v havarijním stavu, hrozilo vypadnutí vět-
racích oken. Výměna se zároveň projeví 
i na úspoře tepla.

 ʢ Předpokládané náklady 4 056 388 Kč

ZŠ BŘEZOVÉ HORY, PROKOPSKÁ 337

Byla realizována kompletní oprava povr-
chu tělocvičny. Po havárii na rozvodu top-
ného potrubí došlo k poškození sportov-
ního povrchu a bylo nutné jej kompletně 
nahradit povrchem novým.

 ʢ Předpokládané náklady 2 008 218 Kč

ZŠ BŘEZOVÉ HORY, PROKOPSKÁ 337

Došlo ke kompletní opravě všech soci-
álních zařízení v budovách školy (č. p. 9, 
č. p. 337 a tělocvičně). Oprava proběhla 
včetně výměny všech rozvodů vody, ka-
nalizace a elektřiny.

 ʢ Předpokládané náklady 6 047 939 Kč

ŠKOLNÍ JÍDELNA, K ZÁTIŠÍ 274

Uskutečnila se kompletní rekonstrukce 
střechy školní jídelny včetně výměny 
klempířských prvků.

 ʢ Předpokládané náklady 1 510 381 Kč

REKONSTRUKCE MALÉ SCÉNY 
DIVADLA A. DVOŘÁKA

Bylo zahájeno vypracování projektové 
dokumentace k provedení stavby rekon-
strukce malé scény Divadla A. Dvořáka 
včetně realizace nákladního výtahu pro 
transport kulis.

 ʢ Předpokládané náklady 30 000 000 Kč

KLIMATIZACE DO BUDOV 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBRAM

Byla zahájena příprava projektové do-
kumentace pro instalaci klimatizace do 
zasedacích místností v budovách č. p. 121 
a 108 v Příbrami I a instalaci klimatizace 
do kanceláří v budovách č. p. 108 a 19 
v Příbrami I.

 ʢ Předpokládané náklady 369 050 Kč

OPRAVA ZÁMEČKU-ERNESTINA

Byly zahájeny práce na revizi projek-
tové dokumentace pro kompletní opravu 
Zámečku-Ernestina, vč. zastřešení atria.

 ʢ Předpokládané náklady 90 000 000 Kč

REKONSTRUKCE UL. JANA DRDY

Byla zpracována projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Předmětem jsou 
výměna vodohospodářských sítí a veřej-
ného osvětlení, vybudování nových par-
kovacích míst, oprava povrchů komuni-
kace a výstavba podzemních kontejnerů.

 ʢ Předpokládané náklady 20 000 000 Kč

UL. NA LEŠTINĚ — II. ETAPA

Zpracována projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení, probíhá inženýrská 
činnost. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje 
výměnu vodovodu, splaškové kanalizace, 
vybudování dešťové kanalizace, dále vý-
měnu veřejného osvětlení, povrchů ko-
munikace a chodníků a umístění poloza-
puštěných kontejnerů.

 ʢ Předpokládané náklady 37 000 000 Kč

REKONSTRUKCE PROKOPSKÉ UL.

Vznikla projektová dokumentace. 
Předmětem stavby jsou výměna kanali-
zace a vodovodu, vybudování plynovodu, 
obnova povrchů komunikace a chodníků, 
výstavba veřejného osvětlení a polozapuš-
těných kontejnerů na odpad.

 ʢ Předpokládané náklady 48 500 000 Kč

REKONSTRUKCE 
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Projektová dokumentace je hotova, pro-
bíhá stavební řízení. Předmětem jsou 
rekonstrukce vodohospodářských sítí, ob-
nova povrchů, vytvoření nových parkova-
cích míst a výstavba veřejného osvětlení 
a kontejnerových stání.

 ʢ Předpokládané náklady 16 000 000 Kč

REKONSTRUKCE OBECNICKÉ UL.

V roce 2021 došlo k výměně vodohospo-
dářských sítí, pro rok 2022 je plánována 
realizace finálních povrchů komunikace 
a chodníků a výměna veřejného osvětlení.

 ʢ Předpokládané náklady 18 600 000 Kč

ZKAPACITNĚNÍ ČOV PŘÍBRAM

Byly zahájeny práce na projektové doku-
mentaci rekonstrukce a zkapacitnění ČOV 
Příbram. Náklady na projektovou doku-
mentaci činí 12 100 000 Kč.

 ʢ Předpokládané náklady 250 000 000 Kč

GENEREL VODOHOSPODÁŘSKÉHO 
MAJETKU

Bylo zahájeno zpracování generelu vodo-
hospodářské infrastruktury města (zma-
pování stávající vodovodní a kanalizační 
sítě a návrh jejich obnovy, zkapacitnění, 
dostavby do budoucna).

 ʢ Předpokládané náklady 10 268 600 Kč

VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE 
V MÍSTNÍ ČÁSTI KOZIČÍN

Byla dokončena projektová dokumentace 
pro stavbu kanalizace v Kozičíně a zahá-
jeny práce na zpracování podkladů pro 
projektovou dokumentaci na obnovu vo-
dovodní sítě.

 ʢ Předpokládané náklady 80 000 000 Kč

ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU ORLOV

Zpracovává se projektová dokumentace 
na zkapacitnění vodojemu, stávající vo-
dojem bude odstraněn a bude vybudován 
nový.

ZKAPACITNĚNÍ STOKY B

Zahájeno zpracování projektové doku-
mentace. Jedná se o zkapacitnění a reno-
vaci kanalizační stoky B poblíž Špitálské 
ulice. Předpoklad realizace je v roce 2023.

 ʢ Předpokládané náklady 6 000 000 Kč

PŘIVADĚČ MEZI VODOJEMY 
KOZIČÍN A ORLOV 

Vydáno stavební povolení pro stavbu tříki-
lometrového přivaděče mezi vodojemy, 
který má zlepšit zásobování vodou obyva-
telům Orlova.

 ʢ Předpokládané náklady 8 200 000 Kč

VODOVOD A KANALIZACE V ŽEŽICÍCH

Byly zahájeny práce na projektové doku-
mentaci. V ulici Na Větrov by mělo dojít 
k výstavbě vodovodu a kanalizace.

 ʢ Předpokládané náklady 6 000 000 Kč

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
V PRACHATICKÉ A VOKAČOVSKÉ UL.

Zahájeno zpracování studie provedi-
telnosti na kanalizační přípojky v ulici 
Prachatická, součástí bude i napojení roz-
vojové lokality ulice Vokačovská s řešením 
odvodu dešťových vod z přilehlého lesa.

 ʢ Předpokládané náklady 20 000 000 Kč

KANALIZACE BM LAND

Společnost BM Land v rámci výstavby 
naplánovala realizaci kanalizační přípojky 
DN 250. Město Příbram spolufinancovalo 
a zajistilo zvětšení dimenze na DN 300 
a rekolaudaci na kanalizační řad.

 ʢ Předpokládané náklady 1 210 000 Kč
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6 EKONOMIKA MĚSTA

6 .1 Rozpočet města
Rozpočet města Příbram na rok 2021

Rozpočet města Příbram na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 7 . 12 . 2020 
usnesením č . 491/2020/ZM jako schodkový s tím, že vyšší výdaje budou hrazeny 
z přebytku finančních prostředků z minulých let . V průběhu roku byl rozpočet upravován 
prostřednictvím rozpočtových opatření .

Rada města na svém zasedání dne 14 . 12 . 2020 usneseními č . 1018-1047/2020 schválila 
neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Příbram . 
Tento postup vyplývá ze zákona č . 128/2000 Sb ., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů § 102 odst . 2) písm . b), kdy rada města vystupuje vůči příspěvkovým organizacím 
z pozice zřizovatele .

Vývoj hospodaření města Příbram v průběhu roku 2021

Druh příjmů a výdajů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost skut ./UR (%)

Daňové příjmy 559 510 565 322 640 643 113,3

Nedaňové příjmy 123 498 125 879 131 491 104,4

Kapitálové příjmy 17 083 17 232 14 787 85,8

Transfery 155 642 188 829 188 829 100,0

Příjmy celkem po konsolidaci 855 733 897 262 975 750 108,7

Běžné výdaje 793 837 843 902 807 816 95,7

Kapitálové výdaje 259 608 259 224 238 741 92,1

Výdaje celkem po konsolidaci 1 053 445 1 103 126 1 046 557 94,9

Saldo příjmů a výdajů -197 712 -205 864 -70 807 34,4

Financování 197 712 205 864 70 807 34,4

Úhrnné ukazatele rozpočtu města Příbram v roce 2021

Celkové příjmy města Příbram po konsolidaci (po vyloučení vlastních převodů) měly k 31 . 12 . 
2021 hodnotu 975 749 561,84 Kč, což je 108,7 % vůči upravenému rozpočtu . Strukturu příjmů 
tvoří příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a transfery .

Daňové příjmy tvoří rozhodující část rozpočtu města Příbram (66 %) a zároveň jsou jeho 
pravidelným zdrojem .

6
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Nedaňové příjmy (13 %) jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku a příjmy z vlastní 
činnosti .

Kapitálové příjmy (2 %) představují zejména příjmy z prodeje dlouhodobého majetku .

V rámci přijatých transferů (19 %) obdrželo město Příbram neinvestiční a investiční transfery 
ze státního rozpočtu, státních fondů a z krajského úřadu . Ze státního rozpočtu získalo transfer 
ve výši 54 922 500 Kč v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 2021, který je tvořen částkami 
na výkon státní správy (přenesená působnost — vydávání občanských průkazů, cestovních 
pasů, matrika, stavební úřad, veřejné opatrovnictví) .

Struktura příjmů města Příbram v %

Daňové příjmy 640 643

Nedaňové příjmy 131 491

Kapitálové příjmy 14 787

Přijaté transfery 188 829

Příjmy celkem 975 750

Celkové výdaje města Příbram po konsolidaci (po vyloučení vlastních převodů) byly 
k 31 . 12 . 2021 ve výši 1 046 557 354,36 Kč, což je 94,9 % vůči upravenému rozpočtu . Strukturu 
výdajů tvoří výdaje běžné a výdaje kapitálové .

Mezi běžné výdaje, které představují rozhodující výdajovou část rozpočtu města Příbram 
(77 %) patří zejména výdaje spojené s činností městského úřadu, dále neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace na zajištění provozu MHD, výdaje na opravy 
a neinvestiční dotace organizacím podle vyhlášených dotačních programů, případně dotace 
individuální .

Kapitálové výdaje (23 %) představují zejména výdaje na realizaci staveb, jejichž investorem je 
město Příbram, a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím .

Struktura výdajů města Příbram v %

Běžné výdaje 807 816

Kapitálové výdaje 238 741

Výdaje celkem 1 046 557

Daňové příjmy 66 % 

Přijaté transfery 19 %

Nedaňové příjmy 13 %

Kapitálové příjmy 2 % 

Struktura příjmů v %

Běžné výdaje 77 % 

Kapitálové výdaje 23 % 

Struktura výdajů v %
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Srovnání příjmů a výdajů města Příbram za roky  2019, 2020, 2021 v tis. Kč

Ukazatel 2021 2020 2019 Index 21/20 (%) Index  20/19 (%)

Daňové příjmy celkem 640 643 582 433 623 067 110,0 93,5

Nedaňové příjmy celkem 131 491 121 932 87 258 107,8 139,7

Kapitálové příjmy 14 787 11 420 48 469 129,5 23,6

Přijaté transfery celkem 188 829 203 133 183 373 93,0 110,8

Příjmy celkem 975 750 918 918 942 167 106,2 97,5

Běžné výdaje celkem 807 816 739 454 741 286 109,2 99,8

Kapitálové výdaje celkem 238 741 116 889 116 083 204,2 100,7

Výdaje celkem 1 046 557 856 343 857 369 122,2 99,9

Saldo příjmů a výdajů -70 807 62 575 84 798 -113,2 73,8

Financování 70 807 -62 575 -84 798 -113,2 73,8

6 .2 Financování města Příbram
Záporné saldo mezi příjmy a výdaji bylo pokryto zapojením zůstatku finančních prostředků minulých let .

6 .3 Výsledek hospodaření

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2021 v tis. Kč

Aktiva

Stálá aktiva 3 764 274

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 020

Dlouhodobý hmotný majetek 3 681 220

Dlouhodobý finanční majetek 62 242

Dlouhodobé pohledávky 791 971

Oběžná aktiva 410 578

Krátkodobé pohledávky 31 377

Aktiva celkem 4 174 852

Pasiva

Vlastní kapitál 4 086 631

Jmění účetních jednotek a upravující položky 3 306 963

Fondy účetní jednotky 64 363

Výsledek hospodaření 102 387

Cizí zdroje 88 221

Dlouhodobé závazky 26 118

Krátkodobé závazky 62 103

Pasiva celkem 4 174 852

Organizace zřízené a založené městem Příbram

Město Příbram je zřizovatelem 30 příspěvkových organizací, jejichž přehled a výše neinvestičních a investičních příspěvků 
jsou podrobně rozepsány níže, a 100% podílníkem ve společnosti Městské lesy Příbram, s . r . o .
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Organizace zřízené a založené městem Příbram Příspěvky v roce 2021 v tis. Kč

Číslo Oblast /příspěvková organizace NeInvestiční 
příspěvek* 

Investiční 
příspěvek **

Školství 54 260 5 560
1 ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II 6 307 250
2 ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI 4 400 250
3 ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p . o . 4 904 301
4 ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 5 490 250
5 ZŠ Příbram VII, 28 .října 1 5 684 355
6 ZŠ Příbram VIII, Školní 75 5 383 400
7 WŠ - MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327 5 079 600
8 ŠJ, Příbram VIII, Školní 75 900 200
9 ŠJ, Příbram II, K Zátiší 274 900 200
10 ZUŠ Antonína Dvořáka , Příbram III, Jungmannova 351 395 200
11 ZUŠ, Příbram I . nám . T .G .Masaryka 155 643 200
12 MŠ V Zahradě 1 261 150
13 MŠ Kličkova vila 536 150
14 MŠ Klubíčko 1 499 150
15 MŠ Perníková chaloupka 769 150
16 MŠ 28 .října 55, Příbram VII 718 150
17 MŠ, Příbram VII,  Bratří Čapků 278 1 499 150
18 MŠ Pohádka 900 204
19 MŠ, Příbram VII, J .Drdy  496 1 641 199
20 MŠ, Příbram III,  Jungmannova  91 1 360 450
21 MŠ, Příbram VIII,  Školní  131 2 385 150
22 MŠ pod Svatou Horou 450 150
23 Alternativní MŠ 450 150
24 MŠ Rybička 707 150

Kultura a sport 90 777 14 806
25 Divadlo A . Dvořáka Příbram 39 312 3 500
26 Galerie Františka Drtikola Příbram 2 985 0
27 Knihovna Jana Drdy 15 097 0
28 Sportovní zařízení města Příbram 33 383 11 306

Sociální a zdravotnické 83 994 0
29 Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 83 994 0

Komunální 103 225 800
30 Technické služby města Příbrami, p . o . 103 225 800
Celkem 0 332 256 21 165

* aktiva za rok 2021 ještě nejsou k dispozici

* Neinvestiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu města zahrnuje tyto finanční prostředky: neinvestiční příspěvek zřizovatele na 
provoz, neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy, neinvestiční tzv . průtokový transfer z jiných veřejných rozpočtů (krajský, 
státní) poskytnutý přes zřizovatele nezahrnuje programové dotace .

** Investiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu města zahrnuje tyto finanční prostředky: investiční příspěvek zřizovatele, 
investiční tzv . průtokový transfer z jiných veřejných rozpočtů (krajský, státní) poskytnutý přes zřizovatele .

6 .4 Přijaté dotace
Seznam  dotací přijatých v roce 2021

Neinvestiční dotace

Popis Částka

Divadlo patří dětem — fond hejtmanky 100 000,00

Neinv . účelová dotace KÚ Středočeského kraje — Primární prevence kriminality — Waldorfská škola 45 600,00

Neinvestiční dotace z Fondu kultury SK 100 000,00

Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji — Knihovna Jana Drdy 2 039 000,00

Neinv . příspěvek z KÚ Středočeského kraje — Podpora obecních knihoven — Knihovna Jana Drdy 53 000,00

Dotace ze Středočeského  fondu v rámci koncepční podpory divadel — Divadlo A . Dvořáka 1 181 520,00

Neinv . dotace KÚ — CSZS — záchytná stanice 2 580 000,00

Výkon pěstounské péče — dotace od Úřadu práce 44 000,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 11 285 953,00

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III 6 198 900,00

MPSV ČR — CSZS — projekt Dluhové poradenství jako nástroj pro 
řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami

1 351 738,00

MPSV ČR — CSZS — Terénní sociální práce v Příbrami 1 346 762,58

OPZ — Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram 1 062 436,45

OPZ — Podpora soc . vyloučených a soc . vyloučením ohrožených obyvatel 
města Příbram při získávání a udržení si bydlení 

1 851 832,37

Efektivní úřad města Příbram — 2 . etapa 1 761 392,47

MPSV ČR — CSZS „Nový způsob práce s dětmi ve věku 6—12 let v období rozpadu rodiny  
aneb Dětský průvodce světem rozvodu“

286 567,69

MPSV ČR — CSZS — projekt „Dětská skupina Berušky III“ 1 538 772,00

MPSV ČR — CSZS  projekt Dětská skupina „Sluníčka III“ 1 856 332,30

Chytrá Příbram II 1 278 922,83

Dotace z rozpočtu SK: Program na podporu informačních center Středočeského kraje 50 000,00

OP PMP IV (obědy do škol) ZŠ 28 . října 59 598,00

OP PMP IV (obědy do škol) ZŠ pod Sv . Horou 33 264,00

OP PMP IV (obědy do škol) MŠ Školní 99 618,75

Dotace na výkon sociální práce 1 887 610,00

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s COVID_19 108 378,00

Neinv . účelová dotace MPSV ČR pro dětskou skupinu „Berušky“ na zvýšené náklady v souvislosti s COVID_19 48 000,00

Neinv . účelová dotace MPSV ČR pro dětskou skupinu „Sluníčka“ na zvýšené náklady v souvislosti s COVID_19 48 000,00

Vytvoření pracovní příležitost dohoda č . PBA-V-64/2019 327 080,00

Vytvoření pracovní příležitosti — dohoda č . PBA-V-12/2020 30 000,00

Neinvestiční dotace KÚ — poskytování soc . služeb 28 643 000,00

MPSV ČR — CSZS — mimořádná dotace COVID-19 7 096 102,00

Dotace pro potřeby SDH 34 410,00

Neinv . účelová dotace na program prevence kriminality na místní úrovni 139 000,00

Dotace MV ČR na mořádné finančního ohodnocení strážníků městské policie v roce 2021 v souvislosti s COVID_19 210 000,00
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Obnova místních komunikací v Příbrami 4 070 609,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — MŠ V Zahradě 274 731,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — MŠ Školní 486 716,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — ZŠ pod Sv . Horou 910 852,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — ZŠ 28 . října 1 203 640,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — Waldorfská škola 758 840,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — ZŠ Březové Hory 831 928,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — MŠ Jungmannova 359 688,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — ZŠ Školní 1 370 334,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — MŠ Rybička 257 385,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR „Šablony III“ — ZŠ Bří Čapků 991 380,00

Inkluzivní vzdělávání v Příbrami — 2 . etapa 7 100 489,74

Místní akční plán II ORP Příbram 2 850 000,00

Neinv . účelová dotace MŠMT ČR — výuka dětí cizinců — MŠ Bří Čapků 1 885,20

Neinvestiční účelová dotace Knihovna 21 .století 10 000,00

Neinv . účelová dotace na realizaci Ladislav Sitenský — Putování na kole, obrazová publikace 185 000,00

Neinv . dotace z MK ČR — vlastní div . činnost — Divadlo A . Dvořáka 9 630 000,00

Podpora ze Státního fondu životního protředí České republiky 136 037,00

Krizové situace 2021 — dotace na pokrytí prvotníchch nákladů 270 000,00

Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů — zákon o kompenzačním bonusu 7 544 321,69

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 229 000,00

Neinvestiční transfery z KÚ Středočeského kraje 40 000,00

Neinvestiční dotace SR 54 922 500,00

170 212 127,07

Popis Částka

Výměna svítidel veřejného osvětlení I . etapa 1 420 515,00

Odkanalizování obce Lazec 13 427 000,00

Dotace MŠMT ČR na zvětšovací zařízení — ZŠ Bratří Čapků 51 750,00

Domácí čističky odpadních vod — Zavržice, Bytíz 1 340 000,00

Regenerace veřejného prostranství — pěší zóna „Cíl“ 1 879 210,23

Investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje 498 010,00

18 616 485,23

188 828 612,30

Pozn.: 
CSZS = Centrum sociálních a zdravotních služeb 
OPZ = Operační program Zaměstnanost 
OP PMP = Operační program peněžní a materiální pomoci (Obědy do škol)

6 .5 Veřejné zakázky
Zakázky v hodnotě od jednotek tisíc až po desítky či stovky milionů korun procházejí soutěží 
— zadávací postupy jsou upraveny platnou legislativou, zejména zákonem č . 134/2016 Sb ., 
v platném znění . Cílem města je získat maximální hodnotu za peníze, a to vytvářením 
prospěchu pro společnost a ekonomiku, a za minimalizace negativních dopadů na životní 
prostředí .

Zakázky v nižších finančních objemech soutěží jednotlivé odborné útvary . Nákladnější akce 
na základě požadavků odborných útvarů soutěží Odbor práva a veřejných zakázek (OPVZ) . 
Město dále jako centrální zadavatel nakupuje na komoditní burze elektřinu a plyn pro 
všechny své organizace . OPVZ metodicky podporuje jak odborné útvary, tak organizační 
složky města a Městskou policii Příbram .

Příbram patří mezi města, která v posledních letech aplikují progresivní metody zadávání 
veřejných zakázek . Příkladem může být zavedení dynamických nákupních systémů (DNS) . 
Tento zvláštní zadávací postup město zavedlo — jako jeden z prvních zadavatelů v republice 
— na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací a na stavební práce související 
s údržbou a opravami budov v majetku města . DNS představuje otevřenou formu řízení, 
ke kterému se mohou průběžně přidávat další účastníci . Aktuálně má město v každém 
ze zavedených DNS více než 13 dodavatelů různé velikosti od malých místních firem až 
po velké nadnárodní koncerny . V roce 2022 bude zaveden DNS ještě na opravu a údržbu 
vodohospodářského majetku města .

Město Příbram je aktivním členem Platformy odpovědného zadávání, jejímž garantem je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí . Platforma představuje volné a neformální sdružení 
subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své 
praxi implementují odpovědné veřejné zadávání . Členové získávají odborné zázemí, 
zejména metodiky, odborné materiály a vzdělávání . Díky členství v této platformě bylo 
město s předstihem připraveno na plynulou implementaci novely zákona o povinnosti 
odpovědného zadávání, účinnou od 1 . ledna 2021 .

Další oblast, ve které Příbram patří mezi průkopníky, patří setkávání se a komunikace 
s dodavateli . K tomuto účelu slouží představení plánu investičních akcí na následující období 
tzv . Meet the buyer . Tato setkání jsou otevřená pro všechny dodavatele . V roce 2021 byly na 
tomto setkání představeny nejen plánované projekty, ale proběhla též osvěta dodavatelů 
v oblasti novinek v legislativě a obecných témat . Akce se z důvodu protiepidemických 
opatření konala prezenčně i virtuálně a výstup je dostupný online na webu města — 
https://pribram .eu/mestsky-urad/verejne-zakazky .html .

V neposlední řadě město ve své praxi stále více využívá necenová hodnoticí kritéria . Mezi 
nejobvyklejší patří zkušenosti realizačního týmu dodavatele (např . Analýza provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Příbram, Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových 
dokumentací na dopravní stavby), environmentální aspekty (např . Výběr zhotovitele pro 
vyhotovení projektové dokumentace — Čistírna odpadních vod Příbram, Výroba a tisk 
městského zpravodaje Kahan, Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami) a sociálně 
odpovědné aspekty (např . Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami, Distribuce 
městského zpravodaje Kahan) . Jednou z nejprogresivnějších dosud realizovaných zakázek 
bylo zadávací řízení na výběr zhotovitele pro Vyhotovení projektové dokumentace pro 
ČOV, kde město hodnotilo pouze kvalitativní kritéria s fixně stanovenou cenou plnění . Do 
budoucna má město v úmyslu implementovat hodnocení dovedností klíčových zaměstnanců 
dodavatele např . formou pohovorů a využívat smluvní standardy v odvětví .

V roce 2021 administroval OPVZ celkem 72 zakázek ve smyslu zákona a 40 zakázek 
malého rozsahu .
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6 .6 Majetek města
Správu, údržbu a provozování vybraného movitého a nemovitého majetku města zajišťuje 
Odbor správy majetku (OSM), Odbor investic a rozvoje města a a organizační složka Městská 
realitní kancelář (MěRK) .

Oddělení majetkoprávní (Odbor správy majetku) v roce 2021 eviduje celkem 150 uzavřených 
smluvních vztahů — smlouvy kupní, směnné, darovací, pachtovní, nájemní, o právu provést 
stavbu, o zřízení věcných břemen, o výpůjčce . Oddělení správy majetku v roce 2021 uzavřelo 
60 smluvních vztahů, zejména smlouvy nájemní, o výpůjčce, o poskytování služeb .

Průběžně byly řešeny zjištěné případy neoprávněného užívání majetku města bez platného 
právního titulu, a to formou vymáhání úhrady za bezesmluvní užívání, sjednáním nájmu či 
prodejem .

Příbram vlastní 5673 pozemků (stav k 31 . 12 . 2021), a to nejen na území svém, ale i dalších obcí 
(celkem 26 katastrálních území) .

6 .6 .1 přehled aktivit za rok 2021

Majetkové revizi byla postupně podrobena katastrální 
území Orlov, Lazec, Kozičín, Jerusalem, Bytíz, Žežice, 
Dubno, Brod, Zdaboř, Zavržice, Březové Hory. V sou-
časnosti je předmětem pracovní činnosti katastrální 
území Příbram.

Bylo zahájeno zpracování koncepčního dokumentu 
města — Dlouhodobé koncepce hospodaření s vy-
braným nemovitým majetkem, kterým byly pro 
účely této koncepce stanoveny budovy, bytový fond 
a nebytové prostory ve vlastnictví města Příbram. 
Zpracování zahrnuje vyhotovení stavebně technic-
kého auditu/pasportu a studie. V průběhu roku město 
poskytovalo součinnost oddělení aktualizace kata-
stru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrálního pracoviště Příbram, a to v rámci 
dlouhodobě prováděné revize údajů katastru nemovi-
tostí v katastrálním území Příbram (hranice katastrál-
ního území, místní názvy a pomístní jména, zápisy 
v záznamu pro další řízení, typ stavby, způsob využití 
stavby), s plánovaným ukončením k datu 31. 12. 2022.

V roce 2021 byl prodán objekt bývalého Hamira, o což 
město dlouhodobě usilovalo. Podařilo se dokon-
čit majetkoprávní proces směny pozemků s TJ Baník 
Příbram v katastrálních územích Lazec a Příbram v zá-
jmu investičního záměru města — vybudování atletic-
kého oválu u ZŠ Školní.

Byla provedena kompletní administrace spojená 
s prodejem pozemků v problémové garážové lokalitě 
v ulici Březnická.

Výkupem pozemků v lokalitě Na Rynečku byl dokon-
čen několik let trvající proces sjednocování vlastnictví 
pozemků v daném území pro realizaci investičního 
záměru — vybudování parkovacího domu.

6 .6 .2 správa bytového fondu 
a nebytových prostor

Ve správě MěRK je správa bytového fondu (v objek-
tech ve vlastnictví města, vyjma objektů Technických 
služeb, v bytových domech SVJ, tj. bytů, které město 
vlastní po privatizaci). Ve správě MěRK jsou i ne-
bytové prostory v bytových domech ve vlastnictví 
města Příbram a dále nebytové prostory v bytových 
domech SVJ, které městu Příbram zůstaly po privati-
zaci. Správu většiny nebytového fondu provádí Odbor 
správy majetku.

Ke dni 31. 12. 2021 spravovala MěRK 599 bytů a 72 
nebytových prostor či jednotek. MěRK spravuje i 24 
obytných buněk v ubytovacím zařízení města na ad-
rese Příbram IV/5. Ze spravovaných 599 bytů činí nej-
větší počet byty zvláštního určení v domech s pečova-
telskou službou (DPS) — 331 bytů. Na spravované byty 
je uzavřeno 270 smluv na dobu neurčitou a 329 smluv 
na dobu určitou. MěRK vedle administrativní správy 
svěřeného majetku zajišťuje i opravy a údržbu, rekon-
strukce svěřeného majetku.

V kompetenci MěRK je agenda přidělování bytů:

 ʢ pro PVO (příjmově vymezené osoby), tj. byty, které 
byly spolufinancovány z dotace,

 ʢ startovací,
 ʢ standard,
 ʢ služební.

Veřejná zakázka na stavební práce 70 % 

Veřejná zakázka na služby 17 %

Veřejná zakázka na dodávky 13 % 

S Předpokládaná hodnota  
VZ v Kč bez DPH

S Vysoutěžená cena  
v Kč bez DPH

Druhy veřejných zakázek

Celkový objem veřejných zakázek za rok 2021

400 000 000,00 Kč

350 000 000,00 Kč

300 000 000,00 Kč

250 000 000,00 Kč

200 000 000,00 Kč

150 000 000,00 Kč

100 000 000,00 Kč

50 000 000,00 Kč

0,00 Kč

360 349 776,85 Kč

212 717 526,56 Kč
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V kompetenci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
je agenda přidělování bytů:

 ʢ sociální,
 ʢ komunitní dům seniorů (Kodus),
 ʢ DPS.

Ceny nájemného v bytech vlastněných městem 
Příbram platné po přijetí směrnice č. 5/2021  
(novelizovaná směrnice č. 1/2018):

 ʢ Byt standard — 100 Kč / m2
 ʢ Byt sociální — 50 Kč / m2
 ʢ Byt PVO — 61,66 Kč / m2
 ʢ DPS — Hradební — 60 Kč / m2
 ʢ DPS — ostatní — 45 Kč / m2

 ʢ Byt služební — 100 Kč / m2
 ʢ Startovací — 60 Kč / m2
 ʢ Kodus — 64,70 Kč / m2

Nově přijatá směrnice č. 5 / 2021 upravuje nové ceny 
nájemného i nové postupy při prodlužování nájem-
ních vztahů u jednotlivých kategorií bytů.

Opravy a modernizace spravovaného majetku reali-
zované MěRK v roce 2021. 

Některé z akcí dokončených v roce 2021 byly zahájeny 
již v předchozích letech.

Dům s pečovatelskou službou v Hradební 69

Uskutečnily se opravy bytů a byla dokončena II. etapa 
rekonstrukce společných částí budovy. V rámci II. 
etapy byla rekonstruována střecha a fasáda, přistavěla 
se vrátnice a byly instalovány nové elektrické rozvody. 
Od roku 2018 bylo do oprav a modernizace investo-
váno celkem 42 875 555 Kč. Z uvedené celkové částky 
bylo v roce 2021 proinvestováno 14 055 488 Kč. 

Informační centrum v Pražské 129

Byla provedena změna užití nebytového prostoru 
v nemovitosti na Informační centrum města Příbram. 
Od roku 2019, kdy byla akce zahájena, bylo do ob-
jektu investováno celkem 1 403 443 Kč. Z uvedené cel-
kové investované částky bylo 209 330 Kč financováno 
z rozpočtu roku 2021. 

Dům s pečovatelskou službou v Brodské 100-102

V domech byly realizovány v roce 2021 opravy bytů 
v částce 700 273 Kč. V roce 2017 byla zahájena po-
stupná výměna stávajících osobních výtahů za nové 
a výměna stávajících lůžkových výtahů za evakuační.  
Od roku 2019, kdy byla akce zahájena, bylo do vý-
tahů investováno 4 555 508 Kč.  Konkrétně v roce 2021 
byla dokončena modernizace 2 výtahů, která vyšla na 
2 726 130 Kč.   

Bytový dům v Hailově 117

V domě bylo vyměněno zařízení kotelny za 
1 804 065 Kč.

Dům s pečovatelskou službou v Průběžné 143

Byly provedeny opravy bytů v hodnotě 320 635 Kč.  
V roce 2019 byla zahájena výměna stávajícího osob-
ního výtahu za evakuační a byla pořízena elek-
trická požární signalizace. Celková investice činila 
4 292 375 Kč. Z uvedené investované částky bylo 
v roce 2021 na úpravu elektrické požární signalizace 
investováno 5 000 Kč. 

Bytový dům v Pivovarské 132   

V komerčním prostoru bytového domu byl vyměněn 
kotel za 326 914 Kč.

Bytový dům v Milínské a Špitálské  15—18 

Bylo realizováno zateplení a nová fasáda bytového 
domu „Špalíček“. V letech 2019–2022 se do rekon-
strukce pláště domu (vč. přípravných prací) inves-
tovalo celkem 13 010 288 Kč. Z uvedené celkové in-
vestované částky na akci bylo v roce 2021 uhrazeno 
10 735 942 Kč.

V roce 2021 byly vyměněny měřiče tepla a vodoměry 
v městských objektech za 284 329 Kč.
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7 MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČÍSLECH ZA ROK 2021

7 986
vydaných občanských průkazů

2 878
vydaných cestovních dokladů

148
uskutečněných 
svatebních obřadů

10 161
vydaných řidičských průkazů

3 797
provedených prvních 
registrací vozidla

7 398
provedených změn 
vlastníka vozidla

1 753
provedených zkoušek 
uchazečů o řidičský průkaz

31
vydaných registračních 
značek na přání

40
vydaných registračních 
značek pro elektromobil

257
vydaných územních 
rozhodnutí a souhlasů 
s umístěním pozemní stavby

86
vydaných stavebních povolení 
a souhlasů s ohlášením 
na pozemní stavby

225
vydaných společných územních 
souhlasů, souhlasů a rozhodnutí 
o provedení pozemní stavby

19
vydaných stavebních povolení 
a souhlasů s ohlášením 
na dopravní stavby

37
vydaných společných 
územních a stavebních 
povolení na dopravní stavby

436
vydaných stavebních povolení 
a souhlasů s ohlášením 
na stavby vodních děl

123
vydaných závazných 
stanovisek památkové péče

2 614
projednaných přestupků 
v dopravě

1 191
projednaných přestupků na 
úseku veřejného pořádku, 
občanského soužití a ve 
věcech majetkových

211
projednaných přestupků 
v oblasti životního prostředí

460
vydaných rybářských lístků

332
vydaných loveckých lístků

461
nově registrovaných 
podnikatelských subjektů

112
realizovaných výběrových 
řízení na veřejné zakázky
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8 OCENĚNÍ ZÍSKANÁ MĚSTEM

Město Příbram získalo v roce 2021 sedmé místo v soutěži Zlatý lajk zaměřené na sociální sítě . 
Profil @poznejpribram patřil mezi top 10 instagramů velkých měst . Spolek Kvalikom pod 
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj hodnotil v soutěži Zlatý lajk kvalitu instagramových 
účtů českých měst s více než deseti tisíc obyvateli . Nejlepší instagramový účet ve stejné 
kategorii měla Kadaň, druhá byla Praha, třetí Olomouc . V rámci Středočeského kraje se profil 
@poznejpribram umístil na 2 . místě .

V roce 2021 uspělo město také v soutěži Přívětivý úřad . V kategorii obcí s rozšířenou 
působností získala Příbram 3 . místo ve Středočeském kraji . Soutěž je postavena na 
komplexním přístupu úřadu v oblasti kvality při poskytování služeb klientům . Přes 
sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci 
služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední 
řadě také opatření přijatá během pandemie covid-19 .

https://www.instagram.com/poznejpribram/?hl=cs
https://www.instagram.com/poznejpribram/?hl=cs
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Vydalo město Příbram v roce 2022. 
Foto: archiv města Příbram 
Grafické zpracování, sazba a tisková příprava: Lemon design
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