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ÚVOD  

Akční plán představuje konkretizovaný střednědobý strategický dokument města, který identifikuje 

strategická opatření, jenž je potřebné realizovat pro dosažení cílů vymezených v dlouhodobé strategii 

rozvoje města, která vyplynula při tvorbě Strategické plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy na období 

2018 – 2028, a specifikuje jejich náležitosti. Plán je koncipován jako programový dokument města a 

zahrnuje opatření či projektové záměry, které mají být prioritně realizované ve stanoveném období 

let 2018 - 2021. Do akčního plánu jsou zařazeny také opatření, jejichž realizace nebo příprava v tomto 

období začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu. Plnění akčního plánu je v zájmu vedení 

města i jeho občanů, ale jedná se o živý dokument, který reaguje na změny okolností a jeho realizace 

není právně vymahatelná. 

Akční plán je vyhotoven v tabulkové podobě a má sloužit jako informační zdroj pro řídící i finanční 

procesy města. Strategická opatření představují konkrétní kroky či činnosti, jejichž realizací dochází 

k naplňování strategických cílů. U každého identifikovaného opatření je dále uvedena jeho priorita. 

Ta vychází primárně ze SWOT analýzy, ve které byla zhodnocena úroveň přínosu (1 až 25 bodů, kdy 

více je lépe) daných opatření/příležitostí na základě pravděpodobnosti jejich realizace a atraktivity 

jejich případného dopadu. Zelené podbarvení značí nízkou prioritu (úroveň přínosu 1-4), oranžové 

podbarvení střední prioritu (úroveň přínosu 5-11) a červené podbarvení vysokou prioritu (úroveň 

přínosu 12-25) tak, jak je znázorněno na obrázku níže. 

 

 

Opatření města definují konkrétní úkoly nebo projekty, jejichž realizace povede k naplnění 

nadřazeného cíle. U každého opatření, pokud to bylo možné, je uveden předpokládaný rok jeho 

dokončení, gestor opatření, předpokládané náklady a předpokládaný zdroj financování opatření. 

V případě, že nebylo možné kvalifikovaně odhadnout náklady opatření, jednoznačně předem určit 

gestora či termín realizace, tak příslušný atribut v tabulce zůstal zatím prázdný a bude doplněn až 

dle aktuální situace. U mnohých opatření je pro jejich realizaci počítáno s externími zdroji 

financování v podobě dotačních titulů. V případě, že nebudou tyto dotační prostředky získány, je 

značně snížena pravděpodobnost jejich realizace. 

V následujících podkapitolách jsou uvedena opatření vedoucí k naplnění identifikovaných cílů města  

Mníšek pod Brdy. Strategický i akční plán musí respektovat finanční možnosti obce, musí respektovat 

nenadále okolnosti, které se mohou vyskytnout, a která je potřeba řešit urgentně a budou například 

spojena s neplánovanými výdaji. Z tohoto důvodu jsou strategický i akční plán živými dokumenty, 

jejichž aktuálnost se průběžně ověřuje a v případě potřeby dochází k jejich úpravám. Realizaci 

a aktuálnost akčního plánu bude mít na starosti především jeden zaměstnanec MěÚ, kterého MěÚ 

pověří dohledem nad celým SPRM. Tento zaměstnanec bude vybrán a schválen zastupitelstvem města.

Obrázek 1 Grafické znázornění priority opatření 
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1. PRIORITNÍ OSA ŠKOLSTVÍ, SPORT, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 

Prioritní osa Školství, sport, kultura a cestovní ruch se skládá ze čtyř strategických oblastí – Školství a příliv obyvatel, Sport, Kultura a volnočasové aktivity 

a Vnímání a obraz města. Tato osa zahrnuje celkem 8 strategických cílů, z nichž 4 spadají do oblasti Vnímání a obraz města, 2 do Kultury a volnočasových 

aktivit, 1 do Školství a přílivu obyvatel a 1 do strategické oblasti Sport. Celkově je v rámci této prioritní osy akčním plánem definováno 17 opatření. Dalších 

9 opatření (obvykle s nejnižší prioritou) pak bylo vloženo do zásobníků projektů, jelikož není ve finančních možnostech města realizovat všechna 

identifikovaná opatření do roku 2021. Tato opatření budou řešena v příštím akčním plánu, tedy po roce 2021. 

Opatření prioritní osy Školství, sport, kultura a cestovní ruch 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Školství a příliv 
obyvatel 

 
Zajistit dostupné a 
kvalitní vzdělávání 
pro všechny 

Zvýšit kapacitu základní školy (výstavba nové 
budovy k ZŠ Komenského 420 pro alespoň 300 žáků 
(pavilon) nebo nové samostatné základní školy) 

MěÚ OSMI 80 000 000 Kč 2019 
Dotační tituly 
Rozpočet obce 
Úvěr 

Opatření je již v chodu, 
vydáno stavební 
povolení, soutěží se 
zhotovitel. 

Zvýšit kapacitu mateřských škol (nová školka pro 
alespoň 120 dětí; nejpozději v roce 2020) 

MěÚ OSMI 30 000 000 Kč 2020 
Dotační tituly 
Rozpočet obce 

Souvisí s opatřením 
zvýšení kapacity ZŠ 
formou výstavby nové 
budovy/pavilonu, které 
by mělo vytvořit prostor 
i pro růst kapacit MŠ. 

Pravidelné vyhodnocení demografického vývoje v 
návaznosti na plánování kapacit škol (minimálně 
jednou za dva roky) 

MěÚ OKS 
50 000 Kč 

(za dva roky) 
průběžně Rozpočet obce 

 

Zvýšení kapacity a dostatečné zázemí základní 
umělecké školy 

MěÚ OSMI  průběžně  

Jde o postupný proces, 
který bude řešen vícero 
možnostmi, které zatím 
nejsou konkretizovány. 
Budou specifikovány na 
základě podoby finálního 
řešení zvýšení kapacit 
základních škol. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Sport 

Udržet dostupnou a 
kvalitní nabídku 
sportovního vyžití u 
většiny sportů 

Zjistit možnost a nachystání projektu vybudování 
veřejného přírodního koupaliště 

MěÚ OSMI 1 500 000 Kč 2020  

 

Koordinovat sportovní aktivity a jednotný vizuál 
(zvýšit propagaci sportovišť a sport. akcí, 
vybudování nástěnek nebo poutačů přímo u 
sportovišť, webová prezentace) 

MěÚ OKS 150 000 Kč průběžně  

 

Kultura a 
volnočasové 
aktivity 

Rozšíření kulturní a 
volnočasové 
nabídky v 
dostatečně 
reprezentativním 
prostředí 

Zajistit dostatečné a kvalitní prostory pro pořádání 
kulturních akcí 

    

Navazuje na výstavbu 
pavilonu. Možné využití 
prostoru sokolovny (není 
ve vlastnictví města). 

Vytipovat lokalitu k legálnímu sprayerství (možná 
agenda pro streetworkera) 

MěÚ OVV    

 

Vytipovat lokalitu v novém ÚP pro venkovní či 
pohybové aktivity seniorů a i ostatních věkových 
skupin; ponechat pozemky města pro stavbu 
komunitních objektů v částech Mníšku, kde schází 
(Rymaně, Stříbrná Lhota, části Mníšku – např.: 
Madlenky, Staré sídliště apod.) 

MěÚ OVV    

 

Počítat s opravami památek v majetku města, a 
v souladu s rozpočtovými možnostmi města 

MěÚ OSMI  průběžně 
Rozpočet obce 
Dotační tituly 

Probíhá průběžně. 

Prověřit možnosti vzniku muzea (ve spolupráci 
s kraj. úřadem, i v návaznosti na financování z 
dotací, vytipovat vhodná témata pro muzeum 
tramping, dolování, Kája Mařík a významní rodáci) 

MěÚ OKS 200 000 Kč   

 

Vybudování nového nebo rozšíření stávajícího 
skateparku 

MěÚ OSMI 
od 2 000 000 Kč 
do 10 000 000 Kč 

 
Rozpočet obce 
Dotační tituly 

 

Hledání nových příležitostí prezentace kulturních 
akcí 

MěÚ OKS Nelze určit průběžně  
Souvisí s vytvořením 
nového webu města. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Vnímání a 
obraz města 

Přístupná a 
moderní veřejná 
správa 

Snaha o získání dotací v oblasti efektivní veřejné 
správy (2018-2020), modernizace veřejné zprávy v 
souladu se strategickým rámcem rozvoje veřejné 
správy 

MěÚ OKS a 
MěÚ FO 

   

 

Realizace nové budovy MěÚ MěÚ OSMI 50 000 000 Kč do 2021 
Vlastní 
prostředky obce, 
Dotační tituly 

Již byla provedena 
architektonická studie. 
Nyní se hlasuje o třech 
vybraných návrzích. 

Zlepšit propagaci 
města dovnitř i vně 

Přepracování, modernizace a častější aktualizace 
obsahu webových stránek města 

MěÚ OKS 100 000 Kč 2019 Rozpočet obce Opatření se již realizuje. 

Vytvoření a využívání jednotného vizuálního stylu 
komunikace města 

MěÚ OKS 100 000 Kč 2019  

Dosažitelné 
s minimálními finančními 
náklady. 
Realizace v návazností 
na nový web města. 

Přilákat do města 
turistický ruch 

Vybudování a provozování infocentra 
MěÚ OSMI,    
MěÚ OKS a 
MěÚ OVV 

lze určit až 
podle vybraného 

řešení 
  

 

Spolupracovat s klubem českých turistů na obnově 
a doznačení značení pro turisty i cykloturisty 

 MěÚ OKS ZP  
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2. PRIORITNÍ OSA BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, BEZPEČNOST 

Prioritní osa Bydlení, sociální a zdravotní služby, bezpečnost se skládá z 3 strategických oblastí – Občanská vybavenost a bydlení, Sociální a zdravotní služby 

a Bezpečnost. Tato osa zahrnuje celkem 6 strategických cílů, z nichž 4 spadají do oblasti Sociálních a zdravotních služeb, 1 do Občanské vybavenosti a 

bydlení a 1 do strategické oblasti Bezpečnost. Celkově je v rámci této prioritní osy akčním plánem definováno 18 opatření. Další 4 opatření (obvykle s nejnižší 

prioritou) pak bylo vloženo do zásobníků projektů, jelikož není ve finančních možnostech města realizovat všechna identifikovaná opatření do roku 2021. 

Tato opatření budou řešena v příštím akčním plánu, tedy po roce 2021. 

Opatření prioritní osy Bydlení, sociální a zdravotní služby, bezpečnost 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Občanská 
vybavenost a 
bydlení 

Dohnat nabídkou 
občanské 
vybavenosti 
současný (zvýšený) 
počet obyvatel 

Přehodnotit návrhy v novém ÚP na bytovou 
výstavbu na pozemcích města, zda je nebude 
vhodnější tyto pozemky ponechat pro občanskou 
vybavenost (sociální oblast, školství, kultura, spol. 
funkce a parkování). 

  průběžně  

 

Vytipovat objekty, které by mohly být opraveny a 
upraveny na služební a sociální bydlení. Toto řešení 

pak upřednostňovat před prodejem. 

  průběžně  

 

 
 
 
 
 
 
Sociální a 
zdravotní 
služby 
 
 
 
 
 
 
 

Zajistit adekvátní 
počet lékařů i 
specializací 

Rozšíření nabídky (zejména pediatři a praktický 
lékař) i kvality (praktičtí lékaři, se kterými je 
významná část obyvatel nespokojena) zdravotních 
služeb i specializací (např. ORL, oční, kožní, 
internista, diabetolog, …) 

  průběžně  

Snažit se aktivně hledat 
pediatry a praktické 
lékaře. Pružněji 
reagovat na poptávku. 

 
 
 
 
Dostatečná a 
kvalitní péče o 
seniory 
 
 
 

Modernizace a možné rozšíření, navázání dalších 
služeb: investice do současného domova pro 
seniory, dokončení DZR (zatím nelze mít pacienty 
trpící 2. a 3. stupněm demence) vč. oplocení 

Domova pro seniory pod Skalkou 

MěÚ OSMI 
od 15 000 000 Kč 
do 50 000 000 Kč 

zahájení 
nejpozději do 

roku 2020 

Rozpočet obce 
Dotační tituly 

Zjistit možnosti 
financování, zejména 
v kombinaci s 
dotačními tituly. 

Zjistit možnost vytvoření organizace, která bude 
poskytovat pečovatelskou službu jako vedlejší 
činnost při domově důchodců či domě s 
pečovatelskou službou 

  průběžně  
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální a 
zdravotní 
služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dostatečná a 
kvalitní péče o 
seniory 

Rozšířit a přivést do města sociální služby dle 
potřeb a v návaznosti na dotazování obyvatel 
(realizace průzkumu mezi seniory v komunitním 

plánu) 

  průběžně   

Možnost zjištění či pobídka kraji k vybudování 
zařízení o kapacitě cca. 60 osob např. domov pro 

seniory, zřizovatelem krajský úřad 

  průběžně   

Proaktivní přístup k 
mládeži 

Terénní pracovník práce s dětmi a mládeží 
(prověřit zda půjde o zaměstnance města),         
nebo nízkoprahové centrum (bude pravděpodobně 

realizováno) 

MěÚ OVV    
Možnosti realizace právě 
zjišťuje Ponton, z.s. 

Nalézt nástroje pro vyřešení následujících témat: 
Soustředěnost na terénní formu poskytování 
sociálních služeb (důraz na rodinu, potřeba se více 
zaměřit na rodiče) a zvýšení efektivity prevence v 
oblasti závislostí 

MěÚ OVV    
Souvisí s předchozím 
opatřením. Situaci 
mapuje Ponton, z.s. 

Lépe komunikovat dostupné sociální služby ve 
městě (např. den sociálních služeb, webová a 
tisková prezentace ve zpravodaji všech sociálních 

služeb dostupných ve městě) 

MěÚ OVV    
Navazuje na vytvoření 
nového webu města. 

 
 
 
 
 
Zajistit služby 
navazující na 
sociální služby 
 
 
 
 
 

Bezbariérový přístup do veřejných míst a prostor ve 
městě (nebo nalezení alternativního technického 
řešení - např. venkovní výtah či rampa), motivovat 
i ostatní (soukromé) instituce ke zpřístupnění, i v 
případě nových staveb  

MěÚ OSMI    

Prověřit možnosti 
financování těchto úprav 
(dotace efektivní 
veřejné správy) a to 
s ohledem na majetkové 
záležitosti (některé 
komunikace nejsou 
v majetku města. 

Zjištění, za jakých podmínek lze zřídit velkou 
centrální prádelnu a kuchyně pro všechny 
poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 
(efektivnější než současná decentralizace, 
možnost úspor) 

    
Podmíněno vznikem 
dalšího poskytovatele 
sociálních služeb. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 
Sociální a 
zdravotní 
služby 

 
Zajistit služby 
navazující na 
sociální služby 

Zmapovat možnosti finančního vzdělávání a 
poradenství dostupné v rámci Mníšku (např. 
některá neziskovka by dojížděla alespoň jednou či 
dvakrát za měsíc do Mníšku a poskytovala v určitý 
čas a na určitém místě) a informovat 

  průběžně  

 

Bezpečnost 

Snižování 
kriminality a 
zvyšování pocitu 
bezpečí obyvatel 

Prevence a potírání užívání návykových látek 
(mládež), informovat mládež o škodlivosti a 
důsledcích o užívání i nabízení návykových látek 
(článek, beseda, souvisí i s terénním pracovníkem 
pro volný čas) 

Městská policie    
Opatření se již realizuje 
ve spolupráci 
s Magdaléna, o.p.s. 

U práce Městské policie Mníšek pod Brdy větší důraz 
hlídky v ulicích a prevenci (současné navýšení stavu 
by to mělo umožňovat) 

Městská policie     

Využití volného majetku města (např. budova v 
Rymani) pro sociální byty (např. pro kuchařky nebo 
pečovatelky) a služebnu Městské Policie + případně 
i pro další využití (záchranka, dětská skupina, 

startovacího bydlení, ...) 

    
Souvisí se stavbou nové 
budovy MěÚ. 

Zdokonalení kamerového systému (modernizace 
kamerového systému, která bude rozložena do 

etap, systém na vyhledávání SPZ) 

MěÚ OSMI a 
Městská policie 

1 500 000 Kč 2022 
Rozpočet obce 
Dotační tituly 

Opatření se již realizuje. 
Částečně souvisí 
s vytvořením nové 
služebny MP, a tedy i se 
stavbou nového MěÚ. 
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3. PRIORITNÍ OSA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa Životní prostředí obsahuje pouze stejnojmennou strategickou oblast, tj. Životní prostředí. Přesto je zde definováno podobné množství opatření 

jako v prvních 2 prioritních osách. V rámci oblasti Životního prostředí byly definovány celkem čtyři cíle. Identifikaci těchto cílů a jim příslušných opatření 

prezentuje následující tabulka. Celkově je v rámci této prioritní osy akčním plánem definováno 15 opatření. Dalších 6 opatření (obvykle s nejnižší prioritou) 

pak bylo vloženo do zásobníků projektů, jelikož není ve finančních možnostech města realizovat všechna identifikovaná opatření do roku 2021. Tato opatření 

budou řešena v příštím akčním plánu, tedy po roce 2021. 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životní 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderní odpadní 
hospodářství 

Navržení nové strategie nakládání s odpady 
(prevence, třídění, bioodpad) - sběr a nakládání s 
odpady dál, využití, recyklace 

  2020 
 

 

Osvěta a vzdělávání všech skupin obyvatel 
(motivace pro třídění odpadu, vysvětlení nákladů 
špatného třídění např. na konkrétních číslech 
města, využití škol) 

  průběžně   

Nutnost zahájit vyjednávání se sdružením většího 
množství obcí ohledně místa budoucího spalování 
SKO a vytipování budoucího překladiště odpadu 
(areál Kovohutí) 

    
Probíhá v rámci  
mikroregionu. 

Úklid a snížení množství odpadků ve městě, 
vybudování odpadkových košů v některých 
lokalitách (viz slabé stránky), udržování pořádku u 
sběrných nádob (např. u charitativních kontejnerů) 

  průběžně  

 

Využití bioodpadu v rámci města, produkce a 
využití kompostu (buď cestou veřejné 
kompostárny, nebo individuálních kompostérů) 

MěÚ OSMI 
od 1 000 000 Kč 
do 15 000 000 Kč 

 Dotační tituly 
Předchozí projekt byl 
drahý a nerealizovaný. 

 

Zdravé životní 
prostředí pro 
všechny 

Účinné protihlukové opatření u blízké D4, v rámci 
územního plánu vymezit pás izolační zeleně podél 
dálnice 

    

Bude realizováno 
v návaznosti na právě 
probíhající měření 
hluku. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životní 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravé životní 
prostředí pro 
všechny 
 

Zmapování černých skládek na katastru Mníšku pod 
Brdy (využití funkčního softwarového nebo 
webového nástroje typu ZmapujTo), jejich 
eliminace a minimalizace vzniku dalších 

    

 

Prověření možnosti likvidace staré ekologické 
zátěže a překladiště toxických materiálů (areál 
UVR) 

    

Opatření již probíhá. 
Jedná se o možnostech 
řešení (není na 
pozemcích města) – 
možnost založení 
společné společnosti 
města a Kovohutí. 

Vyhodnotit čistotu ovzduší ve městě (a to formou 
dočasného umístění stacionárních měřičů na 
vyhodnocení čistoty ovzduší včetně složení 
vzdušného prachu na vybraných místech ve městě) 

    

 

Omezení invazních rostlin (bolševník)   průběžně  
Opatření již částečně 
probíhá, ale je málo 
účinné. 

Častější kontrola a osvěta pejskařů (snížení 
kontaktu psů a hospodářských zvířat 
v zemědělství), vybudování košů se sáčky, 
vytipování konkrétních vhodných míst pro umístění 
košů se sáčky 

  průběžně  Opatření se již realizuje 

Podpora nových zelených ploch ve městě    průběžně  Opatření se již realizuje. 

Hledání alternativ k solení silnic (ošetření povrchu 
močovinou) 

    

 

Sladění výstavby s biokoridory a migračními trasami 
zvířat 

    
Je nutné ověřit 
realizovatelnost tohoto 
opatření. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životní 
prostředí 
 

Spojení 
zemědělství, 
rybářství a lesnictví 
s rekreační funkcí 
krajiny 

Úprava hospodaření v rybnících (konkrétní úprava 
nájemní smlouvy s rybáři, změna rybí osádky, 
údržba břehů, posílení samočistící funkce rybníků i 
vodotečí) 

    

Lze na rybnících 
v majetku města. Dále 
je nutné jednat s lidmi, 
kteří hospodaří na 
rybnících s jinou formou 
vlastnictví (obtížné). 

Změna nebo 
zlepšení nakládání 
s povrchovými 
vodami 

Zjištění možnosti a získání dotačních titulů na 
vyčištění a údržbu sedimentační jímky (Zadní 
rybník), odbahnění rybníků 

    

 

Pasportizace vodotečí ZP – revitalizace vodotečí     

 

Prověřit možnost vytvoření a možnosti dešťové 
usazovací nádrže, jako opatření pro zadržení 
nečistot před vstupem do vodotečí (možná vhodná 
lokalita za Penny či Billou; možnost prověření 
vytvoření bazénu, napájeného ze studny - lokalita 
východně od UVR; možnost využití či vytápění 
odpadovým teplem - pozemek ve správě ÚZSVM 

    

 

Studie a realizace retence vody ve volné krajiny 
(např. vytváření mokřadů, průlevů a retenční 
nádrží); podpora opatření pro adaptaci krajiny na 
klimatickou změnu (zejména sucho a krátké 
přívalové srážky) 

    

 

Prověřit možnosti Využití potenciálu Pivovárky a 
bývalého rybníka U Luckého mlýna jako suchých 
poldrů, i koryta Bojovského potoka 
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4. PRIORITNÍ OSA DOPRAVA A INFRASTRUKTURA 

Prioritní osa Doprava a infrastruktura obsahuje pouze jednu strategickou oblast, a to stejnojmennou Dopravu a infrastrukturu. Přesto je zde definováno více 

téměř stejné množství strategických opatření jako v ostatních třech prioritních osách. V rámci oblasti Dopravy a infrastruktury byly definovány celkem tři 

cíle. Identifikaci těchto cílů a jim příslušných opatření prezentuje následující tabulka. Celkově je v rámci této prioritní osy akčním plánem definováno 18 

opatření. Další 2 opatření (obvykle s nejnižší prioritou) pak bylo vloženo do zásobníků projektů, jelikož není ve finančních možnostech města realizovat 

všechna identifikovaná opatření do roku 2021. Tato opatření budou řešena v příštím akčním plánu, tedy po roce 2021. 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doprava a 
infrastruktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajistit bezpečné a 
provozu schopné 
komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravit páteřní komunikace, které jsou v majetku 
města a pokračovat v investicích do zpevňování 
nezpevněných komunikací a jejich odvodňování 

MěÚ OSMI 80 000 000 Kč průběžně 
Rozpočet obce 
Dotační tituly 

 

Vytvoření dopravního modelu (vytvoření 
dopravního výhledu s vazbou na územní plán, 
hledání optimálních objízdných tras, úprav 
křižovatek a zjednodušení dopravního značení) 

MěÚ OSMI 1 000 000 Kč v realizaci Rozpočet obce 

 

Hledat možnosti (kde) vytvořit svodné parkování 
pro P+R v dostatečné kapacitě a blízkosti na 
hromadnou dopravu 

    

 

Vybudování cesty pro pěší ve vybraných lokalitách 
(např. V Lipkách, Řevnická, Ke škole, Stříbrná 
Lhota, Rymaně, Hladový vrch, nad nádražím) a 
vybudování cesty na vlakové nádraží mimo silnici 

MěÚ OSMI 45 000 000 Kč průběžně 
Rozpočet obce 
Dotační tituly 

Nutnost vykoupení 
pozemků městem. 

Najít možnosti, jak navýšit stávající počet 
parkovacích míst v centru města a v místech s 
vysokým osídlením 

MěÚ OSMI  průběžně  Opatření se již realizuje. 

Prověřit možnosti a náklady (může být drahé) na 
posílení autobusového spojení ve špičkách (navázat 
na dopravní model a řešit v rámci něj) 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doprava a 
infrastruktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajistit bezpečné a 
provozu schopné 
komunikace 

Prověřit možnost vyčlenění prostoru pro záchytné 
parkoviště u vlakového nádraží (vazba na územní 
plán) 

     

Bezbariérovost chodníků a autobusových zastávek 
(závisí na vlastnictví komunikací) 

     

Prověření možnosti s ŘSD zvýšení bezpečnosti a 
zkapacitnění křižovatky (přesunutí autobusové 
zastávky výměnou za dva bypasy, zjištění možností 
přesměrování dopravy mimo centrum Mníšku) 

    Opatření se již realizuje. 

Zřízení zastávky pro autobusy jedoucí směrem z 
Příbrami (souvisí a je podmíněno opatřením číslo 6) 

    

 

Prověření a zajištění možnosti vybudování 
páteřního propojení cyklotras města s okolím mimo 
silnice (cyklostezky) 

    
Ve spolupráci s Klubem 
českých turistů. 

Vybudování orientačních označníků (tzv. trauma 
bodů) v lesích spadajících do katastru města pro 
lepší orientaci zejména v případě nouzového volání  

    

Opatření bylo navrženo 
jedním z obyvatelů 
města v rámci 
připomínkového řízení. 

Funkční, 
dostatečně 
kapacitní a 
moderní inženýrské 
sítě 

Pokračování v investicích do infrastruktury v oblasti 
vodovodů a kanalizací města 

MěÚ OSMI 50 000 000 Kč průběžně  Opatření se již realizuje. 

Najít motivační prostředky k připojení ke stokové 
síti města (důsledně kontrolovat nakládání s 
odpadními vodami) 

MěÚ OVV  průběžně  
Opatření se již realizuje. 
Byly distribuovány 
letáky. 

Vybudování kanalizace a vodovodů ve všech 
částech obce 

MěÚ OSMI 10 000 000 Kč   Opatření se již realizuje. 
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Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor opatření 

Předpokládané 
náklady 

opatření (pokud 
lze určit) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

 

 
 
 
 
 
Doprava a 
infrastruktura 

Regulace a vhodné 
nakládání s 
dešťovými vodami 

Studie odvodnění či nakládání s povrchovými 
vodami na území města Mníšek pod Brdy 

MěÚ OSMI 2 000 000 Kč   

 

Zadržování dešťové vody v místě zpevněných ploch 
(finanční motivace –stočné, či spíše příkaz k větším 
nádržím na dešťovou vodu u nových připojení nebo 
výstaveb) 

  průběžně  Opatření se již realizuje. 

Udržovat funkční místní zdroje vody (např. z 
důvodu nouzového zásobování, zálivka, hasiči) 

MěÚ OSMI 3 000 000 Kč 2021  

 

 



        Závěr 

 

 
Stránka | 16 

 

 

ZÁVĚR 

Akční plán je zpracován na období let 2018–2021, zahrnuje tedy opatření či projektové záměry, které 

mají být prioritně realizované nebo zahájené v takto stanoveném období. Realizace Akčního plánu 

bude probíhat od jeho schválení Zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy. Na základě časového a 

finančního harmonogramu by mělo docházet k realizaci jednotlivých aktivit. Kontrolu řádného plnění 

aktivit vymezených v akčním plánu bude mít na starost jeden vybraný zaměstnanec Městského úřadu, 

který bude schválen Zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy. Zaměstnanec bude pravidelně, jednou 

za rok, předkládat vyhodnocení realizace akčního plánu, které bude obsahovat informace o tom, jaké 

aktivity již byly realizovány, v jakém stavu jsou právě realizované aktivity, jaké aktivity jsou 

připravovány, a které aktivity narazily na bariéru realizace (včetně odůvodnění nerealizace). Zároveň 

by se měla průběžně ověřovat aktuálnost navržených opatření. Tento proces může vést k úpravám 

stávajících aktivit či navržení aktivit nových. Vyhodnocení realizace a aktualizace akčního plánu by 

dle harmonogramu implementace strategického plánu měla probíhat nejméně jedenkrát ročně. 

Vyhodnocení a aktualizace strategického plánu jako takového by pak měla probíhat ve tříletých 

intervalech, první ke konci roku 2021. 


