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OObbeeccnněě  oo  ddookkuummeennttuu  

  
Akční plán města Žďár nad Sázavou je dokument, kde dochází ke konkrétnímu 

rozpracování vhodných rozvojových záměrů města v kratším časovém horizontu. Akční plán 
je vypracován pro období cca 3 let (2008–2010) a jsou zde zakomponovány pouze záměry, 
které budou realizovány Městem Žďár nad Sázavou, popř. příspěvkovými organizacemi 
města. 

Akční plán města Žďár nad Sázavou obsahuje záměry, jejichž uskutečnění přispívá 
k vyváženému rozvoji hospodářského a společenského života města. Jsou zde 
zakomponovány jak akce neinvestiční s nižšími náklady, tak i záměry investiční s náklady 
v částkách desítek mil. Kč.   

Důležitým aspektem výběru a podrobnější specifikace jednotlivých záměrů je možnost 
efektivně čerpat finanční prostředky z fondů EU. Z tohoto důvodu je v rámci akčního plánu 
kladen důraz na akce, které lze financovat ze stávajících i připravovaných operačních 
programů1 či dotačních programů ČR. 

Posunutí termínu realizace akce může být způsobeno jednak nezískáním příslušné 
dotace, případně také řešením jiné mimořádně zařazené akce jako je havárie atd. Průběžně 
je tedy důležité provádět aktualizace akčního plánu dle úspěšnosti podaných žádostí a dle 
realizace jednotlivých záměrů. 

Uvedené záměry jsou tříděny časově. Každý uvedený záměr je dále rozpracován 
v následující struktuře: 

 
Název projektu: Stručný a výstižný název záměru 

Popis projektu: Stručný popis záměru, vč. jednoduchého zdůvodnění proč a 
co projekt řeší. 

Výstupy projektu: Stručně definované hlavní výstupy záměru (body). 

Fáze realizace záměru: Hlavní kroky přípravy a realizace záměru. 

Termín realizace akce: Předpokládaný termín realizace záměru. 

Předpokládané náklady: Plánované finanční náklady spojené s realizací záměru. 

Dotační zdroje: Uvedení vhodných zdrojů financování z grantových programů 
EU, popř. ČR. U fondů EU jde o programovací období 2007 – 
2013. 

Předpokládaný finanční podíl 
města: 

V návaznosti na možnosti financování záměru z grantových 
programů EU a ČR je odhadnut procentuální podíl města.  

Návaznost na Strategii města: Uvedení opatření ve strategii města, kde je tento záměr 
v obecných rovinách řešen, resp. z jakého opatření záměr 
vychází. 

Návaznost na PRK: Doložení návaznosti na vhodné opatření v rámci programové 
části Programu rozvoje kraje Vysočina. 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Operační programy specifikují priority a následně opatření, jež jsou v rámci fondů EU podporována. 
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ZZáámměěrryy  zzaakkoommppoonnoovvaannéé  vv  AAkkččnníímm  pplláánnuu  mměěssttaa  pprroo  oobbddoobbíí  22000088--22001100::  
 
 

Záměr č.           str. 

Rok 2008 

1. Komunikace Jamská – Novoměstská (v trase obchvatu)    4 

2. Komunikace Strojírenská – Nádražní       5 

3. Kruhová křižovatka Strojírenská – Nádražní      6 

4. Cyklostezka Žďár – Hamry (pod viaduktem)      7 

5. Kanalizace Stržanov         8 

6. Úpravy okolí Zelené hory        9 

7. Naučná stezka kolem Zelené hory       10 

8. Úprava Farských humen – aktivní vícegenerační park    11 

9. Revitalizace nám. Republiky        12 

10. Koupaliště          13 

11. Dopravní hřiště          14 

12. Realizace energetických úsporných opatření u budov v majetku města  15 

13. Modernizace Polikliniky        16 

14.  Modernizace Knihovny Matěje Josefa Sychry     17 

15. Inventarizace ploch vhodných pro zeleň      18 

Rok 2009 

16. Komunikace Dolní – Klafar II (most)       19 

17. Komunikace Klafar II – Brodská (v trase obchvatu)     20 

18. Klafar II, obytný soubor – pokračování      21 

19. Cyklostezka Žďár – Nové Veselí       22 

20. Revitalizace sídl. Libušín        23 

21. Skatepark          24 

22. Modernizace Domova seniorů        25 

Rok 2010 

23. Komunikace Klafar II – Santiniho (v trase obchvatu)    26 

24. Sportovní hřiště u ZŠ, ul. Švermova 4       27 

25. Cyklostezka Žďár – Mělkovice        28 
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ZZÁÁMMĚĚRR  11::  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  JJAAMMSSKKÁÁ  ––  NNOOVVOOMMĚĚSSTTSSKKÁÁ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem projektu je výstavba komunikačního propojení ulice Jamská – s 

Novoměstskou. Tato akce souvisí jednak s rozšiřováním kapacit průmyslové zóny 
Jamská a také přímo navazuje na projekt realizovaný v roce 2007, a to 
vybudování spojovací komunikace ulic Brněnská – Jamská. Trasa komunikace 
vede podle územního plánu města v části trasy městského komunikačního 
obchvatu. Záměr bude mít pozitivní dopad na zklidnění dopravní situace ve 
městě, dojde k snížení zatížení města nákladní dopravou a uvolnění křižovatek 
v trase na Nové Město n. M. a Bystřici n. P. 

VVýýssttuupp::      

 Spojovací komunikace ulic Jámská – Novoměstká 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění územního rozhodnutí  

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce – domluvení se na realizaci 
akce s ŘSD ČR 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 35 mil. Kč 

  

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 %, případně předání investice a realizace ŘSD 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření 1.1.2 Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města 

 Opatření 1.2.2  Budování nových místních komunikací 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 
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ZZÁÁMMĚĚRR  22::  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  SSTTRROOJJÍÍRREENNSSKKÁÁ  ––  NNÁÁDDRRAAŽŽNNÍÍ    

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Realizací této akce dojde k vybudování komunikace spojující ulice 

Strojírenskou a Nádražní. Díky realizaci tohoto záměru dojde k odlehčení dopravy 
z ulice Smetanova a k zainvestování rozvojových pozemků kolem této 
komunikace určených pro občanské vybavení. 

VVýýssttuupp::      

 Spojovací komunikace ulic Strojírenská – Nádražní 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zpracování realizační dokumentace stavby 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 14 mil. Kč 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření 1.2.2  Budování nových místních komunikací 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 
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ZZÁÁMMĚĚRR  33::  

KKRRUUHHOOVVÁÁ  KKŘŘIIŽŽOOVVAATTKKAA  UULLIICCEE  NNÁÁDDRRAAŽŽNNÍÍ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší vybudování nové okružní křižovatky na dopravně exponovaných 

místních komunikacích ulice Nádražní a ulice Strojírenská. Cílem záměru je 
zvýšení plynulosti dopravy zejména v době dopravní špičky, ale i také zvýšení 
bezpečnosti pro účastníky silničního provozu. 

VVýýssttuupp::      

 Nová okružní křižovatka na ulici Nádražní 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008  

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 9,5 mil. Kč 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.2.3 Budování okružních křižovatek přispívajících ke zvýšení plynulosti 
provozu 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 
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ZZÁÁMMĚĚRR  44::  

CCYYKKLLOOSSTTEEZZKKAA  ŽŽĎĎÁÁRR  ––  HHAAMMRRYY  ((PPOODD  VVIIAADDUUKKTTEEMM))  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší propojení stávajícího úseku cyklistické stezky z ulice 

V Zahrádkách na katastru města k úseku upravené komunikace na katastrálním 
území sousední obce Hamrů nad Sázavou. 

 

VVýýssttuupp::      

 Nový úsek cyklistické stezky 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008  

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 1,7 mil. Kč 

 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o  ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravy 

Fondy ČR 

o SFDI „Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“ 

o  

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními 
částmi a okolními obcemi 

 Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 1.4.4: Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
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 Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav 

ZZÁÁMMĚĚRR  55::  

KKAANNAALLIIZZAACCEE  SSTTRRŽŽAANNOOVV  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
V současné době je v místní části Stržanov vybudována část jednotné 

kanalizační sítě bez čištění, v místní části jsou převážně jímky na vyvážení. 
Platnost povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod 
povrchových končí 31. 12. 2008, do této doby je povinnost vybudovat kanalizační 
řad pro veřejnou kanalizaci. Projekt počítá s vybudováním oddílné kanalizační 
sítě s přečerpáváním do kanalizace Žďár nad Sázavou a odtud na městskou ČOV. 
Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Město Žďár bude investorem 
stavebních objektů: komunikace, chodníky, veřejná zeleň a veřejné osvětlení na 
zbývajících objektech se bude podílem % dle stanov Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďárska. 

VVýýssttuupp::      

 Vybudovaná oddělná kanalizační síť v místní části Stržanov 

 Připojení místní části na městkou kanalizační síť 

 Čištění odpadních vod z místní části ve městské ČOV 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 50 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o  OP Životní prostředí, Oblast intervence 1.1 – Snížení znečištění vod 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 10 % 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  A.2.1.4 Postupně realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování nevyhovující 
a výstavbu nové technické infrastruktury v místních a okrajových částech města 
(kanalizační sítě a zásobování zemním plynem) 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod 
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ZZÁÁMMĚĚRR  66::  

ÚÚPPRRAAVVYY  OOKKOOLLÍÍ  ZZEELLEENNÉÉ  HHOORRYY  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Úprava okolí Zelené hory spočívá v pokračování úprav okolí kostela sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře a jejich další etapa za RD na ul. Vejmluvova – 
Polní: vybudování přístupových cest, parkových úprav, parkoviště, mobiliář, 
prostor pro informace, prodej suvenýrů, informačních tabulí. 

 

VVýýssttuupp::      

 Úprava okolí Zelené hory 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 20010 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 15 mil. Kč 

 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch   

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  C.1.3.6 Komplexní úpravy okolí Zelené hory 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.5.1: Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek 
v regionu 
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ZZÁÁMMĚĚRR  77::  

NNAAUUČČNNÁÁ  SSTTEEZZKKAA  KKOOLLEEMM  ZZEELLEENNÉÉ  HHOORRYY  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Realizace bezbariérové stezky pro pěší v okolí Konventního a Bránského 

rybníka vč. odpočinkových míst, mobiliáře a informačních a naučných bodů.   

VVýýssttuupp::      

 Bezbariérová stezka pro pěší 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Příprava žádosti do programu OP Životní prostředí 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 5,8 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravy 

o OP Životní prostředí – Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity 
 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 ROP – 7,5 % 

 OP Životní prostředí – 10 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.3.2.12 Podpora budování a zkvalitňování naučných stezek ve městě a okolí 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.5.1:  Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek 
 v regionu  

 Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny 
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ZZÁÁMMĚĚRR  88::  

ÚÚPPRRAAVVAA  FFAARRSSKKÝÝCCHH  HHUUMMEENN  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Realizace aktivity přispěje k vybudování parku v lokalitě Farských humen. 

Tento záměr respektuje požadavky obyvatel města a především mládeže, kteří 
v dotazníkovém šetření poukazovali na nedostatek ploch pro volnočasové vyžití – 
nedostatek parků. 

VVýýssttuupp::      

 Park v lokalitě Farských humen 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Příprava žádosti do programu OP Životní prostředí nebo do ROP NUTS 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 15 mil. Kč 

 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 

o OP Životní prostředí – Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované 
krajiny 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

  ROP – 7,5 % 

 OP Životní prostředí – 10 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.3.2.8: Přeměna nevyužívaných ploch na park 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny 
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ZZÁÁMMĚĚRR  99::  

RREEVVIITTAALLIIZZAACCEE  NNÁÁMMĚĚSSTTÍÍ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Realizace rekonstrukce a úprav stávajících nevyhovujících povrchů a 

související technické infrastruktury na náměstí Republiky, vč. doplnění veřejné 
zeleně, mobiliáře, slavnostního osvětlení radnice a veřejného osvětlení.  

  

VVýýssttuupp::      

 Náměstí Republiky 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Vypracování projektové dokumentace  

 Příprava žádosti do programu  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 40 mil. Kč 

 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 
 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

  7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.3.5: Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních 
částech 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 1.4.4 Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 

  

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1100::  

LLEETTNNÍÍ  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  PPIILLÁÁKK  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem této aktivity je vybudování letního koupaliště v lokalitě Pilské nádrže, 

které bude vybaveno vodními atrakcemi a skluzavkami. Součástí letního 
koupaliště bude také venkovní sportoviště, půjčovna loděk, kiosek letního 
občerstvení. Návštěvníkům, kteří přijedou osobními automobily, bude k dispozici 
parkoviště. Celý areál letního koupaliště bude oplocen. 

  

VVýýssttuupp::      

 Letní koupaliště Pilák 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Vypracování projektové dokumentace  

 Příprava žádosti do programu  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 70 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

   60 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření B.2.2.6: Výstavba koupaliště/aquaparku 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření: 1.4.4 Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 

 Opatření: 2.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné 
aktivity 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1111::  

DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
V rámci přípravy komunikace Klafar II – ul. Dolní je připravována nová 

investice do přesunutí a modernizace dopravního hřiště, které zásluhou Policie ČR 
a aktivní činnosti BESIPU napomáhá k výuce a praktickému cvičení dětí více 
věkových kategorií a přispívá tak k zlepšení návyků týkajících se bezpečného 
pohybu těchto dětí.   

  

VVýýssttuupp::      

 Hřiště 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění majetkoprávních vztahů 

 Vypracování projektové dokumentace  

 Příprava žádosti do programu  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

tteerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

ppřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 5 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

   7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.2.8: Modernizace a údržba dětského dopravního hřiště 

 Opatření A.1.2.9: Přemístění dětského dopravního hřiště v důsledku budování 
obchvatu města 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 

 

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1122::  

RREEAALLIIZZAACCEE  EENNEERRGGEETTIICCKKYY  ÚÚSSPPOORRNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  UU  BBUUDDOOVV  VV  MMAAJJEETTKKUU  

MMĚĚSSTTAA  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměrem je dle vypracovaných energetických auditů realizovat energeticky 

úsporná opatření u dvou veřejných budov v majetku města. Jde především o 
zateplení obvodových plášťů a o výměnu oken. V rámci tohoto záměru dojde 
konkrétně k realizaci dvou následujících akcí, a to opláštění a výměna oken u 
budovy Polikliniky a opláštění budovy Knihovna Matěje Josefa Sychry.   

 

VVýýssttuupp::      

 Zateplení budovy Polikliniky 

 zateplení pláště budovy Knihovny Matěje Josefa Sychry 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Příprava projektové dokumentace dle vypracovaných energetických auditů 

 Příprava žádosti do OP Životní prostředí 

 Postupná realizace – zateplení objektů Polikliniky a Knihovny Matěje Josefa Sychry 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 14 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:   

OP Životní prostředí, Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 
3.2.1. Realizace úspor energie 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 10 %   

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

  Opatření A.3.3.: Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov 
(zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných 
soustav aj.) 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 4.3.1: Úspory energie 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 

 

© RRA Vysočina                                       16 

ZZÁÁMMĚĚRR  1133::  

MMOODDEERRNNIIZZAACCEE  PPOOLLIIKKLLIINNIIKKYY  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem aktivity je modernizace a částečná rekonstrukce Polikliniky. Tato 

aktivita se skládá ze dvou záměrů, a to z nákupu zdravotnické techniky a 
z modernizace a rekonstrukce výtahů. V rámci nákupu zdravotnické techniky 
bude provedena digitalizace rentgenového pracoviště a zakoupen ultrazvuk pro 
vyšetření vnitřních orgánů. Druhý záměr přispěje k modernizaci dvou výtahů 
polikliniky. 

 
 

VVýýssttuupp::      

 Nákup zdravotnické techniky 

 Rekonstrukce a modernizace výtahů 

  

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci výtahů 

 Výběrové řízení na dodavatele technologií 

 Realizace projektu modernizace Polikliniky   

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2010 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 7 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

 Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

  7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření B.1.1.1: Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a 
zařízení 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.3.1: Udržení a zlepšení podmínek v oblasti zdravotní péče 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1144::  

MMOODDEERRNNIIZZAACCEE  ––  KKNNIIHHOOVVNNAA  MMAATTĚĚJJEE  JJOOSSEEFFAA  SSYYCCHHRRYY  

––  EETTAAPPAA::  BBEEZZBBAARRIIÉÉRRVVÝÝ  VVSSTTUUPP  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší realizaci bezbariérového vstupu do dětského oddělení městské 

knihovny. Hlavní vstup do knihovny je v současné době bezbariérový. Avšak 
pokud chce návštěvník s omezenou pohyblivostí navštívit dětské 
oddělení/oddělení služeb, které je v prvním patře, tak vzniká problém, neboť zde 
chybí bezbariérový přístup. 

  

VVýýssttuupp::      

 Bezbariérový vstup do dětského oddělení 

 Odstranění bariér při vstupu do dětského oddělení knihovny   

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Příprava projektové dokumentace   

 Příprava žádosti do NRP „Mobility pro všechny“   

 Postupná realizace 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 0,5 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Zdroje ČR: 

Národní rozvojový program „Mobility pro všechny“ 

Opatření:  

 Odstraňování bariér při vstupu do budov 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 Mobility pro všechny: 50% 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření B.1.1.7: Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a 
bezbariérových tras (vč. bezpečných tras) 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.3.2:  Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální 
prevence, rozvíjení mechanismů boje proti společenské marginalizaci ohrožených 
skupin obyvatelstva 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1155::  

IINNVVEERRTTAARRIIZZAACCEE  PPLLOOCCHH  VVHHOODDNNÝÝCCHH  PPRROO  VVÝÝSSAATTBBUU  ZZEELLEENNĚĚ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměrem aktivity je inventarizace ploch ve městě, které jsou vhodné pro 

výsadbu zeleně. Na základě této inventarizace ploch připravit následně plán řešící 
výsadbu zeleně ve městě. V rámci plánu by byl pro každou lokalitu také navržen 
vhodný způsob ozelenění (zahrnující návrh druhy stromů, keřů apod.). 

 

VVýýssttuupp::      

 Zmapované městské plochy vhodné pro výsadbu zeleně 

 Plán výsadby zeleně 

  

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Inventarizace vhodných ploch pro výsadbu zeleně 

 Postupná realizace Plánu výsadby zeleně 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2008 – 2009 

  

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

  Vzhledem k tomu, že inventarizace ploch vhodných pro výsadbu zeleně nepředstavuje 
nijak vysoké finanční náklady, byla by tato část hrazena z rozpočtu města. 

 Realizace plánu ozelenění města, by pak byla součástí komplexních projektů města, na 
takovéto projekty lze získat finanční příspěvek z ROP (Opatření 3.2 Rozvoj a stabilizace 
ostatních sídel), nebo z OP Životní prostředí (Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny) – 10 % spolupodílí města 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

  Opatření A.3.5: Vytvoření celoměstské koncepce veřejné zeleně 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny 

  

  

  

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1166::  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  DDOOLLNNÍÍ  ––  KKLLAAFFAARR  IIII  ––  MMOOSSTT  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem projektu je dopravní propojení nové sídelní lokality Klafar II 

s komunikační sítí města. Tento záměr řeší napojení lokality Klafar II na silnici 
I/37 – ul. Dolní a bude představovat hlavní přístupový směr ze severní strany 
města. Nová komunikace se napojí na ulici Dolní v místech křížení s ulicí Wonkova 
(silnice II/353). Dojde tak částečnému dopravnímu odlehčení křižovatky za 
městským úřadem. 

VVýýssttuupp::      

 Nová dopravní komunikace ul. Dolní – Klafar II  

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 2010 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 105 mil. Kč 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  A.1.2.2: Budování nových místních komunikací 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 

 

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1177::  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  KKLLAAFFAARR  IIII  ––  BBRROODDSSKKÁÁ  ((VV  TTRRAASSEE  OOBBCCHHVVAATTUU))  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem projektu je dopravní propojení nové sídelní lokality Klafar II 

s komunikací v trase městského obchvatu a část jejího vybudování v této trase. 
Záměr řeší napojení lokality Klafar II na silnici I/19 a bude tak představovat 
hlavní přístupový směr ze západní strany města. Tato nová místní komunikace 
urychlí průjezd vozidel přijíždějících od Havlíčkova Brodu, která následně směřují 
na Ždírec nad Doubravou a Sněžné. Kromě obslužné funkce nové sídelní lokality, 
přispěje tato komunikace také k odlehčení dopravního provozu ve městě.   

VVýýssttuupp::      

 Nová dopravní komunikace Klafar II – ul. Brodská 

  

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 2010 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 30 mil. Kč 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  A.1.2.2: Budování nových místních komunikací 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1188::  

KKLLAAFFAARR  IIII,,  OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  ––  PPOOKKRRAAČČOOVVÁÁNNÍÍ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem záměru je příprava nové stavební lokality pro bydlení, resp. zasíťování 

pozemků v lokalitě Klafar. Vybudováním komunikací a technické infrastruktury 
dojde ke komunikačnímu propojení území a rozvoji obytného souboru. 

VVýýssttuupp::      

 Připravené stavební pozemky pro bytovou výstavbu 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 10   

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 50 mil. Kč 

 

ddoossttuuppnnéé  DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy ČR:  

o  MMR – Program podpory bydlení 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jednu bytovou jednotku 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.4.1.7: Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou 
výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚPD města 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu 

  

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  1199::  

CCYYKKLLOOSSTTEEZZKKAA  ŽŽĎĎÁÁRR  ––  NNOOVVÉÉ  VVEESSEELLÍÍ  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší propojení Žďáru nad Sázavou s Novým Veselím krajinou kolem 

Honzovských rybníků na katastrálním území sousedních obcí upravené pro 
cyklisty a tím zlepšení bezpečnosti cyklistů i motoristů na státní silnici II/353. 

 

VVýýssttuupp::      

 Nový úsek cyklistické stezky 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění dokumentace stavby 

 Zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 2010  

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 5 mil. Kč 

 

ddoossttuuppnnéé  DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o  ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravy 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními 
částmi a okolními obcemi 

 Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav 

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2200::  

RREEVVIITTAALLIIZZAACCEE  SSÍÍDDLLIIŠŠTTĚĚ  LLIIBBUUŠŠÍÍNN  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměrem města je provést další etapu revitalizaci panelového sídliště, tkz. 

Libušín. Jde především o řešení dopravní zatíženosti (nedostatek parkovacích 
ploch), pohybu chodců, ozelenění, míst pro odpočinek, hracích prvků a celkového 
vzhledu objektů. Záměr byl prověřen anketou občanů v r. 2002.  

  

VVýýssttuupp::      

 Provedení revitalizace sídlišť s ohledem na problematiku parkování, pěších cest, 
zklidnění dopravy, zeleně, ploch pro odpočinek aj. 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Vypracování architektonické studie, vypracování projektové dokumentace  

 Příprava žádosti do programu: Podpora regenerace panelových sídlišť 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 2011 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 25 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Dotační zdroje ČR: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj, program: Podpora regenerace panelových sídlišť 
 

Dotační zdroje EU: 

 IOP Oblast intervence 3.3 – Zlepšení prostředí v sídlištích 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 30% (dotace 70%) 

 10 % IOP 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.4.1.3: Revitalizace panelových sídlišť 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2211::  

SSKKAATTEEPPAARRKK  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší vybudování skateboardového hřiště pro mládež ve městě, 

v blízkosti zimního stadionu v návaznosti na činnost neziskových organizací 
pracujících pro mládež ve městě. 

  

VVýýssttuupp::      

 Skateboardové hřiště 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění projektu stavby 

 Příprava žádosti do programu  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 5 mil. Kč 

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

   7,2 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření B.2.2.8: Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a 
netradiční sporty (např. skate-park, lanové centrum, horolezecká stěna, letní bobová 
dráha, snowtubing apod.) 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření: 2.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné 
aktivity 

 Opatření: 2.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy 

  

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2222::  

MMOODDEERRNNIIZZAACCEE  DDOOMMOOVVAA  PPRROO  SSEENNIIOORRYY  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  

Aktivity se skládá ze dvou dílčích záměrů řešících modernizaci tohoto 
sociálního zařízení. Prvním záměrem je postupná rekonstrukce koupelen 
v Domově pro seniory. Druhý záměr spočívá ve vybudování nákladového výtahu 
pro přepravu osob na lůžku.     

VVýýssttuupp::      

 Zrekonstruované koupelny v Domově pro seniory 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Vypracování projektové dokumentace 

 Příprava žádosti 

 Postupná realizace 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2009 – 2010 

  

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 
 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::  

 7,5 %  

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  B.1.1.1: Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a 
zařízení  

 Opatření B.1.1.4: Vybudování nákladního výtahu v Domu klidného stáří 

  

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření: 2.3.2 Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální 
prevence, rozvíjení mechanizmů boje proti společenské marginalizaci ohrožených 
skupin obyvatelstva  

 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2233::  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  KKLLAAFFAARR  IIII  ––  UULLIICCEE  SSAANNTTIINNIIHHOO  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Cílem projektu je dopravní propojení města v trase obchvatu a přeložka 

státní silnice I/37. Výstavbou komunikace dojde rovněž k zpřístupnění dalších 
rozvojových ploch města. Spolu s komunikací  Klafar II – Brodská vytvoří 
severozápadní obchvat města.  

VVýýssttuupp::      

 Nová dopravní komunikace Klafar II – ulice Santiniho 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů 

 Zpracování technické dokumentace 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2010 – 2011 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 100 mil. Kč 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 100 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření  A.1.1.2: Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města 

 Opatření A.1.2.2: Budování nových místních komunikací 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 

 

 

 



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2244::  

RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ  ZZŠŠ,,  UULL..  ŠŠVVEERRMMOOVVAA  44  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměrem řeší rekonstrukci hřiště ZŠ Švermova 4. bude zrekonstruován 

atletický ovál, plocha uvnitř oválu, bude vybudováno víceúčelové hřiště, opraveno 
oplocení hřiště, provedeny parkové úpravy okolí. 

  

VVýýssttuupp::      

 Zrekonstruované hřiště ZŠ Švermova 4 

 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Vypracování projektové dokumentace  

 Příprava žádosti do programu  

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2010 – 2011 

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 13 mil. Kč 

  

DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 

  

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

   7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření B.2.2.4: Rekonstrukce sportovních hřišť 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření: 2.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy 

  



Akční plán města Žďár nad Sázavou 
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ZZÁÁMMĚĚRR  2255::  

CCYYKKLLOOSSTTEEZZKKAA  ŽŽĎĎÁÁRR  ––  MMĚĚLLKKOOVVIICCEE  

  

PPooppiiss  zzáámměěrruu::  
Záměr řeší propojení Žďáru nad Sázavou s místní částí Mělkovice s možností 

pokračování na Nové Město n. M. trasou pro cyklisty a tím zlepšení jejich 
bezpečnosti i bezpečnosti vozidel na státní silnici. 

 

VVýýssttuupp::      

 Nový úsek cyklistické stezky 

FFáázzee  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu::  

 Zajištění dokumentace stavby 

 Zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům 

 Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce 

 

TTeerrmmíínn  rreeaalliizzaaccee  aakkccee::  

 2010 – 2011  

 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  nnáákkllaaddyy::  

 10 mil. Kč 

 

ddoossttuuppnnéé  DDoottaaččnníí  zzddrroojjee::  

Fondy EU:  

o  ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravy 

 

PPřřeeddppookkllááddaannýý  ffiinnaannččnníí  PPooddííll  mměěssttaa::    

 7,5 % 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttrraatteeggiiii  mměěssttaa::  

 Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními 
částmi a okolními obcemi 

 Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek 

 

NNáávvaazznnoosstt  nnaa  PPRRKK::  

 Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav 

 


