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PROJEKT POPIS poznámka
Strategické aktivity a projekty 
Územní plán Návrh koncepčního řešení rozvoje území. Proces projednávání 2021 (úpravy a 

vypořádání připomínek), předložení ke schválení 2022. Společné projednání návrhu UP - podzim 2021.
Jednotná prezentace města a zlepšení 
komunikace s občany

Příprava nového webu, využití sociálních médií, nastavení jednotné prezentace města u 
partnerů (finančně podporované aktivity spolků -  logo, reklamní nosiče), zpracování a 
implemetace grafického manuálu, výroba reklamních předmětů (oděvy) Zastřešující proijekt pro klikací rozpočet města. 

Sběrný dvůr Výběr lokality (umístění dle návrhu ÚP), vyjednání podmínek s majitelem pozemku, 
příprava (zadávací dokumentace), výběr dodavatelle a zpracování studie výstavby SD - 
2022.

Pěší prostupnost krajinou Prověření variant nových/obnovených stezek dle návrhu ÚP. Příprava a realizace stezky 
Moráňské skály (Letky - Na Moráni) - vytyčení stezky a zemní práce 2021, výsadba a 
umístění mobiliáře 2022. Příprava stezky Chýnov - Lesní, návrh 2022. ÚP - nový územní plán

Klikací rozpočet města Realizace 2021 jako součást nového webu města.
Participativní rozpočet Příprava a návrh projektů pro výběr dle zájmu veřejnosti 2021. Návrh investice 300 tisíc 

korun, ověření zájmu prostřednictvím ankety. Realizace vybraného projektu 2022.
Rozvoj sociálních služeb Průběžný průzkum dle individuálních potřeb. Prověření proveditelnosti dalších služeb 

(osobní asistenční péče). Prezentace nabídky pečovatelské služby. 
Rozvoj plovárny Zlepšení kvality vody bazénů - 2021 nová technologie pro malý bazén, příprava a 

relaizace změny technologie velkého bazénu 2022 (hospodaření s vodou, čistící 
technologie). Prověření dalších možností využití areálu, oveření zájmu u veřejnosti 
(anketa).

Spolupráce se Sokolem Libčice při 
realizaci sportovní haly.

Vyjednávání podmínek spolupráce město - TJ Sokol, návrh smlouvy, zapracování 
připomínek, uzavření smlouvy předpoklad 2021. Realizace 2022 - schválení UR, 
příprava a zhotovení PD UZ - územní rozhodnutí, PD - projektová dokumentace

Strategie nakládání s povrchovou vodou Průběžně (řeší návrh UP - koncepce), týká se nových lokalit, řešení individuální. 
Stojany na kola Vytipování dalších lokalit a jednání s majiteli pozemků o instalaci.
Rozvoj individuální turistiky Výstavba vyhlídkových míst - ve spolupráci s FA ČVUT (návrh + realizace), výběr 

lokality, smlouva, financování. Vazba na projekt PROSTUPNOST KRAJINOU. Návrh a 
budování nových turistických cest ve spolupráci s KČT KČT - klub českých turisků

Náplavka Rozvoj veřejného prostoru pro účely rekreace. Opakované projednání s s.p. Povodí 
Vltavy o možnostech využití a umístění prvků mobiliáře, rekreačního zázemí. Koncepční 
návrh - soutěž 2022 (příprava + zadávací podmínky + vyhodnocení).

Skatepark Prověření námětu veřejnosti, průzkum zájmu/anketa, vyběr lokality (plovárna). 
Rozvoj sportovních areálů Podpora spolkových aktivit. Revitalizace areiálu AFK Libčice - výstavba nových 

sportovišť a zázemí  (nohejbal, tenis). Příprava výstavby kabin (zadání + zhotovení PD, 
způsob financování)

Infrastruktura v lokalitě Hašlerova Zhotovení PD technické infrastruktury na základě studie proveditelnosti a ověření 
vhodného řešení. 

PROJEKT POPIS
Provozní investice 
Oprava asfaltového povrchu Pod 
Saharou před č. 705.

Obnovení povrchu plochy, organizace parkování, nástupní plocha pro HZS a řádné 
svedení povrchových vod. PD a SP zhotoveno 2020, plánovaná realizace 2022 - 2023.

Realizace závisí na provedení nových kanalizací v oblasti sídliště Stará 
Sahara.

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

Oddělení splaškové a dešťové kanalizace v oblasti celého sídliště a jejich řádné napojení 
do páteřních sítí v ulici Křivá, děšťová kanalizace je včetně retenční nádrže. (investice 
způsobená v minulosti nesprávným napojováním původních sítí. Zpracování PD a SP, 
plán realizace 2022-2023. Realizace závisí na získání dotace. 

Oprava povrchu komunikace Pod Hájem 
II.

Řádné zahutnění spodních vrstev, zejména na splaškové kanalizaci, z důvodu častých 
propadů vozovky, vytvoření nových podkladových vrstev pod vozovkou a vrácení 
existující zámkové dlažby zpět. Příprava 2020, Zpracování PD, SP, realizace 2022.

Oprava povrchu komunikace Pod 
Viničkou.

Oprava z důvodu, že komunikace nemá řádné podkladní vrstvy, dochází zde k 
postupným propadům vozovky. Zpracování PD 2019, plán realizace 2024- 2025. Realizace z důvodu finanční náročnosti závisí na získání dotace. 

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

Oprava poničeného povrchu komunikace po opravě splaškové kanalizace, včetně zřízení 
řádných parkovacích míst před domem č.p.411, úprava místa pro kontejnery na tříděný 
odpad. PD, SP 2020, realizace 2021 (výběr zhotovitele).

Oprava zázemí základní škola Oprava podlahy - chodba před kabinety přístavba 1. patro, výměna dlažby ve 
skladovacích prostorech kuchyně, vybavení kuchyně (stroje, regály, stoly atd.), oprava 
kotelny a výměna kotlů.

Obnova pěší stezky Obnovení původní cesty z ulice Na Výsluní směr Úholičky
Oprava části kanalizace Havarijní oprava části dešťové kanalizace v ulici Křivá.
Tlaková kanalizace Pod Hrádkem Zhotovení PD + schválení, výběr zhotovitele, realizace investice 2022.
Oprava střechy garáže. Oprava střechy společné garáže (střecha bude potažena modifikovanými pásy).



Úprava komunikace Chýnovská proti 
školce.

Vybudování parkovacích míst proti MŠ včetně nového přechodu. Umožnění parkování 
pro rodiče. Plán realizace 2022.

Oprava dešťové kanalizace na ulici 
Chýnovská.

Výměna kanalizačního potrubí v úseku pod nově budovaným rozšířením komunikace, 
včetně úpravy vpustí. Předpoklad realizace 2022. 

PROJEKT POPIS poznámka
Vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím
Rozšíření kapacity ZŠ. Studie rozšíření prostor školy, návaznost na projekt (Rekonstrukce budovy 54). Příprava 

zadání, výběr zhotovitele PD + zpracování. Ověřit způsob financování.
Rozšíření kapacity MŠ. Zpracování studie proveditelnosti - ověření možností rozšíření stávajícího objektu, 

výstavba nové pobočky MŠ.
Rekonstrukce MěÚ V rámci architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou - Městský dům, 

radnice a náměstí. 2021 - výběr vítězného návrhu, JŘBU, dopracování studie, 2022 - 
zahájení zpracování PD

Zázemí pro společenské akce a 
spolkovou činnost (soutěž o návrh).

V rámci architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou - Městský dům, 
radnice a náměstí. 2021 - výběr vítězného návrhu, JŘBU, dopracování studie, 2022 - 
zahájení zpracování PD.

Dopravní koncepce Průběžný projekt, dopravní koncepce v rámci návrhu nového UP,  řešení individuálních 
situací, prověřit záměry studie dopravy v klidu (2020). ke zvážení SK (Strategická komise)

Zasíťování městského pozemku nad 
koupalištěm 

Nová lokalita, postup dle nového UP. Projekt bude prověřen dle rozhodnutí ZM, ke 
zvážení SK. dle UP a stanoviska ZM,

Rekonstrukce budovy č. 54 na školní 
družiny. Příprava a zhotovení studie, výběr zpracovatele PD.


