
Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy na období 2018–2028 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady opatření 

(v Kč) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Školství a příliv 
obyvatel 

Zajistit dostupné a 
kvalitní vzdělávání 

pro všechny 

Zajistit prostory pro univerzitu třetího věku     
Zajistit provozovatele (jestli 
by někdo měl zájem). 
Prostor jako takový nestačí. 

Reflektování možnosti vybudování střední školy v 
Mníšku pod Brdy (dle průběžné analýzy poptávky zápisu 
na SŠ v Dobříši) případně vzniku odborného učiliště dle 
poptávky na trhu práce v Praze a dalších větších městech 
v okolí 

    
Usilovat o vybudování. 
Město nemůže být 
zřizovatelem. 

Zajištění možnosti výběru (snížení počtu žáků ve třídách, 
výběr alternativy vzdělávání dle preferencí) 

    

Probíhá a děje se 
dostatečně. Potřeba ověřit 
při tvorbě dalšího akčního 
plánu.  

Sport 

Udržet dostupnou a 
kvalitní nabídku 
sportovního vyžití u 
většiny sportů 

Realizace dne sportu a prezentace možností sportovních 
aktivit dostupných sportovních v Mníšku 

     

Zjistit možnosti a nalákání investora k vybudování 
multifunkční haly (např. pro sporty jako florbal, volejbal, 
házená, gymnastika a další) 

    
Je potřeba najít pozemek a 
najít investora. Pro obec 
nefinancovatelné. 

Nalézt vhodné možnosti využití volných prostor vlečky 
pro sportovní aktivity (pronájem či odkup, není v 
majetku města) 

     

Kultura a 
volnočasové 
aktivity 

Rozšíření kulturní a 
volnočasové nabídky 
v dostatečně 
reprezentativním 
prostředí 

Podporovat rekonstrukci a využití stávajících prostor 
sokolovny pro pořádání kulturních akcí 

    
Sokolovna není v majetku 
obce 



Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady opatření 

(v Kč) 

Předpokládaný 
termín naplnění 

opatření 
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financování 

Komentář 

Vnímání a obraz 
města 

Zvýšit atraktivitu 
města pro drobné 
podnikatele a tím 
zlepšit nabídku 
služeb 

Hledání nástroje pro komunikaci mezi podnikateli a 
radnicí 

     

Přilákat do města 
turistický ruch 

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

    
Nedělá to město. Značí to 
Klub českých turistů. 

Sociální a 
zdravotní služby 

Zajistit adekvátní 
počet lékařů i 
specializací 

Snaha o získání nového nájemce lékárny, který by zajistil 
otevírací dobu alespoň do 18 hodin či otevření nové 
lékárny (na náměstí), která by tlačila na pokles cen léků 

     

Mít proaktivní přístup 
k mládeži 

Vytvoření dalšího místa pro sociálního pracovníka 
(včetně odpovídajícího zázemí - auto/kolo a kancelář) 

    
Odvíjí se od možností 
města. Chybí prostory a 
peníze. 

Bezpečnost 
Proaktivní přístup k 
mládeži 

Zjistit možnost efektivního zavedení asistentů prevence 
kriminality (včetně čerpání souvisejících dotací, uvolní se 
tím časová kapacita zaměstnanců Městské policie) 

     

Možnost zavedení tísňových zařízení pro seniory v 
budoucnu (zapojení Život 90.?, montážní nebo zřizovací 
poplatek 1 500 Kč a pak měsíční poplatky) 

    
Drahé, není v možnostech 
obce. 

Životní prostředí 
Zdravé životní 
prostředí pro všechny 

Vhodné využití průmyslové zóny, včetně možnosti 
odkoupení pozemků městem (pro budoucí lepší kontrolu 
města nad aktivitami v průmyslové zóně, možný prostor 
pro budoucí překladiště lokálního komunálního odpadu, 
i v rámci hrozby voz Kovohutě) 

    
Není v majetku města. Je 
potřeba jednat o odkupu. 

Regulace přemnožené zvěře        

Údržba veřejné zeleně (vyrovnání trávníků, vysbírání 
kamení, strojní údržba, péče o dřeviny, výsadba nových 
dřevin, pasportizace zeleně, údržba příkopů a krajnic, 
výhledů do křižovatek) 

    Opatření je naplňováno. 
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Životní prostředí 

Zdravé životní 
prostředí pro všechny 

Hledání alternativ k parkování na zelených plochách 
(zatravňovací tvárnice, zatravňovací sítě) 

     

Spojení zemědělství, 
rybářství a lesnictví s 
rekreační funkcí 
krajiny 

Vymáhání státní politiky omezení eroze zemědělské 
půdy, výsadba travních pruhů nebo například pruhů 
ovocných stromů, nabídnutí realizace výsadby za 
vlastníky 

    
Není realizovatelné v plné 
míře. 

Změna nebo zlepšení 
nakládání s 
povrchovými vodami 

Revitalizace vodotečí na základě výsledků jejich 
pasportizace (měla by proběhnout v období 2018 – 
2021) 

    

 

Doprava a 
infrastruktura 

Zajistit bezpečné a 
provozu schopné 
komunikace 

Optimalizace a zatraktivnění autobusové dopravy (např. 
svoz dětí do škol a školek v ranních špičkách, i dopravu 
na Prahu, expresní linka a napojení na spádovou oblast, 
typ metro-bus) 

    

 

Regulace a vhodné 
nakládání s 
dešťovými vodami 

Postupné budování oddělené dešťové kanalizace     

 

 

 


