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Obecně o dokumentu

Akční plán města Velká Bíteš je dokument, který konkrétně rozpracovává vhodné rozvojové 
záměry města v časovém horizontu. Je vypracován pro období let 2008 až 2013. Velká Bíteš 
bude realizovat záměry, jejichž uskutečnění přispívá k rozvoji společenského života města. 
Jsou zde zařazeny jak akce s nižšími náklady, tak i  záměry s náklady v částkách desítek 
milionů Kč.
Důležitým  aspektem  výběru  a  podrobnější  specifikace  jednotlivých  záměrů  je  možnost 
efektivně  čerpat  finanční  prostředky  z  fondů  EU  a  ČR,  hlavně  Regionálního  operačního 
programu.  Z  tohoto  důvodu  je  v  rámci  akčního  plánu  kladen  důraz  na  věci,  které  lze 
financovat ze stávajících i připravovaných operačních programů  či dotačních programů ČR. 
Posunutí termínu jejich realizace může být způsobeno například nezískáním příslušné dotace, 
případně také řešením jiné mimořádné akce jako je havárie apod. Je tedy velmi důležité 
průběžně provádět aktualizace akčního plánu v návaznosti na úspěšnost podaných žádostí a 
na realizaci jednotlivých záměrů.

Každý uvedený záměr je dále rozpracován v následující struktuře:

Název projektu: Stručný a výstižný název záměru

Popis projektu: Stručný popis záměru, zdůvodnění proč a co projekt řeší.

Výstupy projektu: Stručně definované hlavní výstupy záměru.

Fáze realizace akce: Hlavní kroky přípravy a realizace záměru.

Termín realizace akce: Předpokládaný termín realizace záměru.

Předpokládané náklady: Plánované finanční náklady spojené s realizací záměru.

Dotační zdroje: Uvedení zdrojů financování z grantových programů EU nebo ČR.
 
Předpokládaný finanční podíl města: Podle možnosti financování záměru z programů EU 
nebo ČR je odhadnut podíl města.

Návaznost na rozvoj města: Uvedení příslušného opatření, ze kterého záměr vychází, v 
Rozvojovém plánu města.

Návaznost na PRK: Doložení  návaznosti  na vhodné opatření  v rámci  programové části 
Programu rozvoje kraje Vysočina.
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Záměry zakomponované v Akčním plánu města pro období 2008-2010:

Záměr č. :                                                                                                                               str.

1. Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech                  4 

2. Rozšíření SOU Jana Tiraye                                                                                               5

3. Rekonstrukce Masarykova náměstí                                                                                 6

4. Infrastruktura pro následnou výstavbu RD Jihlavská                                                    7 

5. Rekonstrukce kuchyně základní školy                                                                            8 

6. Odpočinková zahrada pro veřejnost                                                                                9

7. Centrální dětské hřiště - Tyršova ulice                                                                           10 

8. Rekonstrukce komunikace K Mlýnům                                                                            11

9. Rekonstrukce veřejného prostranství Tyršovy ulice- II.etapa                                     12

10. Oprava střechy domu Masarykovo náměstí 85                                                           13

11. Oprava opevnění hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele                                           14

12. Revitalizace veřejného prostranství ulic Hrnčířská a Peroutkova                             15

13. Zajištění zásobování pitnou vodou                                                                               16

14.Bezbariérové úpravy kulturního domu Vlkovská 482                                                  17 

15.Rekonstrukce veřejného prostranství – Tišnovská ulice                                            18

16.Skate park ve Velké Bíteši                                                                                              19 

17.Kolumbus - brána ke svobodnému cestování                                                              20

18.Opatření pro úsporu energií a bezbariérové úpravy MŠ U Stadionu                          21

19.Snížení spotřeby tepla v kulturním domě Velká Bíteš                                                 22

Schvalovací doložka Zastupitelstva města                                                                        23 
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ZÁMĚR 1:

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY ULIC KOSTELNÍ, VLKOVSKÁ, TIŠNOVSKÁ A 
NA VALECH

Popis záměru:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti  dopravy v křižovatce tak, aby byla jeho 
realizací  zaručena  vyšší  bezpečnost  na  přechodech  pro  chodce.  Projekt   také 
přímo navazuje na projekt rekonstrukce Kostelní ulice dokončený v roce 2006. 
Současně  dojde  k vybudování  parkovacích  míst  pro  osobní  automobily  u  ZŠ, 
rozšíření nového veřejného osvětlení v rámci historického centra města. Vznikne 
nový park u ZUŠ. Záměr bude mít pozitivní dopad na zklidnění dopravní situace 
v této části města.

Výstup:
• Křižovatka ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech

Fáze realizace záměru:
• Vydané pravomocné stavební povolení
• Zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby
• Vybraný dodavatel pro realizaci stavby
• Zajištění  finančních  prostředků  nutných  pro  realizaci  akce  –  společná  akce 

s krajem Vysočina

Termín realizace akce:
• 2008

Předpokládané náklady:
• 19,7 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:
• 10,6 mil. Kč (až 92,5 % z ROP)

Dotační zdroje:
• ROP JIHOVÝCHOD,  Prioritní  osa  3-udržitelný  rozvoj  měst  a  venkovských  sídel 

podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města místních částech
• A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
• A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
• C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:
• Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
• Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny
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Realizace:
Investiční akce proběhla v letech 2008/2009
Dotace z ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 
podopatření 3.3-rozvoj a stabilizace venkovských sídel ve výši 10.149.066,15 Kč
Z toho dotace EU na Investici 9.209.335,54 Kč, dotace SR na investici 812.588,44 Kč
dotace EU na neinvestici 116.833,34 Kč, dotace SR na neinvestici 10.308,83 Kč 
Celkové náklady 11.529.309,97 Kč, z toho vlastní podíl 1.380.243,82 Kč

ZÁMĚR 2:

ROZŠÍŘENÍ SOU JANA TIRAYE

Popis záměru:
Realizací této akce dojde k zvýšení kvality výuky učebního oboru obráběč kovů. 
Vznikne  centrum  soustružení  a  frézování,  laboratoř  fyziky  a  chemie,  učebna 
teoretické  výuky  obráběčů kovů,  učebna  jazyků a  učebna  výpočetní  techniky. 
Tato  akce  je  dalším  krokem ke  zvýšení  konkurenceschopnosti  mezi  středními 
školami v přímé vazbě na klesající počty žáků v devátých ročnících.

Výstup:
• Zvýšený počet odborných tříd pro obráběče kovů

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení

Termín realizace akce:
• 2008 – 2009

Předpokládané náklady:
• 16 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:
• 16 mil.Kč (až 92,5 % ROP)

Dotační zdroje:
• ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní  osa 3-udržitelný rozvoj  měst a venkovských sídel, 

podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.3.2.1 Modernizace, opravy a rekonstrukce budov městem zřízených škol
• B.3.2.2 Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem
• D.2.1.2 Zkvalitnění materiálního a technického vybavení SOU Jana Tiraye 

Návaznost na PRK:
• Opatření 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil
• Opatření 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí

Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2010
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Dotace z ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 
podopatření 3.3-rozvoj a stabilizace venkovských sídel ve výši 15.624.082,58 Kč
Z toho dotace EU na Investici 13.168.503,42 Kč, dotace SR na investici 1.161.926,78 Kč,
dotace EU na neinvestici 1.188.761,65 Kč, dotace SR na neinvestici 104.890,73 Kč. 
Celkové náklady 18.615.929,60 Kč, z toho vlastní podíl 2.991.847,02 Kč, který je tvořen 
uznatelnými náklady ve výši 1.266.819,,41 Kč a neuznatelnými náklady ve výši 
1.725.028,61 Kč.

ZÁMĚR 3:

REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

Popis záměru:
Záměr řeší kompletní rekonstrukci veřejného prostranství Masarykova náměstí. 
Projekt řeší změnu autobusových zastávek a využití stávajícího trávníku pro účely 
odpočinkového  prostoru  v kombinaci  se  stánkovým  prodejem  a  kulturními 
akcemi. Zvýší se počet stromů, laviček a informačních panelů. Dojde k rozšíření 
nového  veřejného  osvětlení  v rámci  historického  centra  města.  Zvýší  se 
bezpečnost  na  přechodech  pro  chodce.  Chodníky  budou  na  celém  náměstí 
bezbariérové.  Cílem záměru je  zvýšení  plynulosti  a  bezpečnosti  pro  účastníky 
silničního provozu.

Výstup:
• Opravené Masarykovo náměstí

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
• Pravomocné rozhodnutí o umístění stavby
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2009-2010

Předpokládané náklady:
• 48 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:
• 48 mil. Kč (92,5 % z ROP)

Dotační zdroje:
• ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní  osa 3-udržitelný rozvoj  měst a venkovských sídel, 

podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města a místních částech
• A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
• A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
• C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě
• C.1.1.3 Rozšíření doprovodného mobiliáře ve městě a místních částech
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Návaznost na PRK:
• Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
• Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny
• Opatření 1.4:    Rozvoj cestovního ruchu

Realizace:
První etapa investiční akce proběhla v roce 2010
Celkové náklady na opravu východní části Masarykova náměstí jsou 2.050.453,00 Kč.
Oprava byla financována z kapitálových příjmů z prodeje pozemků.

ZÁMĚR 4:

INFRASTRUKTURA PRO NÁSLEDNOU VÝSTAVBU RD JIHLAVSKÁ

Popis záměru:
Cílem  záměru  je  příprava  nové  stavební  lokality  pro  bydlení,  tj.  zasíťování 
pozemků  v lokalitě  Na  Výsluní.  Vybudováním  komunikace  a  technické 
infrastruktury  se  uskuteční  komunikační  propojení  území  ulic  Jihlavská  a 
Rajhradská.  Realizací  této  akce  bude  podpořen  rozvoj  obytného  souboru  Na 
Výsluní.

Výstup:
• Připravené stavební pozemky pro bytovou výstavbu

Fáze realizace záměru:
• Zajištěné majetkoprávní vztahy
• Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
• Vydaná stavební povolení na dva okruhy staveb  
• Zajištění  finančních  prostředků  nutných  pro  realizaci  akce  –  společně  se SVaK 

Žďársko dle platných stanov

Termín realizace akce:
• 2008-2009

Předpokládané náklady:
• 12 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR,  Bytová  politika  –  podpora  výstavby  technické 

infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:
• 12 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.4.1.1  Realizace  technické  a  dopravní  infrastruktury  pro  následnou  výstavbu 

bytových a rodinných domů podle ÚPD města

Návaznost na PRK:
• Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu
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Realizace:
Realizace proběhla v roce 2008/2009. Celkové náklady stavby 14.837.890,00 Kč. Příspěvek 
města na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci SvaK Žďársko 5.947.487,00 Kč. Vlastní 
podíl města na komunikaci, chodník, STL plynovod a VO 7.578.858,00 Kč. 

ZÁMĚR 5:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Popis záměru:
Záměrem je kompletní rekonstrukce kuchyně základní školy, sekce vaření, sekce 
mytí  a  sekce  skladování.  Součástí  projektu  je  řešení  nové  technologie 
vzduchotechniky. 

Výstup:
• Kuchyň základní školy

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace
• Vydané stanovisko Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2008

Předpokládané náklady:
• 8 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo financí ČR, Odbor financování územních rozpočtů – 4 mil. Kč 

Předpokládaný finanční podíl města:
• 4 mil.Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.3.2.3  V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu 
                 stravovacích zařízení ( školních kuchyní ) zřízených městem a sloužící
                 pro stravování dětí

Návaznost na PRK:
• Opatření 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil

Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2008
Dotace z Ministerstvo financí ČR, Odbor financování územních rozpočtů – 4 mil. Kč 
Celkové náklady 6.939.122,00 Kč, z toho vlastní podíl 2.939.122,00 Kč
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ZÁMĚR 6:

ODPOČINKOVÁ ZAHRADA PRO VEŘEJNOST

Popis záměru:
Úprava  pozemků  v okolí  domova  důchodců,  domu  s pečovatelskou  službou  a 
sídliště U Stadionu spočívá ve vytvoření nové výsadby keřů a stromů. Projektem 
vznikne  bezbariérový  chodník  ze  zámkové  dlažby  a  odpočinkový  prostor,  kde 
budou umístěny lavičky s pergolou.

 Výstup:
• Odpočinková zahrada pro veřejnost

Fáze realizace záměru:
• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Zpracování projektové dokumentace
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2008 

Předpokládané náklady:
• 1 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Nadace partnerství – program Strom života

Předpokládaný finanční podíl města:
• 1 mil.Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.4.1.6 Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města
• B.4.1.7 Vytváření aktivní partnerské spolupráce při řešení komunitních projektů 

Návaznost na PRK:
• Opatření 2.2: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu
• Opatření 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických 

aktivit a polyfunkčního využívání krajiny

Realizace:
Investiční akce proběhla v letech 2009/2010, celkové náklady odpočinkové zahrady jsou 
2.073.964,10 Kč. Dotace ve formě daru byla od tří právnických osob ve výši 
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1.439.660,00 Kč (69,42%), z toho jednotlivě 1.289.660,00 Kč, 100.000,00 Kč a 
50.000,00 Kč. Vlastní podíl města ve výši 634.304,10 Kč.

ZÁMĚR 7:

CENTRÁLNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - TYRŠOVA ULICE

Popis záměru:
Záměrem je vytvořit  centrální  dětské hřiště v parku na Tyršově ulici,  které by 
sloužilo nejmenším dětem do věku 10 let. Dětské hřiště je zasazeno do parku a je 
tvořeno několika hracími sestavami. Součástí hřiště bude i odpočinkový prostor.
 
Výstup:

• Centrální dětské hřiště pro děti do 10 let 

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace 
• Zajištění odpovídajícího stavebního povolení 
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2008 – 2009

Předpokládané náklady:
• 1,8 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Nadace ČEZ – oranžová hřiště

Předpokládaný finanční podíl města:
• 1,8 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.2.2.2 Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť dle norem

                     a předpisů 

Návaznost na PRK:
• Opatření  2.4.1:  Rozvoj  aktivit  volného  času  s důrazem  na  dlouhodobé  a 

pravidelné aktivity
Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2008
Dotace z Nadace ČEZ – oranžové hřiště ve výši 1 mil. Kč
Celkové náklady 1.796.466,90 Kč, z toho vlastní podíl 796.466,90 Kč
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ZÁMĚR 8:

REKONSTRUCE KOMUNIKACE K MLÝNŮM

Popis záměru:
Záměrem  je  zrekonstruovat  komunikaci  K Mlýnům,  která  v současné  době 
nesplňuje technické parametry. Vedle nové komunikace s odpovídající  šířkou a 
výhybnami bude vybudováno nové veřejné osvětlení, které v této ulici chybí.

Výstup:
• Komunikace a veřejné osvětlení K Mlýnům

Fáze realizace záměru:
• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Vypracování projektové dokumentace
• Vydání stavebního povolení
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2008 – 2009

Předpokládané náklady:
• 4 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  ČR,  CzechInvest,  Program  Nemovitosti,  OPPI, 

Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovaci 

Předpokládaný finanční podíl města:
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, MPO 40% ze 4 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• D.1.1.2 Oprava účelových přístupových komunikací a chybějící infrastruktury ke 

stávajícím firmám 

Návaznost na PRK:
• Opatření 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí
• Opatření 1.2: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na 

                              rozvoj exportních a inovačních aktivit
Realizace:
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Investiční akce výstavba veřejného osvětlení proběhla v roce 2009
Dotace z krajského programu Prevence kriminality – 2009 ve výši 344.205,00 Kč
Celkové náklady 845.879,90 Kč, z toho vlastní podíl 501.674,90 Kč

ZÁMĚR 9:

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ TYRŠOVY ULICE- II.ETAPA

Popis záměru:
Realizace  rekonstrukce  komunikace,  technické  infrastruktury,  vybudování 
bezbariérových  chodníků,  doplněno  o  nové  veřejné  osvětlení.  Součástí  budou 
rovněž nové parkovací plochy pro osobní automobily. Záměr řeší přilehlé napojení 
komunikace  z Lánic  k poliklinice  a  kompletní  úpravu  zeleně  v daném  území. 
Předmětná II.etapa navazuje na I.etapu dokončenou v roce 2006.

Výstup:
• Rekonstrukce veřejného prostranství Tyršovy ulice

 
Fáze realizace záměru:

• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
• Vydané  rozhodnutí  o  umístění  stavby  a  stavební  povolení  na  rekonstrukci 

vodovodu a kanalizace
• Zajištění  finančních  prostředků  nutných  pro  realizaci  akce  společně  se  SVaK 

Žďársko

Termín realizace akce:
• 2008 – 2010

Předpokládané náklady:
• 20 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce, Přeshraniční 

spolupráce ČR - Rakousko 

Předpokládaný finanční podíl města:
• 20 mil. Kč, z toho až 80% ze 4 mil. Kč z Kraje Vysočina

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města místních částech
• A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
• A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení

- 12 -



Akční plán města Velká Bíteš

• A.4.1.6 Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města

Návaznost na PRK:
• Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
• Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2008/2009
Dotace z kraje Vysočina – Program DVEA ve výši 3.237.488,00  Kč
Celkové náklady 15.026.626,74 Kč, z toho vlastní podíl města 6.775.821,24 Kč a podíl Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 5.013.317,50 Kč
V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na kabelizaci  slaboproudí  od firmy O2 a 
silnoproudů od firmy E.ON

ZÁMĚR 10:

OPRAVA STŘECHY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 85

Popis záměru:
Záměr řeší  výměnu plechové střešní krytiny za pálenou tašku,  včetně nutných 
střešních  stavebních  prvků.  Je  to  poslední  dům  v majetku  města,  který  má 
nevhodnou  střechu  v rámci  historického  centra.  Součástí  akce  bude  i  oprava 
pavlače ve dvoře. V prvním patře jsou nebytové prostory, jež budou po opravě 
střechy vhodné pro další využití.

Výstup:
• Dům Masarykovo náměstí 85

Fáze realizace záměru:
• Vypracovaná projektová dokumentace
• Zajištěné stanovisko Národního památkového ústavu
• Získání povolení Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2008

Předpokládané náklady:
• 1,6 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo kultury ČR, program Regenerace městských památkových zón
• Kraj  Vysočina,  Zásady  pro  poskytování  dotací  na  obnovu  kulturních  památek 

v kraji Vysočina

Předpokládaný finanční podíl města:
• 1,6 mil. Kč, z toho MK, PR MPZ 685 tisíc Kč a Kraj Vysočina 50 tisíc Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.2.3.1  Renovace,  technické  zhodnocení  a  údržba  kulturních  památek  v rámci 

MPZ 
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Návaznost na PRK:
• Opatření: 2.5.1: Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních 
                            památek v regionu

Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2008
Dotace z Ministerstva kultury ČR, program RMPZ  – 0,566 mil. Kč 
Celkové náklady 1.143.932,00 Kč, z toho vlastní podíl 577.932,00 Kč
Dotace z kraje Vysočina, Zásady ppdnokpvkv – 37.074,00  Kč 
Celkové náklady 136.247,00 Kč, z toho vlastní podíl 99.173,00 Kč

ZÁMĚR 11:

OPRAVA OPEVNĚNÍ HRADEB OKOLO KOSTELA SV.JANA KŘTITELE

Popis záměru:
Projekt  řeší  opravu  hradeb  okolo  opevnění  kostela  sv.  Jana  Křtitele,  a  to  ve 
čtyřech etapách. První dvě etapy se realizovaly v letech 2006 a 2007. Třetí etapa 
se týká severní části hradeb a čtvrtá etapa pak západní části hradeb, které v těch 
místech sousedí  se starým hřbitovem. Soubor opevnění  spolu s kostelem tvoří 
nejvýznamnější historicko architektonickou dominantu města.

Výstup:
• Opevnění hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele

Fáze realizace záměru:
• Zajištěné majetkoprávní vztahy
• Vypracovaná projektová dokumentace
• Vypracované statické posouzení zajištění hradeb ve 3. a 4. etapě
• Vydané stanovisko Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2009 – 2011

Předpokládané náklady:
• 3 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo kultury ČR, program Regenerace městských památkových zón
• Kraj Vysočina, Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji 

Vysočina

Předpokládaný finanční podíl města:
• 3 mil. Kč ( z toho 50% MK, PR MPZ nebo 30% z Kraje Vysočina )

 
Návaznost na opatření v rozvoji města:
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• B.2.3.1  Renovace,  technické  zhodnocení  a  údržba  kulturních  památek  v rámci 
MPZ 

Návaznost na PRK:
• Opatření 2.5.1: Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních 
                            památek v regionu

ZÁMĚR 12:

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULIC HRNČÍŘSKÁ A 
PEROUTKOVA

Popis záměru:
Akce navazuje na zrealizovanou I. etapu Kostelní ulice a připravené záměry č.1 a 
č.3. Vznikne nová komunikace s podélným stáním, bezbariérovým chodníkem a 
veřejným osvětlením, vše navazující na ulici Kostelní. Dále bude upravena veřejná 
zeleň v těchto ulicích. Součástí záměru je rekonstrukce technické infrastruktury. 

Výstup:
• Veřejné prostranství ulic Hrnčířská a Peroutkova

Fáze realizace záměru:
• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Vypracování projektová dokumentace
• Zajištění příslušných stavebních povolení
• Zajištění  finančních  prostředků  nutných  pro  realizaci  akce  společně  se  SVaK 

Žďársko 

Termín realizace akce:
• 2009 – 2011

Předpokládané náklady:
• 10 mil. Kč

Dotační zdroje:
• ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní  osa 3-udržitelný rozvoj  měst a venkovských sídel, 

podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel
• kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Předpokládaný finanční podíl města:
• 10 mil. Kč (SVaK Žďársko ze 4 mil.Kč 70% na RVaK)
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Návaznost na opatření v rozvoji města: 

•  A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města a v místních částech
• A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
• A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
• A.3.2.3 Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích

Návaznost na PRK:
• Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
• Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Realizace:
Investiční akce proběhla v roce 2009/2010. Dotace z kraje Vysočina – Program DVEA ve 
výši  3.410.088,00   Kč.  Celkové  náklady  10.102.214,90  Kč,  z toho  vlastní  podíl  města 
2.987.533,00 Kč a podíl Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 3.704.593,90 Kč. V celkových 
nákladech nejsou zahrnuty náklady na kabelizaci slaboproudí od firmy O2 a silnoproudů od 
firmy E.ON

ZÁMĚR 13:

ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Popis záměru:
Záměr počítá se zajištěním vyšších tlakových poměrů ve vodovodní  síti  města 
jednak pro stávající  zástavbu a rovněž  pro rozvoj  bytové a rodinné  výstavby. 
Počítá se s vybudováním nového vodovodního přivaděče z vodojemu Divišovka do 
Chobůtek,  cementací  stávajícího  přivaděče  na  Vlkovské  ulici  a  rekonstrukcí 
vodovodu ve střední části ulice Vlkovská ( z průměru 150 mm na 200 mm ).

Výstup:
• Opravený a posílený vodovodní přivaděč pitné vody 

Fáze realizace záměru:
• Zajištěné majetkoprávní vztahy
• Vypracovaná projektová dokumentace
• Vydané rozhodnutí o umístění stavby
• Zajištění stavebního povolení
• Zajištění  finančních  prostředků  nutných  pro  realizaci  akce  společně  se  SVaK 

Žďársko

Termín realizace akce:
• 2008 – 2009

Předpokládané náklady:
• 15 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Operační program 

Životní prostředí, Priorita 1: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní, Opatření 1.2: Zlepšení jakosti vody
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Předpokládaný finanční podíl města:
• 15 mil. Kč (z toho až 80% OP ŽP, z 20% SVaK Žďársko 70%)

 
Návaznost na opatření v rozvoji města:

• A.2.1.3 Zajištění dostatečného množství a kvality pitné vody pro celkový rozvoj 
města 

Návaznost na PRK:
• Opatření 3.3.2: Zásobování vodou

Realizace:
Investiční akce nového přivaděče z vodojemu Divišovka do Chobůtek proběhla v roce 2009.
Dotace z Ministerstva zemědělství ČR, program 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury 
vodovodů a kanalizací – 2.759.000,00 Kč 
Dotace z kraje Vysočina, program DVEA – 919.983,00  Kč 
Podíl Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – 1.833.288,00Kč
Celkové náklady 7.816.506,00 Kč, z toho vlastní podíl 2.304.235,00 Kč

ZÁMĚR 14:

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VLKOVSKÁ 482

Popis záměru:
Realizací  stavebních  úprav  dojde  ke zpřístupnění  kulturního  domu  osobám 
s omezenou schopností pohybu, a to jednak návštěvníkům - divákům, ale rovněž 
i účinkujícím, neboť vstup do KD bude upraven o nájezdní rampu ( složenou ze 
čtyř ramen ) a současně jeviště bude vybaveno zdvihací plošinou pro osobu ZTP 
s doprovodem.  Sociální  zařízení  v hale  1.NP  bude  rozšířeno  na  WC MUŽI,  WC 
ŽENY a WC pro ZTP.   V restauraci  v 1.NP bude upraveno sociální  zařízení  WC 
ŽENY na WC ŽENY a ZTP. 

Výstup:
• Kulturní dům Vlkovská 482

Fáze realizace záměru:
• Vypracovaná projektová dokumentace
• Zajištěné  stanovisko  Národního  institutu  pro  integraci  osob  s omezenou 

schopností pohybu a orientace ČR
• Získání povolení Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2009

Předpokládané náklady:
• 1,9 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Úřad vlády ČR, Národní rozvojový program mobility pro všechny
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Předpokládaný finanční podíl města:
• 1,9 mil. Kč, z toho ÚV ČR až 80%

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.1.1.1 Zkvalitnění a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení
• B.1.1.5 Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových 

tras (vč.bezpečných tras)
• B.2.2.1  Údržba  a  rekonstrukce  kulturních  a  sportovních  zařízení  ve  městě  a 

v místních částech

Návaznost na PRK:
Opatření: 2.3: Zvýšení standartu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních 
a sociálních rizik
Opatření: 2.4: Rozvoj volnočasových aktivit a sportu

ZÁMĚR 15:

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ-TIŠNOVSKÁ ULICE

Popis záměru:
Společná investice několika investorů. Rekonstrukce komunikace - kraj Vysočina, 
rekonstrukce kanalizace – SvaK Žďársko, rekonstrukce vedení nízkého napětí – 
EON, rekonstrukce a dostavba bezbariérových chodníků doplněné o nové veřejné 
osvětlení  –  město  Velká  Bíteš.  Záměr  řeší  pokračování  modernizace  ulice 
Tišnovská,  která  navazuje na probíhající  rekonstrukci  křižovatky  ulic  Kostelní, 
Vlkovská, Tišnovská a Na Valech. 

Výstup:
• Rekonstrukce veřejného prostranství Tišnovská ulice
 
Fáze realizace záměru:
• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Vypracovaní projektové dokumentace pro stavební povolení
• Zajištění odpovídajícíh stavebních povolení
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce společně se SVaK Žďársko

Termín realizace akce:
• 2009 – 2010

Předpokládané náklady:
• 10 mil. Kč

Dotační zdroje:
Kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické stavby
 
Předpokládaný finanční Podíl města:
• 10 mil. Kč, až 80% z 4 mil. Kč u Vysočiny

Návaznost na opatření v rozvoji města:
•  A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
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•  A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
•  C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:
• Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
• Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

ZÁMĚR 16:

SKATE PARK VE VELKÉ BÍTEŠI

Popis záměru:
Záměrem je vybudovat skate park pro děti a mládež v sídlišti U Stadionu. Hřiště 
je  zasazeno  do  prostoru  vedle  kotelny  CZT  a  dalších  nebytových  prostor.  Je 
tvořeno několika hracími sestavami.  Součástí hřiště bude i mobiliář – lavičky, 
odpadkové koše, osvětlení.
 
Výstup:

• Skate park pro děti a mádež 

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace 
• Zajištění odpovídajícího stavebního povolení 
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2009 – 2010

Předpokládané náklady:
• 2,2 mil. Kč

Dotační zdroje:
• Ministerstvo financí, odbor financování územních rozpočtů – 1,8 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:
• 0,4 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• B.2.2.4 Podpora vzniku zařízení  a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční 

sporty ( squash, skate-park, lanové centrum, horolezecká stěna, apod. ) 
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Návaznost na PRK:
• Opatření  2.4.1:  Rozvoj  aktivit  volného  času  s důrazem  na  dlouhodobé  a 

pravidelné aktivity

ZÁMĚR 17:

KOLUMBUS - BRÁNA KE SVOBODNÉMU CESTOVÁNÍ 

Popis záměru:
Autobusový terminál bude tvořen komunikační smyčkou s 8 zastávkami BUS. Dále 
bude  doplněn  čekárnou  s informačními  tabulemi  a  WC.  Celá  plocha  nástupišť 
bude zastřešena lehkou ocelovou konstrukcí. Autobusové nádraží bude dopravně 
napojeno na komunikaci I/37 nově vzniklou křižovatkou tvaru „T“ přes mostní 
objekt, který překračuje místní vodní tok Bítýška. Současně budou vybudovány 
přístupové chodníky, od Masarykova náměstí, od křižovatky s ulicí Pod Hradbami 
a přes komunikaci  I/37 chráněným přechodem pro pěší  z lokality Za Loukami. 
Celý areál bude odvodněn do stávající jednotné kanalizace procházející areálem a 
osvětlen sloupy veřejného osvětlení.
 
Výstup:

• Zastřešený autobusový terminál s parkovacími plochami a chodníky

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Zajištění majetkoprávních vztahů
• Zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení
• Zajištění odpovídajícího územního rozhodnutí a stavebního povolení 
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2010

Předpokládané náklady:
• 35 mil. Kč

Dotační zdroje:
• ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 1 – dostupnost dopravy

Podopatření 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
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Předpokládaný finanční podíl města:
• 4,65 mil. Kč (35 mil. Kč z toho 92,5% z ROP)

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.1.1.3  Zvýšení  plynulosti  a  bezpečnosti  dopravy  na  silnicích  I/37  a  II/602 

(okružní křižovatky nebo jiné technické řešení) 
• A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
• B.1.1.5 Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových 

tras
• C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:
• Opatření  3.1:  Rozvoj  nadregionální  dopravní  sítě  a  zkvalitňování  dopravní  sítě 

regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy
• Opatření 2.3: Zvyšování standardu zdravotních rizik a sociálních služeb a prevence 

zdravotních a sociálních rizik
• Opatření 4.1: Péče o krajinu Vysočiny

ZÁMĚR 18:

OPATŘENÍ PRO ÚSPORU ENERGIÍ A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY
 MŠ U STADIONU                          

Popis záměru:
Předmětem řešení  je snížení tepelných ztrát objektu. Součástí tohoto opatření je
fasáda se zateplením a kompletní výměnou okenních výplní, venkovních dveřních 
výplní  a dodatečná izolace střešních  konstrukcí. Dále se jedná o vybudování
bezbariérového přístupu do objektu vč.bezbariérových úprav dotčených vstupních 
dveří. Součástí nové konstrukce rampy je i oprava stávající terasy. Oproti původní 
technické  dokumentaci  projekt  řeší  skladby  tepelně-technických  konstrukcí 
s přihlédnutím  k závěrům  a  požadavkům  energetického  auditu  na  celkové 
tepelně-technické vlastnosti pro nízkoenergetické stavby. Navrženým řešením se 
tepelně-technické vlastnosti  objektu výrazně zlepší.
 
Výstup:

• Tepelně-technicky zhodnocená budova MŠ

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace včetně energetického auditu 
• Zajištění odpovídajícího stavebního povolení 
• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2010

Předpokládané náklady:
• 7,5 mil. Kč
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Dotační zdroje:
• OP  Životní  prostředí,  oblast  podpory  3.2  Realizace  úspor  energie  a  využití 

odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Předpokládaný finanční podíl města:
• 2 mil. Kč (OPŽP až 90 % z uznatelných nákladů)

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.3.3.3  Zavádění  energeticky  úsporných  opatření  v provozu  veřejných  budov 

(zateplení  budov,  výměna  či  rekonstrukce  otvorových  výplní,  rekonstrukce 
otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:
• Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny 
• Dílčí cíl 4.3: Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie

ZÁMĚR 19:

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPLA V KULTURNÍM DOMĚ
 VELKÁ BÍTEŠ                          

Popis záměru:
Předmětem  řešení   je  snížení  tepelné  náročnosti  provozu  kulturního  domu. 
Součástí  tohoto  opatření  je  kompletní  výměna  okenních  výplní,  venkovních 
dveřních výplní  a dodatečná izolace střechy včetně nové střešní krytiny. Stávající 
obvodové  zdivo  bude  opatřeno  kontaktním  zateplovacím  systémem  s novou 
tenkovrstvou stěrkovou omítkou. Oproti původní technické dokumentaci projekt 
řeší  skladby  tepelně-technických  konstrukcí  s přihlédnutím  k závěrům  a 
požadavkům energetického  auditu na celkové tepelně-technické  vlastnosti  pro 
nízkoenergetické  stavby.  Navrženým  řešením  se  tepelně-technické  vlastnosti 
objektu výrazně zlepší.
 
Výstup:

• Tepelně-technicky zhodnocená budova kulturního domu

Fáze realizace záměru:
• Zpracovaná projektová dokumentace včetně energetického auditu 
• Zajištěno odpovídající stanovisko MěÚ, Odboru výstavby a žp 

• Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:
• 2011

Předpokládané náklady:
• 8,5 mil. Kč

Dotační zdroje:
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• OP  Životní  prostředí,  oblast  podpory  3.2  Realizace  úspor  energie  a  využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Předpokládaný finanční podíl města:
• 4 mil. Kč (OPŽP až 90 % z uznatelných nákladů)

Návaznost na opatření v rozvoji města:
• A.3.3.3  Zavádění  energeticky  úsporných  opatření  v provozu  veřejných  budov 

(zateplení  budov,  výměna  či  rekonstrukce  otvorových  výplní,  rekonstrukce 
otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:
• Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny 
• Dílčí cíl 4.3: Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Akční plán města Velká Bíteš byl schválen Zastupitelstvem města Velká Bíteš 
20.února 2008.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.14 a 15 bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Velká Bíteš 6.srpna 2008. 

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.16 bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Velká Bíteš 20.dubna 2009. Současně byly doplněny záměry č.5 Rekonstrukce 
kuchyně základní školy, záměr č.7 Centrální dětské hřiště a záměr č.10 Oprava 
střechy  domu  Masarykovo  náměstí  85  o  získané  dotace  a  podíl  vlastních 
prostředků, protože byly akce investičně ukončeny.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.17 a 18 bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Velká Bíteš 15.června 2009.

Doplnění  záměru č.1 o  získanou dotaci  z ROP Jihovýchod a  podíl  vlastních 
prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 8.února 2010. 
Záměr č.1 byl investičně ukončen. 

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.19 bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Velká Bíteš 26.dubna 2010. Současně byly doplněny záměry č.4 Infrastruktura 
pro následnou výstavbu RD Jihlavská, záměr č.8 Rekonstrukce komunikace K 
Mlýnům,  záměr  č.9  Rekonstrukce  veřejného  prostranství  Tyršovy  ulice-
II.etapa a záměr č.13 Zajištění zásobování  pitnou vodou o získané dotace, 
podíly vlastních prostředků města a celkové náklady akce nebo zrealizovaných 
stavebních objektů.

Doplnění  záměru č.2 o  získanou dotaci  z ROP Jihovýchod a  podíl  vlastních 
prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 11.října 2010. 
Záměr č.2 byl investičně ukončen. 
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Doplnění  záměru  č.6  o  získaný  dar  a  podíl  vlastních  prostředků  bylo 
projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 11.října 2010. Záměr č.6 byl 
investičně ukončen. 
Doplnění záměru č.12 o získanou dotaci z kraje Vysočina, z programu DVEA a 
podíl vlastních prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 
11.října 2010. Záměr č.12 byl investičně ukončen. 
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