
PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU 2019 - 2020

PRIORITA PROJEKT POPIS PLNĚNÍ POZNÁMKA
I. Strategické aktivity a projekty (propagace, participace, interní řešení projektů městem apod.).
D.3 Pořízení územního plánu. Výběr zhotovitele (soutěž o návrh), kalkulace, zadání ÚP. 250 000 cena 

v řešení Rozpočet města nový ÚP 2022.
2019 - výběr pořizovatele, zadání ÚP, 2020 - výběr zhotovitele, 
zahájení zpracování ÚP

618.310 Kč vysoutěžená cena za ÚP bude 
rozložena 2020, 2021 event. 2022, náklady 
na "létajícího" pořizovatele činí 150 tis. Kč 
+ DPH

E.2 Propagace města s cílem 
budovat jednotnou 
image.

Revize současných komunikačních kanálů (web, radniční 
periodikum), přehled dostupných propagačních materiálů a plán jejich 
využití, koncepce Libčických novin, web (upgrade), výroba 
reklamních předmětů.

2019 - příprava nového layoutu Libčických novin, cenový průzkum, 
2020 -  spuštění služby Mobilní rozhlas, od 2/2020 nová podoba 
Libčických novin, redakční zpracování, Komise pro média, příprava 
nového webu, grafický manuál - znak města, logo

E.1 Vytipování nových 
prostor pro potřeby 
rozvoje města.

Zjištění možností nebytových prostor, pozemků a prostranství včetně 
prověření jejich využití pro potřeby města pro rozvojové projekty nebo 
případnou směnu (vytvoření seznamu nemovitostí s návrhem 
využití).

Splněno - město má přehled o majetku a zjistilo, že nemá žádné další 
kapacity. Pro vlastní rozvojové projekty město disponuje 3 prostory - 
stodoly v ulici Družstevní, polovina budovy Ludvík, objekt č. 90 - MěÚ 
(byt správce, ostatní prostory), objekt bývalé uhelné kotelny na Nové 
Sahaře.

Podmínkou využití je změna účelu 
současného využití.

Z.1 Sběrný dvůr - výběr Vytipování lokalit vhodných pro vybudování sběrného dvora. 
Prověření vhodných nemovitostí v majetku města. Zahájení jednání o 
podmínkách odkupu, pronájmu. Studie proveditelnosti - finanční 
náročnost, dostupnost pro občany, časový plán, využitelnost atd.

Město nemá žádnou nemovitost pro zřízení SD dle norem ČSN. 
Prověřilo a vytipovalo vhodné objekty v majetku jiných osob, probíhá 
jedná se třemi  majiteli - jednu z možností znemožňuje platný ÚP,  
předpoklad jednání s druhým majitelem je  odhad rozhodnutí 9/2020.. 
Studie proveditelnosti zpracována pro první možnost, pro rozhodnutí 
pronájmu v druhé lokalitě bude zpracována studie. Třetí alternativa 
byla z duvodu finanční náročnosti vyloučena.

Z důvodu povinné vytříditelnosti je třeba 
vyřešit v letech 2021 - 2022.

Z.2 Pěší prostupnost 
krajinou - terénní 
průzkum pro vytvoření 
stezek.

V roce 2019 bude realizován průzkum (budou řešeny majetkoprávní 
vztahy), v dalších letech dojde k postupné realizaci a vytvoření 
stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny, propojení částí města 
(Chýnov - Libčice - Letky, včetně obnovy původních cest.

Terénní průzkum proběhl 2019 - JČ, PB, vytipování dalších stezek ve 
spolupráci s KČT, propojení Letky - Úholičky (přes Moráňské skály), 
napojení obce Těšina v katastru Tursko s obcí Dolany. Prověření 
původních cest, výběr vhodných tras, momentálně limitováno 
vlastnickými vztahy. Projednání s okolními obcemi na úrovni starostů. projekt pokračuje do dalšího AP

S.1 Wifi free na veřejných 
místech MěÚ.

Zajištění připojení k internetu v prostorách MÚ zdarma a bez hesla. 
Prověření dalších veřejných míst (nádraží, sportoviště), vyčíslení 
nákladů, zajištění bezpečnosti. 

Souvisí s komunikační strategií města. Vyhodnocení jako překonaný 
požadavek s ohledem na vývoj technologií. Wifi na MěÚ posílena, z 
bezpečnostních dovodů šifrování, přístupné na vyžádání.

Projekt nepokračuje, vyhodnoceno jako 
nadbytečné. 

S.1 Klikací rozpočet města On-line přístup k rozpočtu města - výběr SW, instalace, správa. 2020 - bude integrován do nového webu měst (realizace 2021) Projekt pokračuje.
S.2 Participativní rozpočet - 

výběr rozvojového 
projektu.

Participace občanů na rozhodování. Vyčlenění částky z rozpočtu 
města určené na rozvojový projekt, stanovení kritérií projektu, sběr 
námětů, hlasování.

V roce 2020 proběhl testovací projekt Lavička (hlasování o 
miniprojektu) realizace 5/2020. Další uvažovaný projekt - drobný 
prvek městského mobiliáře na náplavce - předpoklad realizace 
6/2021.  Projekt pokračuje.

S.3 Rozvoj sociálních služeb 
- průzkum.

Zmapování současné situace, kvalitní prezentace poskytovaných 
služeb (web, radniční periodikum). Koncept rozvoje nabídky 
pečovatelské služby dle průzkumu u klientů, poskytovatele, 
monitoring poskytovaných služeb, prověření rozšíření nabídky dle 
poptávky).

Průzkum probíhá kontinuálně, Koncepce města reflektuje požadavky 
klientů, ačkoli doporočení krajského úřadu směřují k omezení 
rozsahu služeb.

Projekt pokračuje.
V.2 Rozvoj plovárny. Nastavení podmínek provozování objektu. Zmapování možností 

využití - koncepce, vytvoření plánu realizace.
Současný stav provozování nevyhovující, RM podala výpověď 
nájemci, řeší soud. Došlo k zlepšení péče o areál. Zpracování 
koncepce je odloženo. Projekt pokračuje.

V.2 Průběžná spolupráce se 
Sokolem Libčice při 
realizaci projektu 
sportovní haly.

Průběžná spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci projektu 
sportovní haly.

Vyjednání o převodu majektu, příprava smluv. Dohoda, že investice 
přechází do kompetence města (financování).

Projekt pokračuje.



Z.2 Nakládání s povrchovou 
vodou - strategický 
dokument.

Tvorba dokumentu - nově zastavěné lokality, kolizní místa, atd. Tvorba strategického dokumentu byla předána komisi životního 
prostředí. Nakládání s povrchovou vodou řeší rovněž nový ÚP.

Projekt pokračuje.
E.2 Přístavní molo pro malá 

plavidla.
Vybudování přístaviště pro malá plavidla (zátoka náplavky). Aktivita 
Ředitelství vodních cest ČR a spolupráce města. Zpřístupnění vstupu 
do vody (schůdky), prověření hloubky, bezpečnosti. Využití 
vltavského břehu k rekreačním účelům.

Akce připravena, pozastaveno Povodím Vltavy  z důvodu bagrování 
zátoky. 

Projekt pokračuje.
D.1 Stojany na kola /kolárna - u nádraží, v centru.Vytipování lokalit umístění stojanů na kola, výběr mobiliáře, instalace. 1. fáze realizována, další lokality prověřovány. Projekt pokračuje.

PRIORITA PROJEKT POPIS PLNĚNÍ POZNÁMKA
II. Provozní investice (výstavba, revitalizace, modernizace, rekonstrukce apod.).
D.1 Parkoviště Libušina (KN 

314, 315, část 752/4).
Výstavba parkoviště u nádraží. Akce dokončena.

Z.1 Polopodzemní kontejnery Vybudování polopodzemních kontejnerů např. ulice K Přívozu, U 
Černé hory, vytipování dalších vhodných míst.

Průběžné plnění. 
Projekt poračuje. 

D.1 Oprava asfaltového 
povrchu Pod Saharou 
před č. 705.

Oprava asfaltového povrchu.

Projekt poračuje. 
D.2 Oprava a nátěr fasády 

pošty č. 91. 
Oprava a nátěr fasády. Hotovo.

D.2 Oprava fasády na obejktu 
č. 715.

Oprava fasády. Hotovo.

D.2 Oprava hlavní stoky 
splaškové kanalizace 
před č.p. 411 a přípojky 
do domu (Kolonie).

Oprava hlavní stoky splaškové kanalizace. Hotovo.

D.2 Oprava kanalizace a její 
řádné napojení - Stará 
Sahara (septik).

Oprava kanalizace a její napojení. Probíhají projektové práce, předpoklad realizace 2021.

Projekt pokračuje. 
D.2 Pokračování LED 

osvětlení. 
Postupná výměna sodíkových výbojek a zastaralých sloupů na 
sofistikované systémy LED.

Hotovo.

V.3 ZUŠ - přední zahrada 
dokončení (ozelenění).

Dokončení ozelenění přední zahrady v ZUŠ. Hotovo.

D.1 Oprava povrchu 
komunikace Pod Hájem 
II.

Přeložení komunikace. Zrušeno z finančních důvodů, provedeny lokální opravy. 

D.1 Oprava povrchu 
komunikace Pod 
Viničkou.

Oprava povrchu komunikace. Odsunuto pro vysokou finanční náročnost.

D.1 Oprava komunikace před 
č. 411 včetně parkoviště 
a točny, úprava 
kontejnerového stání.

Oprava povrchu komunikace včetně parkoviště a PD, točny a úpravy 
kontejnerového stání.

Projektová dokumentace, probíhá stavební povolení. 

D.1 Povrch komunikace v 
Akátech.

Rekonstrukce povrchu komunikace.

V.3 ZŠ oprava předního plotu 
a pokračování zadního.

Rekonstrukce nevyhovujícího plotu. Hotovo

V.3 ZŠ oprava poškozených 
podlah ve třídách.

Podlahy ve dvou třídách stará budova. Hotovo.

D.2 Potrubí obchvat 
koupaliště.

Projekt a realizace. Hotovo

Z.3 Nám. Svobody park. Pokračování v úpravách. Pozastaveno z důvodu plánované arch. soutěže a výstavby sport. 
haly. 



D.1 Chodník před č.p. 24. Vybudování nového chodníku. Hotovo. 
S.1 Oprava střechy garáží 

čety MěÚ.
Řešení nevyhovujícího stavu. Hotovo. 

PRIORITA PROJEKT POPIS PLNĚNÍ POZNÁMKA
III. Vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím
V.1 Rozšíření kapacity ZŠ. Pořízení studie a projektu v roce 2019 dle demografické prognózy, 

následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách 
případné dotace nebo finančních možnostech města.

V realizaci první fáze - rozšíření školní družiny

Projekt pokračuje. 
V.1 Rozšíření kapacity MŠ. Pořízení vyhledávací studie a projektu v roce 2019 dle demografické 

prognózy. V rámci zpracování studie bude zvážena i varianta jiné 
pobočky, bude zváženo riziko kapacity zahrady při rozšíření školky 
ve stávajících prostorech MŠ. Při realizace projektu bude vhodné 
pracovat i s prostorem stávající zahrady a jejího využití. Následná 
realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace 
nebo finančních možnostech města.

Omezení projektu z finančních důvodů. Příprava zadání studie 2020. 

Projekt pokračuje. 
D.1 Pořízení 

technickoekonomické 
studie na lokalitu 
Hašlerova ul. – 
infrastruktura.

Prověření možností včetně vyčíslení nákladů na vybudování 
infrastruktury (napojení na vodovod, kanalizaci).

Hotovo.

S.1 Rekonstrukce MÚ - 
bezbariérový přístup.

Koncept rekonstrukce budovy MÚ s cílem zajistit bezbariérový 
přístup na MÚ (úpravy interiéru, obnova vybavení, využití nebytových 
prostor, možnosti přestěhování podatelny a matriky do přízemí, další 
možnosti využití knihovny). Podmínka přesunutí knihovny.

Bude řešeno v rámci architektonické soutěže, předpoklad vyhlášení 
11/2020, návrhy 2021. Předpoklad etapizace - realizace 2024.

Projekt pokračuje. 
V.3 Zázemí pro společenské 

akce a spolkovou činnost 
(soutěž o návrh).

Pořízení studie (2019) a projektu (2020) k umístění zázemí pro 
společenské akce a prostory pro spolky.

Bude řešeno v rámci architektonické soutěže, předpoklad vyhlášení 
11/2020, návrhy 2021. Předpoklad etapizace - realizace 2022.

Projekt pokračuje. 
V.2 Libčická náplavka Pořízení studie a projektu. Příprava zadání studie 2021, odloženo. Projekt pokračuje. 
D.1 Dopravní koncepce 

města (pasport 
komunikací vč.
dopravního značení nebo 
obdobná koncepce).

Pořízení dopravní koncepce (či obdobné koncepce na základě 
zadání).

Pasport komunikací byl zpracován. V roce 2020 byla zpracována 
studie dopravy v klidu (požadavek architektonické soutěže). 

Projekt pokračuje. 
D.1 Úprava komunikace 

Chýnovská proti školce.
Pořízení studie a projektu na úpravu komunikace v roce 2019. 
Následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách 
případné dotace nebo finančních možnostech města.

Odloženo z důvodu udržitelnosti zeleně 2020+, zpracována PD.

Projekt pokračuje.
D.2 Oprava dešťové 

kanalizace na ulici 
Chýnovská.

Pořízení studie a projektu v roce 2019, následná realizace v roce 
2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních 
možnostech města.

Odloženo z důvodu udržitelnosti zeleně 2020+, zpracována PD.

Projekt pokračuje.
D.2 Projekt + tlaková 

kanalizace - Pod 
Hrádkem.

Zpracování projektu a následná realizace. Zpracována PD, probíhá žádost o stavební povolení. 

Projekt pokračuje. 
D.1 Pod Hrádkem - projekt 

povrch komunikace. 
Pořízení projektu (realizace po uložení kanalizace, návaznost na 
aktivitu "Oprava povrchu komunikace pod Viničkou").

Zpracována PD, realizace 2021.
Projekt pokračuje. 

D.3 Zasíťování pěti 
městských pozemků nad 
koupalištěm PD a 
provedení.

Pořízení projektové dokumentace, následná realizace závisí také na 
spolupráci se soukromým investorem, který v lokalitě zasíťuje své 
pozemky.

Zpracována PD, akce v realizaci. 

Projekt pokračuje. 
D.3 Výstavba městských bytů 

- studie.
Pořízení studie na výstavbu malometrážních bytů nebo bytů ve 
volných prostorech, další realizace bude záviset na podmínkách 
případné dotace nebo finančních možnostech města.

Zrušeno.

Projekt nepokračuje. 



V.1 Rekonstrukce budovy č. 
54 na školní družiny. 

Příprava zadání dle potřeb a požadavků, tvorba studie a projektové 
dokumentace.

Probíhá, momentální výběr zhotovitele na PD (č.p. 54), realizace dle 
finančních možností. Projekt pokračuje. 


