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Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Horažďovice na období 2018–2025 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření Gestor 
opatření 

Předpokládané 
náklady 
opatření 
(v tis. Kč) 

Předpokládaný 
termín 

naplnění 
opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

Životní 
prostředí 

Prevence 
přírodních 
katastrof 

Dořešení protipovodňové ochrany,  ZM 20 000 2025 

Povodí 
Vltavy a.s. 
(PVL), 
Dotace, 
Rozpočet 
města 

Soubor opatření: jez 
Mrskoš 
(rekonstrukce), 
ochrana Lipek, možný 
nákup mobilního 
hrazení 

Kvalitní zeleň 
na dobře 
řešených 
veřejných 
prostranstvích 

Příprava projektů v oblasti zeleně, 
Územní studie krajiny, Studie 
systému územní zeleně 

ZM 
(pověřený 
zastupitel) 

3 000 2025 
Rozpočet 
města 
Dotace 

Spolupráce s TS a 
OIRM 

Občanská 
vybavenost 
a bydlení 

Zastavení 
úbytku 
mladých lidí 

Startovací byty pro mladé se 
základním vybavením, Snižování 
energetické náročnosti  

OIRM 25 000 2025 
Rozpočet 
města, 
Dotace 

Zateplování bytových 
domů, snižování 
nákladů na energie 

Školství 
a sport 

Dostatečná 
nabídka 
kvalitních 
sportovišť 

Další hala pro zimní sporty, 
revitalizace školních hřišť 

OIRM 10 000 2025 
Rozpočet 
města, 
Dotace 

Akce je podmíněna 
získáním pozemku 
v areálu kláštera, ZŠ 
Komenského – 
revitalizace 
sportovního areálu 

Město a lidé 
Vybudování 
odpovídající 
infrastruktury 

Popularizace zříceniny Prácheň a 
zlepšení dostupnosti přímo z města OPPŠK 30 000 2025 

Rozpočet 
města, 
Dotace 

Spolupráce s obcí 
Velké Hydčice a 
s OIRM na dostupnosti 
(lávka z Lipek) 

Doprava, 
infrastruktura 
a bezpečnost 

Zajistit obraz 
bezpečného, 
důvěryhodného 
a otevřeného 
města 
s profesionální 
městkou policií 

Kvalitní technické a provozní 
zázemí jednotlivých subjektů s 
možností dalšího rozšiřování 

ZM 20 000 2025 
Rozpočet 
města, 
Dotace 
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Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Horažďovice na období 2018–2025 

Strategická 
oblast 

Název cíle Opatření 
Gestor 

opatření 

Předpokládané 
náklady 
opatření  
(v tis. Kč) 

Předpokládaný 
termín 

naplnění 
opatření 

Zdroj 
financování 

Komentář 

 

Udržitelný 
rozvoj a 
SMART city 

Zvyšování 
energetické 
soběstačnosti 
města 

Využití fotovoltaických článků na 
nových budovách (např. domov pro 
seniory) a budovách stávajících 
(pro pokrytí části spotřeby energie 
v rámci daného objektu) 

OIRM 20 000 2025 Rozpočet 
města 

Např. DD, Aquapark, 
Lipky, ZŠ, MŠ 

Zvyšování 
energetické 
soběstačnosti 
města 

Využití solárních panelů na 
generování tepla a ohřevu vody v 
aquaparku, při rekonstrukcích 
některých objektů (např. sportovní 
areál školy), či při výstavbě nových 
budov (např. domov pro seniory), 
vybudování fotovoltaických 
systémů 

OIRM 20 000 2025 Rozpočet 
města 

Např. DD, Aquapark, 
Lipky, ZŠ, MŠ, 
přestupní terminál 
BUS x vlak 

Zvyšování 
udržitelné 
mobility 

Rozšiřování sítě cyklostezek OIRM 30 000 2025 

Rozpočet 
města, 
Dotace SFDI 
a PK 

Spolupráce v rámci 
DSO Horažďovicko, 
obec Malý Bor 

Revitalizace a zlepšení obslužnosti 
terminálu vlakového nádraží OIRM 8 000 2025 

Rozpočet 
města, 
Dotace PK a 
RRA 

Bude součástí 
rekonstrukce Tyršovy 
ulice 

Průběžná tvorba seznamu 
kritických míst a návrhu jejich 
řešení pomocí budoucího obchvatu 
města 

OIRM 15 000 2025 Rozpočet 
města, ŘSD 

Odstraňování 
kritických míst na 
průtahu dle 
diplomové práce 
ČVUT, zahájení 
jednání s ŘSD na 
realizaci obchvatu a 
projektové přípravě 
vč. výkupu pozemků 
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Nákup elektromobilů do vozového 
parku města 

správní 
odbor 2 500 2025 

Rozpočet 
města, 
Dotace 

Možný nákup i pro 
TS a MP, veřejné i 
neveřejné dobíjecí 
stanice 

 


