
Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
Specifický 

cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 

Stav 

začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.1) Výměna oken v čp. 1 - 2. etapa
Výměna oken nám. Arnošta z Pardubic čp. 1 - 

2. etapa
Splněno Definice

Prověření zdrojů 

financování
Ukončen Zaruční doba P OR

Schválena žádost o dotaci

Vybrán dodavatel 

Projekt ukončen do konce roku 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.3)
Naplňování koncepce vzhledu 

města
Koncepce vzhledu města Plněno A KVM

k projednání připraveny dílčí části 

(regulace reklamy, vizuální manuál, 

koncepce zlepšení prostoru náměstí, vč. 

pořízení stojanů pro cyklisty..)

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7) Městský park

Příprava projektové dokumentace celkové 

regenerace parku, Hálovy zahrady a 

Pivovarského rybníka

Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

P OŽPZ

Dokončena studie Revitalizace 

Jiráskových sadů v Českém Brodě, autor 

Ing. Josef Souček

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7)
Oprava fasády budovy č. p. 70 

včetně výměny oken

zpracování projektové dokumentace, oprava 

fasády a výměna oken
Splněno Realizace Fyzická realizace Realizace Fyzická realizace P OR

2020 proběhly restaurátorské práce

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7) Oprava severní strany hřbitovní zdi Oprava severní strany hřbitovní Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace Fyzická realizace P OR
2020 realizace 1. části, bude pokračovat 

2021-2022

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7)
Rekonstrukce náměstí Arnošta z 

Pardubic a náměstí Husova
Úpravy obou náměstí Nesplněno Definice

Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Nutné rozhodnutí zastupitelstva o dalším 

postupu (soutěž o návrh nebo členit na 

části). 

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7) Štomíř - Okolí pomníku úpravy veřejného prostranství okolo pomníku Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Realizace Fyzická realizace P OŽPZ, TS

Předpokl. realizace v r. 2019 nebyla 

dokončena, místní iniciativa nedokončila 

opravy povrchů chodníků. Drobné 

údržbové práce

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7)
Využití areálu koupaliště Na 

Kutilce
náměty na možné využití koupaliště Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR

Opětovně zařazený projekt. 

Navázáno na projekt "Odstranění 

objektu koupaliště"

Řešeny formy provozování

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.7) Zastřešení zastávek MHD zastřešení autobusových zastávek ve městě Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR
Vytypování zastávek

Předány podklady pro passport

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.1.8) Hřbitov, dvouřadá alej s cestou

Výsadba dvouřadé aleje s cestou ze 

štěrkového trávníku a podsadbami 

půdoporyvných bylin na rozvojové ploše 

hřbitova

Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice
Zajištění 

financování
P OŽPZ

Vypracována PD

2x podaná žádost o dotaci - neschváleno

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.2.1) Obchvat města Návrh umístění obchvatu města Plněno Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

P OR Jednání se Středočes. krajem

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.2.1) Regulační plán MPZ Český Brod

Cílem projektu je vytvoření Regulačního 

plánu pro městskou památkovou zónu a její 

okolí ve městě Český Brod.

Splněno Realizace Fyzická realizace Ukončen Uzavřený projekt P OR
Rozhodnutí zastupitelstva - pozastaveny 

práce

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.2.1)
Územní plán města Český Brod-

změna č.2

Zapracování změny č.2 do územního plánu 

města Český Brod
Plněno Záměr

Schválení záměru 

VED/RM
Záměr

Schválení záměru 

VED/RM
P OVÚP/OR

Stránka 1 z 10

notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/45F000820E203D6DC1257F07002EF889
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/D84270F364B41B2CC1257FB00055E0EB
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/6605FE73004CE899C125837C00362886
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/99086758F37D0B02C1257F4D002ACCCB
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/6FFE6637B4164A72C125843500340D9C
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/F963995731F9067DC1257EF40027593E
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/56E87A6A921CB20CC1257EF400277A88
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/5721BCAC7AFB9CC3C1257EF40027B50A
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/13DC685DE8E892B1C1257FB6003B918E
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/2A5DC4385514BED5C1257FB6003CA0B1
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/1474044ECEF5E4EDC1257FB7002C275F
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/A1AE828557377C8AC125808B003EAD0A
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/A860AA203BC7EA45C1257FB900201D5B
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/C7D87A5075465A93C1257FB50045102E
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/4EC5623C3F091D9DC125832B002F440A
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/FB180D78A39BF231C125810900261C17
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/4F936F3F842BEDD1C1258362002E81F8
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/9D418F2003E7804DC125802C002DF7D4
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/4D420BF74FDD5AE6C12584560047DF42
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/FD24787B87E3E078C1257F4C004EC03F
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/CDE9FA8176EB7DCEC12580BC002E6BD7
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/6153132BC6034678C1258043005534A4
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/CF1A5D4D4140736FC1257FB5002A7185
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/85936CDDD3F99763C1257FB0002AB70C
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/953E2742CC594236C125801B001AB0C8
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/6C6788539C458488C125822000461F3D
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/39B003B78809FC34C125804500302F5D
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/A9A158B75720B0E5C1257FB500440747
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/A49EF79B4CB2D9ECC125808B0042BB18
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/5FA3800060232FA2C12580B10028AC7E
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/40A348F608910CC0C1258233002A2C4B
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/251E710BA87D871BC12582E20029F1D2
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/224FB4FFA3E2DF46C12582E2002B0BD9
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/6C3D60D80F263BC4C1258240005AA98E
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/EC9FAFF866DAB0D4C125831400319644
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/65ED3F86ABA14DDCC1257EF4002E181F
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/ABD8C4E8282E6540C125835F00314652
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/BFE73A6FB10BEAA6C125835F00468F07
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/402C721BD281C59AC1257FB1003A014A
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/24401CDA547FFA07C12581E80044509D
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/2F30E9B410755EF3C125839100283B90
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/E35B074CC7FC3CFAC1257EF4002DED61
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/822F44C95E5AA099C125803300252471
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/4E740EE4F2C14B4DC125802D002555B4
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/1DFA8B9DFB621B70C12584B00036115D
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/0FC41B0B68D95086C12584B00036A886
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/E511781A2EBE1231C1257EF300419E73
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/1DFA8B9DFB621B70C12584B00036115D
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/0FC41B0B68D95086C12584B00036A886
notes://VM_VI_Domino/C1257EDE004D23A7/619536B604F20B24C12582180043520C/E511781A2EBE1231C1257EF300419E73


Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
Specifický 

cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 

Stav 

začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.2.2) Cukrovar - nová čtvrť
Rekonverze celého prostranství v areálu 

bývalého cukrovaru
Plněno Námět

Možnosti 

financování a 

kofinancování

Námět

Možnosti 

financování a 

kofinancování

P VED/OR

Spolupráce při aktivitách vlastníka

Developerská smlouva

Zajištění infrastruktur a dopravní 

dostupnosti

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.2.3) Využití areálu ZZN
Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí 

projekty
Plněno Námět

Studie a 

prověření 

realizace

Námět

Studie a 

prověření 

realizace

P VED/OR

Zřízena bytová jednotka

Návázány dílčí projekty:

- Re-use centrum v areálu ZZN

- Odstranění objektů v areálu bývalého 

ZZN

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.1) Přečerpávací stanice v ul.Sportovní
vybudování jímky, která provzdušní stoku a 

mohla by vést k odstranění zápachu
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Zpracována PD

Možnost vzniku dílčího generelu

Vyřešit majetkoprávní vztahy 

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.1)
Vybudování zadržovací nádrže v 

ul.Sportovní

Vybudování akumulační nádrže pro zadržení 

přívalových vod s postupným přečerpáním do 

stoky

Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR

Zadána studie

Možnost vzniku dílčího generelu

Vyřešit majetkopráv. vztahy

Případně realizováno/nereal. v závislosti 

na projektu Přečerpávací stanice v ul. 

Sportovní

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)

Doplnění vodovodní sítě Český 

Brod - Část "A", ulice Rokycanova, 

Na Cihelně - optimalizace rozvodu 

vody

Vybudování vodovodního řadu a 8 ks 

vodovodních přípojek pro BD
Nesplněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Zpracována PD

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)

Doplnění vodovodní sítě Český 

Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, 

Bedřicha Smetany - propojení řadů

Provedení propojení vodovodních řadů Nesplněno Realizace
Zajištění 

dodavatele
Realizace

Zajištění 

dodavatele
P OR

Zpracována PD

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)

Doplnění vodovodní sítě Český 

Brod - Část "G", ulice Bezručova, 

Žižkova - propojení vodovodů

Provedení propojení vodovodních řadů Nesplněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Zpracována PD

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)
Doplnění vodovodní sítě, část B, C, 

F, H

Doplnění vodovodní stíě v lokalitě Na 

Křemínku, ulice Nábřežní, Jungamnnova, 

Polomská, Tovární

Splněno Realizace Fyzická realizace Realizace

Administrativní 

uzavření (vč. 

zařazení do 

majetku, 

pojištění, katastr)

P OR
2019-2020 fyzická realizace 

projekt ukončen

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)
Nové vodní zdroje NV1 a NV2, 

přivaděč do města

Projektové práce pro vystrojení vrtů, 

potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú 

Doubravvčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč 

pitné vody do města - Přípojka VN a 

trafostanice, přípojka NN - Oplocení, 

komunikace a ochranná pásma vodního 

zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových 

vrtů na centrální dispečink řízení provozu.

Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace Fyzická realizace P OR

Zpracována PD

Schválena dotace

Příprava VZ na dodavatele

2021 - začátek realizace

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4) Oprava V+K v ul. Sokolovská Oprava V+K v ul. Sokolovská Nesplněno Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

P OR
Havarijní stav

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4) Parkovací stání a nový chodník
Parkovací stání a nový chodník v ulici 

Jungmannova
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR
PD se zpracovává
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Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
Specifický 

cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 

Stav 

začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)
Štolmíř - Oprava propustku na 

polní cestě P7
oprava mostku v havarijním stavu Nesplněno Definice

Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Zpracována PD, bez dotačního titulu

Realizace podmíněna cizími zdroji

Prodloužení SP

Projekt pokračuje v dalším AP

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.4)

Výměna vodovodu a kanalizace v 

ulici K Dolánkám, vybudování nové 

dešťové kanalizace

kompletní rekonstrukce vodovodu a nově 

oddělené kanalizace
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR zpracována PD

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.6) Vodojem Vrabčice - nová komora

Předmětem projektu je výstavba nové 

akumulace ve stávajícím areálu zemního 

vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou 

akumulační komoru pitné vody o objemu cca 

990 m3. Dále bude provedena kompletní 

rekonstrukce stávající akumulace a bude 

realizován nový společný nadzemní objekt 

pro vstup do obou akumulací. Dále bude 

provedena výměna stávajícího vodovodního 

přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a 

výměna stávající přípojky NN.

Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace
Zajištění 

dodavatele
P OR

Zpracována PD

Schválena dotace

Příprava VZ na dodavatele

2021 - začátek realizace

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.7)
Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 

EO do 13 300 EO
Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace
Zajištění 

dodavatele
P OR

Zpracována PD

Schválena dotace

Příprava VZ na dodavatele

2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.7) Výběr provozovatele VHI způsob výběru provozovatele Splněno Realizace
Zajištění 

dodavatele
Ukončen Uzavřený projekt P OR Vybrán provozovatel VHI na 8 let

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.8) Trafostanice u vodárny
vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení 

vedení NN pro vodojem
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Opětovně zařazený projekt

Buduje ČEZ

Město příprava pozemků

Předpokládaná realizace 2022-23

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.9) VO v Liblicích - přípolože
kabelizace VO v souběhu s plánovanou 

kabelizací ČEZu
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR Zpracovává se PD

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.3.9) Výměna kabelů VO sídliště 2.etapa

Výměna stávajících kabelů NN za nové pro 

napájení světelných bodů vč. nových stožárů 

a svítidel

Splněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Ukončen

Udržitelnost 

(monitorovací 

zprávy) a záruční 

doba

P OR

Schválena žádost o dotaci

Vybrán dodavatel, realizace

Projekt dokončen

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.2) Alej z Českého Brodu do Klučova
Obnovení aleje z Liblic (Českého Brodu) do 

Klučova
Splněno Námět

Možnosti 

financování a 

kofinancování

Realizace

Administrativní 

uzavření (vč. 

zařazení do 

majetku, 

pojištění, katastr)

P OR Zrealizováno, projekt ukončen

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.2)
Traktor na údržbové a těžební 

činnosti na lesním majetku

Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem 

a zadním navijákem s možností připojení 

vyvážecí soupravy

Plněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Realizace Fyzická realizace P OŽPZ, ML

2020 schválení dotace

Vybrán dodavatel

1/2021 dodávka traktoru
1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.2)
Výstavba nových retenčních nádrží 

v českobrodských lesích

Výstavba nových retenčních nádrží v 

českobrodských lesích
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OŽPZ, ML
Nový projekt

2020 zpracovává se PD
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Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
Specifický 

cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 

Stav 

začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.3) Odbahnění pivovarského rybníka
Odbahnění a revitalizace pivovarského 

rybníka
Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR
Zpracována PD

Dle možností podání žádosti o dotaci

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.3)
Vybudování brodu v KÚ 

Doubravčice

vybudování brodu přes Šemberu v 

Doubravčicích
Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OŽPZ, ML Vydáno stavební povolení

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.4)
Odkanalizování severní části 

města
Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR
Nový projekt

2020 zpracována studie

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.4) Oprava mostku v KÚ Doubravčice oprava havarijního stavu mostku Splněno Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

Ukončen Uzavřený projekt P OR Zrealizováno a ukončeno 4/2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.4) Singltrek v Dolánkách Singltrek v Dolánkách Splněno Realizace
Zajištění 

dodavatele
Realizace

Administrativní 

uzavření (vč. 

zařazení do 

majetku, 

pojištění, katastr)

P OR Projekt zrealizován a ukončen

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.4)
Rekonstrukce lesní cesty "Cesta 

Lásky"

Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již 

nevyhovující na typ 1L
Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OŽPZ, ML

Nový projekt

Zpracována PD

Prověřování zdrojů financování

2020 podána žádost o dotaci - projekt 

zařazen do zásobníku poskytvatele

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.4.4)

Zkapacitnění přivaděčů z ÚV 

Štolmíř do Vodojemu a z 

Vodojemu do města Český Brod

Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do 

Vodojemu a z Vodojemu do města Český 

Brod

Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Nový projekt

V prosinci 2020 podepsána smlouva na 

zpracování PD
1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.5.1) Re-use centrum v areálu ZZN
Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v 

novém silu v areálu ZZN
Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Nový projekt

Schválena žádost o dotaci

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.5.3)
Podzemní kontejnery u věžáku ul. 

Palackého

Dodávka popelnic na tříděný odpad do 

domácností a vybudování podzemních 

kontejnerů v ul.Palackého

Splněno Realizace
Zajištění 

dodavatele
Realizace

Administrativní 

uzavření (vč. 

zařazení do 

majetku, 

pojištění, katastr)

P OR Zrealizováno a ukončeno

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.6.2)

Studie odtokových poměrů včetně 

návrhů možných 

protipovodňových opatření na 

území ORP Český Brod

Obsahem studie je projektová dokumentace 

návrhu opatření v celém území ORP, která 

mají za cíl jednak zpomalit odtok z území 

pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, 

změ+nou argotechniky atd. a zároveň slouží k 

zadržení vody v krajině a zvýšení zásob 

podzemních vod v místě jejich spadu na 

zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou 

dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. 

Dokumentace bude závazná i pro budoucí 

pozemkové úpravy.

Plněno Realizace Fyzická realizace Realizace Fyzická realizace P OŽPZ

Projekt realizován dle SoD, v roce 2020 

zahájeny práce na konceptu DÚR u dvou 

opatření

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.6.4)
Energetická úspora Základní školy 

Tyršova, budova Žitomířská 760
Zateplení objektu Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
Realizace

Zajištění 

dodavatele
P OR

2019 - schválena dotace OPŽP

Vybrán dodavatel

Realizace 4-10/2021
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akce
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ý
Vyhodnocení 2020

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.6.4)

Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - 

Energetická úspora městského 

úřadu, Český Brod

Zateplení objektu Plněno Definice Definice
Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Opětovně zařazený projekt

Zpracována PD

OPŽP - žádost o dotaci podpořena

Zateplení budovy a výměna oken - 

předpokl.realizace 2021-2023 (nutné 

provést nejprve statické zajištění - viz 

projekt Stavení úpravy vstupních prostor 

budovy čp. 56)

1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.6.4)

Rekonstrukce střechy a 

vzduchotechniky v domě pro 

seniory Anna

rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v 

domě pro seniory Anna
Nesplněno Definice

Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Vyhledávání možných zdrojů externího 

financování

Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, 

životní prostředí, 

zeleň

(1.6.4)
Zateplení střechy a pláště budovy 

čp. 1311, pavilon E a F
Zateplení objektu Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Dotace získána v roce 2019

Předpokládaná realizace 2022-2023 po 

rozhodnutí ZM
2. Podnikání, 

zaměstnanost, 

služby

(2.3.1) Zpracování grafického manuálu Nesplněno A KVM

Realizace dle rozpočtových možností v 

roce 2021,2022

Projekt pokračuje v dalším AP

3. Doprava (3.1.1)
Odstranění objektů v areálu 

bývalého ZZN
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR
Zpracována PD

Realizace 2021

3. Doprava (3.1.2) Parkování na sídlišti Jahodiště náměty na možné parkování Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR

Studie hotova

Realizace v závislosti na dotačních 

titulech

3. Doprava (3.1.7) Kruhový objezd u ZZN - I. etapa Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR
Zpracovává se PD

3. Doprava (3.1.9)

Český Brod - Stavební úpravy 

komunikace a chodníků v ulici Pod 

Velkým vrchem

stavební úpravy povrchů komunikace a 

chodníků
Splněno Realizace Fyzická realizace Ukončen Záruční doba P OR

Zrealizováno

4/2020 ukončeno

3. Doprava (3.1.9)
Celková oprava části ulice 

Palackého - lokalita sídliště

Oprava stávající panelové komunikace včetně 

rekonstrukce části vodovodního řadu a 

kanalizace v majetku BD

Plněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Podání žádosti o dotaci na SFPI (obnova a 

propojení vodovodních řádů v ul. 

Palackého včetně úpravy komunikace v 

nutném rozsahu)

3. Doprava (3.1.9)
Rekonstrukce komunikace a nový 

chodník v ulici K Vysílači

Rekonstrukce komunikace a nový chodník v 

ulici K Vysílači
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace
Zajištění 

dodavatele
P OR

Podepsaná SML na realizaci

Realizace 05-09/2021

3. Doprava (3.1.9)
Rekonstrukce komunikace v ul. 

Ruská
Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR
Příprava PD

(vodovod a kanalizace)
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3. Doprava (3.1.9) Rekonstrukce komunikace Žižkova
kompletní rekonstrukce ulice včetně všech 

sítí
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Projekt relizován po etapách, nyní v 

plánu:

A) vybudování chodníků

      I. Etapa -  chodníky Palackého - 

Komenského - dotace MAS Pošembeří, 

předpokl. realizace 2021

      II. Etapa - chodníky - 1/2021 podání 

žádosti o dotaci, realizace 2022

B) retenční nádrž - 1/2021 podání žádost 

o dotaci OPŽP 

C) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - 

I. etapa

Odhad celkových nákladů na realizaci 

celkem 250mil. bez DPH (50mil. Střed. 

kraj)

Projektbude bude naplňován 

samostatnými projekty

3. Doprava (3.1.9) Ulice Průmyslová
vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru 

a ČOV
Plněno Záměr

Řešení 

majetkových 

vztahů

Záměr

Řešení 

majetkových 

vztahů

P OR
Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný 

výkup pozemků)

3. Doprava (3.2.5)
Údržba komunikace ul. Za 

Rybníkem 

Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy 

provedených sond A. Jambora
Plněno Definice

Schválení 

realizace RM/ZM
Definice

Schválení 

realizace RM/ZM
P OR

Příprava PD

Podána žádost o dotaci na MMR z 

programu Podpora obnovy místních 

komunikací

3. Doprava (3.3.3)
Bezpečně po městě - chodníky 

Masarykova. Tyršova

rekonstrukce chodníků, křižovatky 

(bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. 

Masarykova a Tyršova

Plněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

částečně zrealizováno

další realizace 2021-2022

3. Doprava (3.3.3) Oprava chodníků v ulici Nová Předláždění stávajících chodníků Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Opětovně zařazený projekt

Zpracována PD

Případná realizace zavisí  na stanovení 

priorit

3. Doprava (3.3.3)
Stavební úpravy ulice Klučovská 2. 

etapa

Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště 

P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Zasmluvnění pozemků pro realizaci. 

Někteří vlastnící nesouhlasí s umístěním 

stavby.

3. Doprava (3.3.3)

Tuchorazská - Rekonstrukce 

chodníku, východní stran a 

Rekonstrukce Vodovodu a 

Splaškové Kanalizace

rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a 

kanalizace
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice
Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Podána žádost na MAS Pošembeří - 

neschváleno

PD KOM zpracována

PD vodovod se dokončuje

3. Doprava (3.3.3)
Zborovská - Rekonstrukce 

chodníku, strana východní
rekonstrukce východní strany chodníku Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice
Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Aktualizace PD dle požadavků SFDI

Zajištění financování - schválena dotace 

ze SFDI

3. Doprava (3.3.5) Stezka do Štolmíře
propojení Štolmíře a českého Brodu 

bezpečnou komunikací
Nesplněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR Projekt pokračuje v dalším AP

4. Bydlení (4.1.1)
Koncepce podpory a rozvoje 

bydlení - sběr dat
Koncepce podpory a rozvoje bydlení Plněno A VED/OR Územní studie 

4. Bydlení (4.1.1)
Dokončení privatizace bytového 

fondu 
Koncepce podpory a rozvoje bydlení Plněno A OR Postupně se realizuje 
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Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
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cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 
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začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.1)

Bezbariérové úpravy pavilonu E 

nemocnice v Českém Brodě

Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice - 

nová bezbariérová vstupní rampa, zdvihací 

plošina, 2x bezbariérové WC

Splněno Definice
Zajištění zdrojů 

financování
Ukončen

Udržitelnost 

(monitorovací 

zprávy) a záruční 

doba

P OR

Vybrán dodavatel

Fyzická realizace

Projekt ukončen 

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.1)

Bezbariérové úpravy pavilonu F 

nemocnice v Českém Brodě

Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - 

nová bezbariérová vstupní rampa, 

bezbariérové WC, úprava podlah, úprava 

zastřešení

Plněno Definice
Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Nový projekt

2020 - podána žádost o dotaci na MZCR - 

Dotace 80%)

06/2021 - výsledek žádosti o dotaci

2022 - předpoklad realizace

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.1) Český Brod - město bez bariér

Projekt řeší vybudování několika výtahů a 

nájezdových ramp v areálu nemocnice u 

pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší 

bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova.

Plněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR Řešeno postupně jednotlivými projekty

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.1)

Stavební úpravy budovy č. p. 297, 

výtah

zpracování studie umístění druhého 

lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice 

Český Brod, ul. Žižkova

Nesplněno Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

Záměr

Studie a 

prověření 

realizace

P OR

Studie zpracovány, předpoklad realizace 

2025

Projekt pokračuje v dalším AP

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.3)

Nemocnice - rozestavěná 

poliklinika
náměty na možné využití Nesplněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR

Končí vázanost 2020 

Není rozhodnuto o dalším využití

Projekt pokračuje v dalším AP

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.4)

Oprava a úpravy č.p. 282 - 

ANESAN, 2.N.P.
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR Zpracování PD

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.1.5) Kuchyně v č.p. 507

Výstavba kuchyně pro provoz Nemocnice 

Český Brod v prostorách bývalé lékárny
Splněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Ukončen Zaruční doba P OR Projekt zrealizován a ukončen

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.2.2)

Komunitní plánování sociálních 

služeb

Podporovaná doprava pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením

Realizace komunitního plánu soc. služeb

Splněno A OSVŠ Služba realizována

5. Zdravotnictví a 

sociální služby
(5.3.4)

Komunitní plánování sociálních 

služeb

Zajištění služeb protidluhového poradenství, 

zajištění služeb psychologické krizové pomoci 

a dalších sociálních služeb

Plněno A OSVŠ

Protidluhové poradenství bylo zajištěno 

organizací RUBIKON Centrum. 

Psychologická krizová pomoc zatím 

nezajištěna.

6. Bezpečnost (6.1.1)
Oboustranné úsekové měření 

rychlosti v ulici Zborovská
úsekové měření Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Definice
Schválení 

realizace RM/ZM
P OR

Zpracována PD

Připraveno k realizaci

6. Bezpečnost (6.1.1) Úsekové měření na I/12 instalace měření rychlosti na I/12 Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Zpracována PD

Řešena služebnost

Realizace 2021

6. Bezpečnost (6.1.2) Bezpečné křížení I/12
překonání I/12 přechodem pro chodce a 

navazující části chodníků
Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR

Nyní řešeno úsekové měření v dané 

lokalitě (viz samost. projekt). Musí být 

vyřešeno napojení na chodník, případně 

stezku pro pěší.

Neschváleno ZM

6. Bezpečnost (6.1.2)
Nové přechody pro chodce MCB - 

Bylanská, Školní, Tuchorazská

Vybudování bezpečných přechodů - 

bezbariérové a osvětlené
Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Zajištění financování - podána žádost o 

dotaci IROP, dotace schválena

6. Bezpečnost (6.1.2) Nové přechody pro chodce MČB ulice Žitomířská Plněno Definice
Zajištění zdrojů 

financování
Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR 2020 - zamítnuta žádost o dotaci
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Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast
Specifický 

cíl
Název projektu Popis Vyhodnocení 
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začátek 

roku 2020

PodStav začátek 

roku 2020

Stav konec 

roku 2020

PodStav konec 

roku 2020

Druh 

akce

Odpovědn

ý
Vyhodnocení 2020

6. Bezpečnost (6.1.2)
Přechod pro chodce s ostrůvkem 

přes komunikaci Jana Kouly

Nová bezpečný přechod s ostrůvkem a 

osvětlením, včetně bezbariérových úprav
Splněno Realizace

Zajištění 

dodavatele
Ukončen

Udržitelnost 

(monitorovací 

zprávy) a záruční 

doba

P OR

Vybrán dodavatel

Fyzická realizace

Projekt ukončen

7. Cestovní ruch a 

památky
(7.2.7) Kouřimské předbraní

oprava omítky, oprava klempířských prvků, 

výměna prejzů, odstranění novodobých 

omítek

Nesplněno Definice
Prověření zdrojů 

financování
Definice

Prověření zdrojů 

financování
P OR

Případně realizováno s finanční 

spoluúčastí MK

Projekt pokračuje v dalším AP

7. Cestovní ruch a 

památky
(7.2.7)

Oprava pomníku Prokopa Holého v 

Českém Brodě
Obnova pomníku Plněno Definice

Prověření zdrojů 

financování
Realizace Fyzická realizace P OR

Získání dotace Ministerstvo kultury a 

Střed. kraj

Vybrán dodavatel

Zrealizována 1. a 2. etapa, práce budou 

pokračovat 3. etapou v roce 2021

7. Cestovní ruch a 

památky
(7.2.7) Program regenerace MPZ Plněno A OR

průběžná aktivita

dle koncepce regenerace MPZ + MK

dotace MK a dotace města na fasády

7. Cestovní ruch a 

památky
(7.2.8) Pomník padlým v Liblicích

zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a 

II.světové válce
Nesplněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

P OR
Hledání možných finančních zdrojů

Projekt pokračuje v dalším AP

7. Cestovní ruch a 

památky
(7.3.1) Kolostavy ve městě Plněno Definice

Schválení 

realizace RM/ZM
P OR

Opětovně zařazený projekt

Zajištěna PD

8. Vzdělávání (8.2.1) Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská
Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 

nových učeben
Plněno Definice

Schválení 

realizace RM/ZM
Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR

Vypracována architekt. studie

Podepsána sml. na vypracování PD

Podána žádost o dotaci na zpracování 

technické studie a PD na Střed. kraj

Provázanost s projektem "Doubravčice - 

Svazková ZŠ"

8. Vzdělávání (8.2.1) Doubravčice - Svazková ZŠ vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P VED/OR

Nový projekt

Jednání s obcí Doubravčice

Vznik svazku - Dobrovolný svazek obcí 

Český Brod - Doubravčice.

Podání předběžné žádosti o dotaci na 

MŠMT

8. Vzdělávání (8.2.1) Přístavba základní školy Tyršova

Pořízení vybavení odborných učeben za 

účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 

budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 

kompetencích

Splněno Realizace Fyzická realizace Ukončen

Udržitelnost 

(monitorovací 

zprávy) a záruční 

doba

P OR Projekt zrealizován a ukončen

8. Vzdělávání (8.2.1) Studie využití areálu SOŠ Liblice Plněno Námět

Zmapování 

požadavků a 

ověření 

naléhavosti

Realizace Fyzická realizace P OR
Práce na ověřovací studii využití areálu, 

termín dokončení 1/2021

8. Vzdělávání (8.2.1) Vybudování nové MŠ Kollárova Vybudování nové budovy MŠ Kollárova Plněno Záměr
Schválení záměru 

VED/RM
Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR Zadáno zpracování PD

8. Vzdělávání (8.2.4)
Navýšení stravovací kapacity v 

čp.1099 kuchyně a jídelny

Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a 

přístava jídelny pro potřeby ZŠ
Plněno Realizace Fyzická realizace Realizace Fyzická realizace P OR

Fyzická realizace

Dokončení 3/2021
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8. Vzdělávání (8.3.1)

Pedagogicko psychologická 

poradna a tréninkové pracoviště v 

čp.507

rekonstrukce budovy čp. 507 na nové 

poradenské pracoviště pedagogicko 

psychologické poradny a zajištění 

tréninkových bytů a pracovišť pro speciální 

školu

Plněno Definice
Zajištění zdrojů 

financování
Realizace

Zajištění 

dodavatele
P OR

Do konce roku 2020 podepsány smlouvy 

s dodavateli

Realizace do 7/2021

8. Vzdělávání (8.4.2)
Enviromentální vzdělávání, 

výchova a osvěta - Vrátkov

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - 

Vrátkov - měkké projekty
Plněno A

OŽPZ, 

OSVŠ

Schválena dotace: 

1. Středočeský kraj z Programu 2020 

(Enviromentální vzdělávání, výchova a 

osvěta) - dotace 500 tis. Kč, celkové 

náklady 1, 020 mil. Kč

2. Operační projekt OPZ

Vybrán koordinátor EVVO

Navazuje na projekt Celková 

rekonstrukce stodoly hájovny 

(vybudování terenní základny Vrátkov)

8. Vzdělávání (8.5.3) Sdílené radosti a strasti škol III.

Prohlubování formální i neformální 

spolupráce všech subjektů zapojených do 

předškolníhoa i základního vzdělávání v rámci 

správního obvodu ORP Český Brod s cílem 

rozvoje potzenciálu každého žáka Monitoring, 

vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP 

Realizace vybraných aktivit spolupráce ze 

schváleného MAP

Plněno Realizace Fyzická realizace Realizace Fyzická realizace P OSVŠ realizace 2018-2021

9. Řízení rozvoje, 

správa města a 

spolupráce

(9.2.1) Plnění komunikační strategie
Českobrodský zpravodaj, webové stránky 

města, Facebook
Plněno A KVM průběžná aktivita

9. Řízení rozvoje, 

správa města a 

spolupráce

(9.3.4)
Stavební úpravy vstupních prostor 

budovy č. p. 56 

SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, 

prostor MP, prostor OP a EO a 

komunikačních prostor včetně schodiště do 

2.N.P. od zpracování projektové 

dokumentace po fyzickou realizaci (realizace 

předpokládá 7. etap)

Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

Realizace
Zajištění 

dodavatele
P OR

Konec roku 2020 výběr dodavatele

V roce 2021 realizace části projektu 

(statické zajištění, vstupní prostory - OVV 

a schodiště)

9. Řízení rozvoje, 

správa města a 

spolupráce

(9.3.6) Zdravé město a agenda MA21 Plněno A KVM

průběžná aktivita - zahrnuje Fórum 

města, veřejná setkání, dotazníková 

šetření, ankety, osvětové kampaně

2020 proběhl názorový průzkum

9. Řízení rozvoje, 

správa města a 

spolupráce

(9.4.1) Budova spisovny na poz. st. 1627 Rekonstrukce budovy na spisovnu města Plněno Záměr

Řešení 

majetkových 

vztahů

Záměr

Řešení 

majetkových 

vztahů

P OR

Není PD

Vypořádávání pozemků s hasičským 

záchranným sborem

Předpoklad realizace 2021-2022
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10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.1.2)
Celková rekonstrukce stodoly 

hájovny Vrátkov č.p. 78

Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 

1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné 

části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 

4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení...

Plněno Realizace Fyzická realizace Realizace Fyzická realizace P OŽPZ, OR

Přijetí dotace na rekonstrukci patra 

stodoly v objektu hájovny ve Vrátkově na 

terénní základnu (stavební úpravy stodoly 

a pořízení nezbytného vybavení)

Fyzická realizace 

Ukončení  3/2021

10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.1.2)
Rekonstrukce oplocení 

multifunkčního hřiště TJ Liblice
Celková náhrada stávajícího oplocení za nové Splněno Realizace

Zajištění 

dodavatele
Ukončen Zaruční doba P OR

Zrealizováno 

Projekt ukončen

10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.1.2)
Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, 

čp. 760
výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova Plněno Definice

Zajištění zdrojů 

financování
Definice

Zajištění zdrojů 

financování
P OR Zamítnuta žádost o dotaci

10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.1.2) Víceúčalové hřiště ve Štolmíři

Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. 

Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště 

na multifunkční sportovní plochu pro vícero 

sportů. Areál bude veřejně přístupný dle 

provozního řádu.

Plněno Definice
Zajištění zdrojů 

financování
P OR

Opětovně zařazený projekt, realizace 

schválena ZM (vybudování víceúčel. 

hřiště, fotbal. hřiště a zázemí pro 

uživatele hřiště)

2020 - podána žádost o dotaci MMR
10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.1.3) Odstranění objektu koupaliště
Odstranění objektu koupaliště - Demolice 

objektu
Plněno Definice

Zajištění PD_vč. 

informace a 

schválení RM

P OR
Nový projekt

Příprava PD na demolici objektu

10. Rekreace, 

sport, kultura, 

aktivity volného 

času

(10.3.1)
Programy podpory sportu, kultury 

a volnočasových aktivit
Plněno A OF Průběžná aktivita

Poznámka: Projekty, které nebyly v Akčním plánu 2020-2021 zaneseny, ale v roce 2020 byla započata realizace, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.
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