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1 Úvod a stručná charakteristika města 
 

Strategický plán rozvoje města Bystřice nad Pernštejnem vytyčuje základní směry budoucího 

vývoje tohoto města v období 2019-2024 a umožňuje vedení města komplexně identifikovat 

potenciál rozvoje města ve střednědobém období.  

Tento strategický plán doplňuje a navazuje na strategický plán mikroregionu Bystřicko, 

strategický plán MAS Zubří země a strategický plán MAP. 

Dnes je Bystřice nad Pernštejnem moderním městem s rozsáhlou sítí služeb, škol, prodejen a 

restaurací. Její sportovní vybavenost nenalezneme v mnohem větších městech. A protože zde 

nechybí stavební památky a hned za hranicemi města čeká návštěvníka nádherná příroda, 

stává se z Bystřice atraktivní cíl k dovolené, rekreaci, výletům. 

Město je přirozeným střediskem kulturního a společenského života oblasti. Vzdělávání zde 

slouží 9 školských zařízení. V nedávné době došlo k útlumu těžby uranové rudy, a proto 

město podporuje vznik nových pracovních příležitostí, především v průmyslové zóně, kde již 

funguje několik nových podniků. Investorům jsou k dispozici i další pozemky s potřebnou 

infrastrukturou. 

V uplynulé dekádě bylo ve městě zrealizováno několik velkých investic. 

Město se pyšní dvěma fotbalovými hřišti a jedním víceúčelovým s umělým trávníkem, 

tenisovými a volejbalovými kurty, hřištěm na beach volejbal, lyžařským vlekem a především 

víceúčelovou sportovní halou, v níž lze využít bazén, horolezeckou stěnu, posilovnu, masáže, 

hřiště na basketbal, squash, bowling a kuželky a ještě se tu občerstvit. Venkovní koupaliště 

má tři bazény. Také zimní stadion je vytížen po celý rok a má vysokou návštěvnost. Při ZŠ 

Nádražní vzniká nová budova pro úpolové sporty, kde naleznou útočiště pro sportování jak 

děti ze školy, tak i sportovci úpolových sportů (judo, …) 

2 Bydlení 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Bydlení“ 

aktivity číslo 1-8. 

 

2.1 Výměna oken a zateplení domů 

 
a) Zde je systém nastaven. Jsou opraveny fasády a dokončeny výměny oken na sídlištích. 

Během následujícího roku se dodělají byty na Černém Vršku, domy na Voldáně a 

výměna oken na náměstí domu č. 15 tzv. Vysočanu. 

b) Probíhá postupná oprava vnitřních rozvodů městských domů až po byty. V letošním 

roce naplánována oprava vnější elektroinstalace šesti domů na sídlišti I. a vodovodní a 

kanalizační stoupačky v devíti domech na sídlišti I. Po ukončení této etapy bychom 

chtěli navázat a opravovat vnitřní prostory bytů. 

c) Harmonogram rekonstrukce viz. Příloha č. 2 



 
 

2.2 Rekonstrukce bytů na DPS 

 
I tady je systém nastaven, tedy kompletní rekonstrukce osmi bytů ročně. 

 

2.3 Rekonstrukce bytů 

 
Jak bylo v prvním bodě naznačeno, v letošním roce dokončíme venkovní plášť městských 

domů. Zbývají vnitřky, tedy zejména elektrické rozvody, jádra, omítky, dveře, tak aby stav 

bytů odpovídal stávajícím standardům. Zde je nutné rekonstruovat stoupačky inženýrských 

sítí v jednotlivých vchodech domů, což je v realizaci. Následně mohou pokračovat opravy i 

vnitřků jednotlivých bytů. 

 

2.4 Nové stavební parcely pro individuální stavebníky a bytové domy 

 
A) Rovinky 

V letošním roce by mělo být zrealizováno zasíťování prvních 14 stavebních pozemků 

na Rovinkách ve spolupráci s developerem – tedy firmou SPH Stavby. Na konci 

letošního roku vyhodnotíme tuto spolupráci a dojde k rozhodnutí, zdali touto formou 

pokračovat. Velkou výhodou města je vlastnictví pozemků na celých Rovinkách a tedy 

dostatek rozvojové plochy. Máme již rozpracovanou územní studii s možným 

rozdělením na etapu B a C. 

B) Garáže za poliklinikou 

Prostor stávajících garáží za poliklinikou by mohl sloužit k realizaci Antonínka 2, tedy 

pro výstavbu malometrážních domů. Je nutné vytvořit územní studii, která prověří 

území z hlediska možné realizace. V případě, že studie potvrdí možnost této výstavby, 

je nutné změnit územní plán. 

C) Domanín 

Zde vlastní město pozemky, která jsou možné pro individuální výstavbu a jsou 

v souladu s územním plánem. Ve hře je ještě možná koupě nových pozemků. 

3 Zaměstnanost a průmysl 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Zaměstnanost 

a průmysl“ aktivita číslo 9. 

3.1 Průmyslová zóna 

 
Průmyslová zóna je obsazená. Pro velkého investora již není místo a pravděpodobně ani 

pracovní síla, nicméně určitá připravenost alespoň pro menší investory je na místě. Nabízí se 

dvě varianty: první – před kolejemi, zde je město vlastníkem cca 15 ha půdy, která je 

v územním plánu vedena pro průmyslovou výrobu. Nicméně se jedná o pozemky přikloněné 

k městu a využití jako průmyslovou zónu bych navrhoval až v krajním případě.  



 
 

Druhou variantou je možnost využití prostor uranových dolů či chemické úpravny, které 

pomalu končí. Jedná se o lokalitu průmyslovou v dojezdové vzdálenosti od města.  

 

4 Doprava a dopravní obslužnost 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Doprava a 

dopravní obslužnost“ aktivity číslo 10-14. 

4.1 Severojižní propojení 

 
V současné době je úsek Bystřice nad Pernštejnem v této fázi rozpracovanosti: 

a) II/388 Bystřice nad Pernštejnem - obchvat, I. stavba - DÚR,  

b) II/388 Bystřice nad Pernštejnem – obchvat Rodkova, 2. stavba  - dokončena 

vyhledávací a technická studie   

c) II/3853 Strážek - hotová DÚR. 

Probíhá neustálé jednání s KV alespoň o realizaci západního obchvatu města, nyní se nabízí 

jako argument obsazenost průmyslové zóny. V případě úspěšného dojednání průmyslové zóny 

na uranu, by se jevila také zvýšená možnost obchvatu Rodkova. 

 

4.2 Parkovací plochy, parkovací dům 

 
Situace na sídlištích se stává neudržitelnou. Auta stojí téměř všude a komunikace se těžko 

udržují. Bezpečnost v těchto úsekách se zhoršuje.  

Postupně se opravují stávající komunikace a s nimi i parkovací plochy.  

V rozpočtu 2019 je vypracování projektu na parkovací dům místo kotelny na S II. 

V současnosti je zadána studie dotčeného území. 

 

 

4.3 Ostatní komunikace  
Jedná se o plán, zvláště v pozdějších letech. Vše bude záležet na aktuálním stavu komunikací. 

 

  
Plán. 

rok 

realizace 

Název stavby Stav projektu 

1 2019 Chodník: ul. Vírská, Pod Horou platné SP 

2 2019 Stezka: Domanínský rybník-Borovinka zprac. PD 

3 2019 Parkoviště na SII, etapa D, před domem 972-976 je studie 

4 2019 Parkoviště: ul. Cibulková  

5 2019 Chodník Lesoňovice SP, žádá se o dotaci 

6 2019 Opěrka u Kořistů, Zahradní, Rud. Vaška v realizaci 



 
 

7 2019 Přechod přes koleje Řešení s ČD 

8 2019/20 Komunikace: ul. K Ochozi žádost o dotaci 

9 2020 Singltrek: Ochoz je studie 

10 2020 
Chodník: ul.Tyršova (od koupaliště po 

sokolovnu) 
studie, žádá VAS 

11 2020 Chodník: ul. Zahradní od Musila k ul. Vírské zprac. se PD, etapa 1 

12 2020 Komunikace: spojovací z I/19 na ulici Zahradní řeší se pozemky 

13 2020 Cyklostezka: Na Pile-Domanín PD, žádost o dotaci 

14 2020 Parkovací dům: místo kotelny na SII zprac. se studie 

15 2020 Chodník: zimní stadion-lávka pod Berankou PD, řeší se pozemky 

16 2020 Odvodnění Zahradní - Bočkova PD, dílčí realizace 

17 2021 Komunikace: ul. Luční + Kulturní platné SP 

18 2021 Komunikace: pod fotbalovým hřištěm je studie 

19 2021 Komunikace a chodník: ul. Ant. Štourače etapa 2 

20 2021 
Komunikace: ul. Voldán (mezi ul. A. Štourače a 

Zahradní) 
etapa 3 

21 2021 
Cyklostezka: Bystřice n. P.-Věchnov "po 

kanálu" 

je studie, řeší se 

pozemky 

22 2021 
Komunikace: ul. Zahradní (od ul. Antonínka po 

Pavero) 
dílčí oprava výtluků 

23 2021 Zprůjezdnění silnice v Domanínku kolem Innelu v řešení 

24 2022 Parkoviště na SII, etapa C, před domem 959-961 zprac. PD 

25 2022 Komunikace: oprava povrchu ul. K Domanínku platné SP 

26 2022 
Parkoviště: ul. Zahradní (Voldán) pod 

bytovkami 
je studie, etapa 4 

27 2022 Komunikace Horní ulice 
je studie, řeší se 

pozemky 

28 2023 Pěšina: Valcha-Jitřenka připomínkuje odbor ŽP 

29 2023 Přechod: přes I/19 od ulice Vírské studie okružní křižovatky 

30 2023 Komunikace a chodník: ul. Příční (před úřadem) DUR 

31 2024 Západní obchvat Bystřice v řešení 

32 2024 
Parkoviště: ul. Lipová včetně řešení dopravy na 

SI 

je studie, po ukončení 

udržitelnosti revitalizace 

sídelní zeleně 

33 2024 Parkoviště: ul. Kulturní u plotu VOŠ a SOŠ DSP 

34 2024 Singltrek: Dvořiště, Karasín výběr lokality 

35 2024 Parkoviště: ul. Voldán u kotelny je studie 

36 2024 
komunikace mezi garážemi - Č. Vršek, SI a 

Voldán 
plánováno 

37  Cyklostezka: do Rovného podél I/19 a ČD dílčí plán 

38  Parkoviště: u gymnázia dílčí plán 

   
 



 
 

5 Školství a vzdělání 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Školství a 

vzdělání“ aktivity číslo 15-18. 

V současné době jsme získali velké investice z IROP do obou základních škol.  

Školky jsou stabilizované a každý rok dochází k udržovacím opravám.  

ZUŠ sídlí v nově opravené budově při ZŠ Nádražní a při případném navýšení kapacity má 

rozvojový potenciál ve spolupráci se školou. Možná by také byla přístavba do vrchního patra.  

DDM sídlí na náměstí. Jeho prostory jsou upravené a vyhovující. Pro případný rozvoj je 

možné využít školy nebo i jiné prostory, jako sokolovnu ( viz. bod 5.3)… 

5.1 ZŠ TGM 

 
a) Kompletní bezbariérovost školy v rámci dotace z IROP (90 %)-probíhá 

b) Rekonstrukce elektrických rozvodů – pokračování v opravách 

c) nevyužitý a nedostavěný prostor za jídelnou – v rámci projektu IROP 

d) pokračování v nutných opravách budovy, obnovy odborných učeben … 

 

5.2 ZŠ Nádražní 

 
Projekt Podpora infrastruktury z IROP (dotace 90%)-probíhá 

Připravit projekt na opravu elektroinstalace, otopného systému 

Pokračovat v nutných opravách budovy, obnovy odborných učeben 

 

5.3 Sokolovna – DDM 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo o projektové přípravě na rekonstrukci budovy Sokolovny na 

Centrum volného času, kde by působili DDM včetně judistů, skauti a sokolové. Během 

projektové přípravy bylo zjištěno opravdu obrovské poškození budovy a tak velký rozsah 

oprav, které v odhadu dosahovalo částky přes 60 mil. Kč, přičemž by nebyla úplně vyhovující 

pro všechny subjekty. Z tohoto důvodu bylo projektování zastaveno a byla provedena pouze 

nutná statická zajištění.  

V mezidobí skauti vyvinuli snahu a připravují samostatný projekt skautské boudy, která by byla 

postavena nad stávající boudou, ovšem mimo záplavové území a připravují žádost o dotaci na 

její výstavbu z MŠMT. Projekt je zpracován. Projekční cena se blíží 12 mil. Kč. Viz. Bod 9.10 

Judisti naleznou zázemí v prostorách nově vytvořené budovy úpolových sportů při ZŠ 

Nádražní. 



 
 

 

6 Sociální věci 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Sociální věci“ 

aktivity číslo 19-21. 

6.1 Dům pro seniory na ulici Forota 

 
S firmou Senior Domy Pohoda je podepsána kupní smlouva. Bude se jednat o dům pro 

seniory s kapacitou cca 100 míst, je nutná koordinace ze strany města, co se týká jednotlivých 

sítí. Dle sdělení investora je nyní zastavena dotace a čeká se na rozjetí dotace nové. Celá akce 

se tedy opozdila oproti původním plánům. 

 

6.2 Dům pro seniory na ulici Lužánky 

 
Firmou REALFI má zájem postavit dům pro seniory s cca 30 místy. Má zájem také o další 

aktivity – chráněná dílna na výrobu lázeňských oplatků. Je nutná koordinace ze strany města, 

co se týká jednotlivých sítí. 

 

 

7 Zdravotnictví 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Zdravotnictví“ 

aktivita číslo 22. 

7.1 Poliklinika 

 
V současné době poliklinika zaměstnává dětskou lékařku, laboratoř a rentgen. Nutno řešit 

budoucí způsob provozování. Řešením může být zachování současného stavu nebo 

privatizace zbylých ordinací. 

 

8 Životní prostředí 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Životní 

prostředí“ aktivity číslo 23-28. 

8.1 Nové rybníky 

 
a) Domanín – provede se odbahnění a rekonstrukce hráze Horního rybníka. 

b) Vojetín – vytvoření zcela nového rybníka v k. ú. Vojetín na pozemcích města, které jsou 

nevyužity. 



 
 

 

8.2 Překladiště komunálního odpadu 

 
V současné době je připravena dokumentace pro územní řízení překladiště komunálního 

odpadu v areálu TS a. s. Jednáme s firmou PKS o výměně pozemků. Je to příprava na dobu, 

kdy nebude možné skládkování (pravděpodobně rok 2023) a bude nutné odvážet odpad do 

spaloven. 

 

8.3 Rekonstrukce vodovodů a kanalizace 

 
Tato činnost je prováděna ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací a Vodárenskou 

akciovou společností kontinuálně, a to jednak dle potřeb jmenovaných společností a města. Kraj 

Vysočina má zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, ze kterého budou 

pravděpodobně řešeny i místní části Bystřice n. P. 

 

9 Sport, kultura, volný čas 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Sport, kultura, 

volný čas“ aktivity číslo 29-45. 

9.1 Kulturní dům 

 
Kulturní dům byl zprovozněn a některé věci jsou poplatné své době. Mnoho základních 

rekonstrukcí bylo již provedeno – např. zateplení či výměna oken. Opravy a rekonstrukce 

můžeme rozdělit na průběžné, které se realizují postupně z rozpočtu: zde můžeme jmenovat 

nákup židlí (během roku 2019), stolů (již pořízeno), nutnost rekonstrukce hereckých šaten 

(jedna šatna v roce 2019), sociálních zařízení, kanceláři, kluboven či úprava malého sálu. 

Větším a tedy i dražším zásahem je tzv. elevace (vyjížděcí hlediště, které násobně zvýší komfort 

diváků) a vůbec největším je rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstlace a topení ve velkém 

sále. 

 

9.2 Wellness a příslušenství 

 
Otázkou wellness ve městě se zabýváme několik let a to jednak jako rozšíření služeb pro místní 

a také jako rozšíření služeb pro Sport hotel. Zejména z hlediska poptávky ve Sport hotelu a 

jednotlivých soustředění je zřejmé, že v tomto segmentu nabídky zaostáváme. Ze zpracované 

studie volnočasových aktivit se vygenerovalo jako nejvhodnější místo pro výstavbu hned vedle 

Sport hotelu, přičemž wellness by byl součástí jak Sport hotelu, tak koupaliště, což nabízí další 

možnosti. Se stavbou wellness souvisí nutnost dalších staveb a investic a to: silnici pod 

fotbalových stadionem, nové kabiny pro fotbalisty a přestavbu kabin (rozšíření kapacity hotelu) 

a restaurace ve Sport hotelu. Touto investicí by vznikl ucelený a unikátní sportovně-relaxačně-

ubytovací komplex. Možná je i spolupráce se soukromým investorem. 



 
 

 

9.3 Zimní stadion 

 
Již při realizaci zimního stadionu bylo zřejmé, že zejména počet šaten nebude dostatečný. 

Situace není zatím úplně kritická, nicméně bylo by dobré postupně se připravit na řešení. 

 

9.4 Fotbal 

 
O výstavbě nových kabin byla řeč v případě řešení wellness. Další rozvojovou možností je 

výstavba plnohodnotného umělého fotbalového hřiště mezi tréninkovým travnatým hřištěm a 

oválem. Je to prostor pro tuto aktivitu vyhrazený a v majetku města. Nutnost není samozřejmě 

bezprostřední, ale zase by došlo k zatraktivnění nabídky. 

 

9.5 Hala  

 
I v tomto případě jako u zimního stadionu bylo zřejmé, že kapacita šaten je omezená. Nyní se 

to projevuje zejména při úspěšnosti florbalového oddílu. Studie volnočasových aktivit 

vygenerovala možnost a umístění nových šaten. 

 

9.6 Koupaliště 

 
V roce 2008 byl zpracován projekt na zatraktivnění koupaliště stavbou tobogánu.  

 

9.7 Skatepark 

 
Skatepark byl vystavěn jako náhrada všech ploch a dá se říci, že „narychlo“. Doba se posunula 

a i tento prostor by si zasloužil rozšířit a zmodernizovat. 

 

9.8 Lanové centrum 

 
Na městském pozemku se nachází nevyužívané a v současné době provozu neschopné lanové 

centrum. Vlastní ho soukromý subjekt, který ho již nechce provozovat. Jednáme o převodu na 

jiného provozovatele. Z dosavadního jednání o provozování nemá nikdo zájem. Pokud dojde k 

odstranění stavby, vznikne nový rozvojový prostor.  



 
 

9.9 Sportovní areál T. Dvořáka 

 
Při ZŠ Nádražní se provozují hřiště s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Jejich stav je 

nadměrným provozem zvláště škol na hranici životnosti. Je třeba řešit povrchy všech sportovišť 

a jejich zařízení. 

 

9.10 Park miniatur a bledulová stezka 

 
V prostoru Lužánek vedle pohádkové aleje vzniká stavba parku miniatur. Jedná se o 

zmenšeniny významných historických staveb v okolí toku Svratky v poměru 1:50. V roce 

2019 bude stavba pokračovat tvorbou dalších zmenšenin. 

 

9.11 Skautská základna 

 
Skautská základna u řeky Bystřice je v neutěšeném a neudržitelném stavu. Řešením je několik 

variant. Jednou z nich je budova sokolovny. V minulém roce přišli skauti ze svým řešením, kdy 

navrhují výstavbu nové budovy pro Skauty nad nynější boudou (ta je v záplavové oblasti a 

výstavba nové zde již není možná), mají zpracován projekt a usilují o dotaci z MŠMT. 

 

9.12 Domanínský rybník 

 
Domanínský rybník včetně bufetu a kempu, které pronajímáme. Jedná se o příjemnou, 

příměstskou rekreační oblast, s vysokým potencionálem, ale malým využitím. Navrhujeme 

zpracovat územní studii, z které by vyplynuly možnosti dalšího využití. 

  

9.13 Centrum Eden 

 
V současné době je jeho provoz stabilizován. Návštěvnost se každým rokem zvyšuje a za rok 

2018 dosáhla cca 33 000 návštěvníků. Centrum navštěvují zvláště lidé z okolních regionů. 

Cílem je také přilákat a více zapojit místní obyvatele. 

Rozvojovou možností může být také zapojení strategického partnera, který by pomohl rozvoji 

centra. 

Nabízí se také otázka možnosti ubytování v areálu.  

Jednou z možností může být také větší podíl nových technologií na průvodcovství po areálu. 

 



 
 

9.14 Nový penzion (hotel), obnova hotelu na náměstí 

 
Na pozemku proti zimnímu stadionu byl zbourán městský dům. Je vytvořen prostor pro nové 

využití. Jednou z možností je výstavba penzionu (hotelu). Již nyní se zejména v letních 

měsících projevuje nedostatek lůžkových kapacit a to jednak s aktivitami zimního stadionu, 

Edenu či Areálu sportu. Zde je z hlediska územního plánu výstavba penzionu možná. 

Hotel na náměstí je v neutěšeném stavu. Současný majitel ho prodává.  

 

9.15 Sýpka 

 
Jednání z Agrií Drásov o možnosti koupě sýpky, zatím bez výsledku. Bylo představeno několik 

projektů možnosti využití. Jena z nich jde cestou muzea, zaměřeného na uranový průmysl. 

Jedná se o atraktivní prostor, který navazuje na vlakové nádraží, cyklostezku a Centrum Eden 

a jeho využití by mělo s těmito aktivitami souviset. 

Další možností je oprava z dotace MMR při podmínce zachování původního účelu. 

 

 

10 Ostatní 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Ostatní“ 

aktivity číslo 46-47. 

10.1 Optická síť 

 
Je dokončena optická síť pro obě sídliště, je schválen systém pronájmu. Je zpracována studie 

na instalaci optiky po celém městě včetně místních částí. Měrné náklady na připojení domů 

mimo sídliště budou určitě vyšší než na sídlištích, kde je vysoká koncentrace bytů a domů. 

Další postup rozšiřování optické sítě města je proto zejména otázkou nalezení formy 

financování včetně možnosti jednání s investory. Zejména je třeba v relativně krátké době 

zrealizovat optiku tam, kde jsme si v rámci komplexních rekonstrukcí ulic připravili chráničky 

(Na Skřipci, Na Vyhlídce, Na Příkopech, Bratrská, Bočkova, Luční). 

 

11 Cestovní ruch 
Bližší informace o době a nákladech realizace naleznete v příloze č. 1 v sekci „Cestovní ruch“ 

aktivity číslo 48-55. 

11.1 Revitalizace Hory 

 
Již několik let je projekčně připravena revitalizace kopce Hora, zejména výsadba a skladba 

dřevin s dominantou v podobě hvězdárny. Projekt byl připravován pro dotace, které v současné 

době nejsou možné. 



 
 

Uvažujeme i o možném využití s podporou projektů MAS, vybudování stezky v oblacích, 

rozhledny … 

 

11.2 Zubštejn – středověká vesnice  
 

Podobný případ jako Hora, projekčně předpřipravena (problémy s památkových úřadem). 

Projekt byl připravován pro dotace, které v současné době nejsou možné. 

12 Resumé  
 

Následuje seznam projektů a záměrů i s jejich rozpracovaností. Zastupitelstvo města v diskuzi 

rozhodne o jejich dalším postupu, úpravě či pokračování. 
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Příloha č. 1 

 

Poř. 
číslo 

Název projektu / záměru 
Doba realizace 

(rok) 

Předpokládaná 
výše nákladů 

(Kč) 

Stručný 
popis 

projektu 

Projektová 
příprava1 

Bydlení 

1. 
Rekonstrukce el. rozvodů a 
bytových jader v městských 
bytových domech 

2019 a dál 50 mil.  3 

2. 
Výměna oken a zateplení domů 
Černý Vršek a Voldán, okna na 
Vysočanu 

2019 17,2 mil realizace  

3. 

Vnější elektroinstalace 6 domů 
na Sídlišti I, a vodovodní a 
kanalizační stoupačky 8 domů 
na Sídlišti I 

2019 9 mil.  realizace  

4. 
Rekonstrukce bytů na DPS (8 
bytů) 

2019 2,4 mil. realizace  

5. 
Nové stavební parcely pro 
individuální stavebníky a bytové 
domy 

2019 souk. investoři realizace  

6. Zasíťování pozemků Rovinky 2021 40 mil.  1 

7. 
Zasíťování pozemků v 
Domaníně 

2022 20 mil.  1 

8. 
Rekonstrukce bytů – vnitřní 
opravy 

započetí prací 
po stoupačkách 

200-400 tis. Na 
jeden byt 

  

Zaměstnanost a průmysl 

9. 
Průmyslová zóna (menší 
investoři) 

2020  
Brownfield 
uranových 
dolů 

3 

Doprava a dopravní obslužnost 

10. 
Výstavba okružní křižovatky I/19 
– ul. Hornická 

  
krajská 
silnice 

1 

11. 
Výstavba okružní křižovatky I/19 
– ul. Vírská 

  
krajská 
silnice 

1 

12. 
Výstavba okružní křižovatky ul. 
Nádražní – ul. Jívová 

  
krajská 
silnice 

1 

13. 
Výstavba okružní křižovatky ul. 
Hornická – ul. Spojovací 

  
krajská 
silnice 

1 

14. Viz. Bod 4.3     
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Školství a vzdělání 

15. 
ZŠ TGM kompletní 
bezbariérovost školy 

2019 13 mil. Realizace 90% z IROP 

16. 
ZŠ TGM rekonstrukce el. 
Rozvodů pokračování 

2019 500 tis.  

Celkem 5 
mil. Každá 
etapa 500 

tis. 

17. 
ZŠ Nádražní projekt podpora 
infrastruktury z IROP 

2019 13 mil. Realizace  90% z IROP 

18. 
Sokolovna přebudování na 
Centrum volného času 

 60 mil.   

Sociální věci 

19. Dům pro seniory na ulici Forota 2019 souk. investor příprava  

20. 
Dům pro seniory na ulici 
Lužánky 

2019 souk. investor příprava  

21. Rekonstrukce DPS - dokončení  každý rok 8 bytů realizace 2 

Zdravotnictví 

22. Poliklinika  průběžně Dle potřeby 
Nutné 
opravy, 
přístroje 

 

Životní prostředí 

23. Rekultivace skládky Železinka 2021  realizace 2 

24. 
Překladiště komunálního 
odpadu 

2023 10 mil.   2 

25. 
Rekonstrukce vodovodů a 
kanalizace 

průběžně  
Domluva s 
SVK 

 

26. Suchý poldr Rovné 2024 5 mil.  3 

27. Suchý poldr Kozlov 2024 3 mil.  1 

28. Nové rybníky - Viz. Bod 8.1    
Předpoklad 
90 % dotace 

Sport, kultura, volný čas 

29. 
Park miniatur  a bledulová 
stezka 

2018-2019  Realizace   

30. 
Kulturní dům – rekonstrukce, 
rozvody 

2019-2024 30 mil.   1 
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31. 
Wellness a příslušenství, 
rekonstrukce Sporthotelu  

2020 60 mil.  1 

32. Výstavba fotbalových kabin 2020 20 mil.  1 

33. 
Lanové centrum – využití 
prostoru  

2020  

Po 
odstranění 
lanového 
centra 

 

34. 
Centrum Eden – pokračování 
centra po udržitelnosti projektu  

2020    

35. Výstavba tribuny a šaten v hale 2021 5 mil.  1 

36. Přírodní amfiteátr u oválu 2021 3 mil.  3 

37. 
Skatepark- rozšíření a 
modernizace 

2022 3 mil.  3 

38. Kulturní dům – tzv. Elevace 2023 15 mil.   3 

39. Zimní stadion - šatny 2023 10 mil.  3 

40. Dopravní hřiště v oválu 2024 3 mil.  3 

41. 
Fotbalové hřiště s umělým 
povrchem u tréninkového hřiště 

2024 15 mil.  3 

42. Modernizace městské sjezdovky 2024 15 mil.  3 

43. Tobogány na koupališti 2024 10 mil.  2 

44. Skautská základna - výstavba 2024 12 mil.  Dotace? 2 

45. 
Územní studie pro lepší využití 
Domanínského rybníku  

2024 5 mil.  3 

Ostatní 

46. Optická síť 2019 35 mil.  1 

47. Rozšíření hřbitova ve Vítochově 2020 10 mil.  1 

Cestovní ruch  

48. 
Muzeum uranového průmyslu - 
sýpka 

2020 50 mil. Dotace? 3 

49. 
Revitalizace Hory (hvězdárna, 
rozhledna)  

2021 20 mil. Dotace? 2 
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50. 
Vytvoření nových ubytovacích 
prostor v Centru zelených 
vědomostí 

2022 15. mil.  3 

51. Vláček Bystřičáček 2023 2 mil. 

Okružní 
jízda po 
Bystřici 
vláčkem 

1 

52. 
Středověká vesnice na 
Zubštejně 

2024 20 mil. Dotace? 3 

53. Očista a sanace Aušperka 2024 5 mil. Dotace? 3 

54. Revitalizace starého města 2024 15 mil.  1 

55. Pyšolec – naučná stezka 2024 5 mil. Dotace? 3 
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Příloha č. 2 
Harmonogram rekonstrukce kanalizačních a vodovodních stoupaček  

a schodišťových rozvodů elektřiny v bytových domech 
   

ROK KANALIZACE A VODA ROZVODY ELEKTŘINY 

2019 Višňová 873 - 875 Višňová 861 - 863 

  Višňová 876 - 878 Višňová 864 - 866 

  Lipová 879 - 881 Jívová 867 - 869 

  Lipová 882 - 884 Jívová 870 - 872 

  Lipová 885 - 887   

  Jívová 888 - 890   

  Nádražní 906 - 908   

  Višňová 909 - 911   

  Višňová 912 - 914   

2020 Spojovací 924 - 926 Višňová 873 - 875 

  Spojovací 927 - 929 Višňová 876 - 878 

  Novoměstská 930 - 931 Lipová  879 - 881 

  Spojovací 933 - 935 Lipová 882 - 884 

  Spojovací 936 - 938 Lipová 885 - 887 

  Hornická 950 - 952 Jívová 888 - 890 

  Okružní 959 - 961   

  Hornická 962 - 964   

2021 Hornická 953 - 954 Hornická 950 - 952 

  Okružní 955 - 956 Okružní 959 - 961 

  Okružní 957 - 958 Hornická 962 - 964 

  Okružní 965 - 966 Okružní 965 - 966 

  Okružní 967 - 968 Okružní 967 - 968 

  Okružní 969 - 971 Okružní 969 - 971 

    Okružní 972 - 973 

    Okružní 974 - 976 

2022 Okružní 972 - 973 Hornická 953 - 954 

  Okružní 974 - 976 Okružní 955 - 956 

  Hornická 977 - 978 Okružní 957 - 958 

  Hornická 979 - 980 Hornická 977 - 978 

  Hornická 981 - 982 Hornická 979 - 980 

  Okružní 983 - 984 Hornická 981 - 982 

  Voldán 655   

  Voldán 986   

2023 Černý vršek 792 - 973 Černý vršek 792 - 793 

  Černý vršek 796 - 799 Černý vršek 796 - 799 

  Příční 854 - 855 Příční 854 - 855 

  Dr. Veselého 856 - 857 Dr. Veselého 856 - 857 

  Tyršova 858 - 860 Tyršova 858 - 860 

    Okružní 983 - 984 

    Voldán 655 

    Voldán 986 
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