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1 DEFINICE STRATEGICKÉ VIZE 

 

 

Vize:  

„Královské chytré město Nymburk je chytrým městem využívající progresivní přístupy a technologie, regionálním centrem 
s rozvinutou inovativní podnikatelskou základnou, která zajišťuje rozmanitou a dostatečnou nabídku pracovních příležitostí 
pro své občany, městem se zdravým životním prostředím a dostatkem možností aktivního i pasivního odpočinku pro 
všechny skupiny obyvatel, stejně tak jako městem s bohatým kulturním životem a rozvinutými službami cestovního ruchu.“  
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2POPIS CÍLŮ STRATEGIE 

 

A. Rozvojová možnost (pilíř) A – NYMBURK: Město kvalitních veřejných služeb 

Hlavní společenské priority Cíle Opatření a aktivity 

A.1. Vzdělávání, sport, 
volnočasové aktivity + 
demografie  

A.1.1. Propopulační opatření (zřizování a podpora 
zřizování MŠ). 

▪ Rozšiřování kapacit MŠ/jeslí 

A.1.2. Zkapacitnění a zkvalitňování vzdělávací 
infrastruktury. 

▪ Vybudování odpočinkových/výukových 
přírodních zahrad při MŠ 

▪ Pokračující rekonstrukce stávajících ZŠ 

▪ Dobudování sportovních areálů při jednotlivých 
ZŠ 

▪ Rozšíření kapacit ZŠ Letců RAF/ výstavba nové 
ZŠ 

▪ Vybudování nových učeben pro výuku 
odborných předmětů odborných učeben na ZŠ 
Letců RAF  a ZŠ Komenského 

▪ Modernizace vybavení ZŠ v oblasti výuky 
odborných předmětů 

▪ Rozšíření kapacity Gymnázia 

  

A.1.3. Podpora a modernizace sportovní, společenské a ▪ Pokračující revitalizace a zřizování dětských 
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Hlavní společenské priority Cíle Opatření a aktivity 

volnočasové infrastruktury.  hřišť a parků (např. Jankovice) 

▪ Rozvoj a revitalizace sportovišť (např. nový 
Plavecký bazén, Skatepark) 

▪ Rozšíření kapacity a modernizace Kulturního 
domu 

▪ Rekonstrukce Zimního stadionu 

▪ Vybudování městské plovárny 

A.2. Sociální služby, 
zdravotnictví 

A.2.1. Kontinuální podpora komunitního plánování 
sociálních služeb a mapování poptávky po sociálních 
službách 

▪ Systematická podpora procesu plánování 
sociálních a návazných služeb v Nymburce 

▪ Dlouhodobé personální zajištění komunitního 
plánování a podpora principu partnerství města 
a poskytovatelů služeb  

▪ Aktualizace zmapování poptávky po dílčích 
oblastech sociálních služeb na území města 

A.2.2. Podpora vzniku sociálního bydlení ▪ Vytváření prostor sociálního bydlení ve městě 

A.2.3. Rozšíření služeb odlehčovací péče ▪ Podpora vzniku zařízení poskytujících 
odlehčovací služby 

A.2.4. Rozvoj služeb péče o seniory. ▪ Vybudování dostatečné kapacity pobytových 
zařízení pro seniory 

▪ Vytváření podmínek pro zajištění domácí péče 
o seniory 
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Hlavní společenské priority Cíle Opatření a aktivity 

A.3. Zdravotnictví A.3.1.      Zkvalitňování zdravotnické infrastruktury 
v majetku města a zdravotních a návazných služeb. 

▪ Rekonstrukce, úpravy, rozšiřování a 
zkvalitňování stávajících prostor nemocnice   

 

A.4. Chytré město  A.4.1.      Optimalizace procesů řízení, využívání nových 
přístupů a technologií v duchu konceptu Chytrého města,  

▪ Digitalizace a zkvalitňování služeb 
poskytovaných občanům (např. Portál občana, 
Elektronická deska apod.) 

▪ Zvyšování míry zapojení a spolurozhodování 
občanů ohledně směřování rozvoje města  
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Klíčové 
problémy 

Oblast A: Město kvalitních veřejných služeb 

Sociální oblast & zdravotnictví Vzdělávání, sport, volnočasové 
aktivity + demografie a vývoj 

 

Chytré město 

Zastaralost zdravotnické 
infrastruktury  

Nedostatečná kapacita 
zejména pobytových zařízení 
péče o seniory a absence 
sociálního bydlení    

Nedostatečná kapacita a kvalita 
infrastruktury v rámci 
předškolních zařízení 
 

Nedostatečná kapacita ZŠ, 
zastaralost části infrastruktury, 
zastaralost části vybavení ZŠ 

Nedostatečná kvalita (absence 
některých) sportovních, 
společenských a volnočasových 
zařízení ve městě 

Potenciál pro optimalizaci chodu 
MěÚ a zavádění moderních 
přístupů a technologií při řízení 
úřadu a zřízených organizací, využití 
moderních technologií jakožto 
nových progresivních služeb pro 
občany 

Nedostatečná kapacita gymnázia 
Nedostatečné zmapování 
aktuální potřebnosti využití 
různých typů sociálních 
služeb  

Zastaralost/nízká míra využívání 
progresivních technologií 
zjednodušujících občanům 
komunikaci a využívání služeb 
nabízených ze strany města 

Nedostatečné zajištění 
služeb dětské psychiatrie na 
území města a okolí  
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Nymburk: Město kvalitních veřejných služeb  

Vzdělávání, sport, volnočasové 
aktivity + demografie a vývoj 

Chytré město 

Rekonstrukce a zabezpečení 
dostatečně kvalitní 
zdravotnické infrastruktury a 
rozšíření služeb v majetku 
města, zdravotních 
a návazných služeb. 

 

Aktualizace zmapování 
poptávky po dílčích oblastech 
sociálních služeb na území 
města 

Rozvoj služeb péče o seniory a 
odlehčovací péče.  

 

 

 

 

 

Cíle  

Propopulační opatření  

Podpora rozšiřování MŠ 

Zkvalitňování a zkapacitnění 
vzdělávací infrastruktury 

Podpora a modernizace 
sportovní a volnočasové 
infrastruktury 

Optimalizace procesů řízení, 
využívání nových přístupů a 
technologií v duchu principů 
Chytrého města a Smart 
Administration.  

Rozšíření kapacity gymnázia 

Sociální oblast & zdravotnictví 

Zajištění služeb dětské 
psychiatrie ve městě a okolí  

Zavedení participativního 
rozhodování a zvyšování 
přímého podílu na řízení 
města z hlediska jeho 
občanů 
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Rozvojová možnost (pilíř) B – NYMBURK: Město dynamického ekonomického rozvoje 

Hlavní společenské priority Cíle Opatření a aktivity 

B.1. Hospodářský rozvoj B.1.1. Příliv kvalitních investic do průmyslových zón. ▪ Rozvoj průmyslové zóny Sever 

B.1.2. Další rozvoj podnikatelského inkubátoru a inovací. ▪ Revize inkubovaných firem a jejich monitoring 

▪ Rozvoj činností PIN 

B.2. Cestovní ruch B.2.1. Destinační management. ▪ Management destinace  
(vč. podpory vzájemné informovanosti města a 
podnikatelů v cestovním ruchu) 

▪ Podpora spolupráce – vytváření produktových 
balíčků cestovního ruchu  

▪ Intenzivní propojení marketingových aktivit v 
rámci destinačního managementu (mj. 
společně s Poděbrady, Lysou nad Labem, 
Milovicemi apod.)  

▪ Zkvalitňování kulturního života 

B.2.2. Rozvoj infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu. ▪ Rozvoj a zkvalitnění turistické infrastruktury 
pro návštěvníky města 

▪ Investice do obnovy a rozšíření zpřístupnění 
památek  

▪ Rozvoj cykloturismu a in-line bruslení 

▪ Rozvoj turistickém infrastruktury na Labi 
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B. 

Oblast B: Ekonomický rozvoj 

 

 

 

 

Klíčové 
problémy 

Hospodářský rozvoj 

 
 

Cestovní ruch 

 
 

Nevyužité či nedostatečně atraktivní obsazení 
průmyslových zón  

Ve městě i PIN je zasídleno nízké procento 
podniků s inovačním potenciálem. 

Nízká míra spolupráce mezi jednotlivými aktéry 
a subjekty cestovního ruchu ve městě, město je 
navštěvováno dominantně pouze krátkodobými 
návštěvníky. 

Nedostatečné Investice do obnovy a rozšíření 
zpřístupnění památek  

 

Nedostatečně kvalitní infrastruktura cestovního 
ruchu ve městě bránící komplexnímu využití 
potenciálu rozvoje města v dané oblasti. 
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Nymburk: Město dynamického ekonomického rozvoje  

Hospodářský rozvoj 

 
 

Cestovní ruch 

 
 

Příliv kvalitních investic do průmyslových zón. 

 

Další rozvoj podnikatelského inkubátoru a inovací. 

Destinační management. 

 

 

 

 

Cíle  

Rozvoj infrastruktury pro potřeby cestovního 
ruchu. 
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C. Rozvojová možnost (pilíř) C  – NYMBURK: Kvalitní životní prostor 

Hlavní společenské priority Cíle Opatření a aktivity 

C.1. Infrastruktura, doprava 
a bydlení 

C.1.1. Zlepšit dopravní infrastrukturu města. ▪ Výstavba, rekonstrukce a obnova místních 
komunikací a chodníků, včetně opatření 
infrastruktury bezbariérovými prvky 

▪ Budování nových a rozšiřování stávajících 
parkovacích ploch  

▪ Zlepšení infrastruktury pro veřejnou dopravu 
(revitalizace prostorů hlavních dopravních uzlů 
veřejné dopravy (včetně budování ploch Park 
and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride) 

▪ Obnova doprovodné infrastruktury v majetku 
města u dopravních komunikací ve vlastnictví 
jiných subjektů  

C.1.2. Kvalitní podmínky pro nemotorovou dopravu 
ve městě. 

▪ Vybudování nového přemostění Labe (Lávka) 

▪ Výstavba cyklistických stezek a cyklistických 
pruhů v nových lokalitách, včetně zvyšování 
bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy 

▪ Dovybavení tras odpovídající infrastrukturou, 
dopravním značením, kolostavy aj. 
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C.1.3. Kvalitní bytový fond a dobré podmínky pro další 
rozvoj funkce bydlení ve městě. 

▪ Rekonstrukce a obnova stávajícího bytového 
fondu 

▪ Výstavba nových bytových domů 

▪ Zajištění podmínek pro výstavbu nových 
rodinných domů 

C.1.4. Kvalitní technická infrastruktura v majetku města.  

 

▪ Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 

▪ Postupné budování oddílného systému dešťové 
a splaškové kanalizace v návaznosti na 
realizované rekonstrukce inženýrských sítí 

C.2. Životní prostředí C.2.1 Koncepční plánování v oblasti ochrany životního 
prostředí a veřejné zeleně.  

▪ Monitoring složek životního prostředí 

▪ Budování koncepčních opatření a jezových 
uzávěr s cílem potenciální regulace vodní 
hladiny  

▪ Dlouhodobé sledování rozlohy veřejné zeleně 
ve vztahu k uvažované výstavbě a zachování 
vhodného poměru zeleně 

▪ Revitalizace parků a stromořadí 

 C.2.2. Snížit energetickou náročnost budov ve vlastnictví 
města. 

▪ Opatření na snížení energetické náročnosti 
budov v majetku města 

 C.2.3. Koncepční řešení dlouhodobého využití odpadů. ▪  
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Klíčové 
problémy 

Oblast C: Životní prostor 

Infrastruktura, doprava a bydlení 

Nekvalitní technický stav místních komunikací a chodníků na území 
města a doprovodné infrastruktury dopravních komunikací ve 
vlastnictví jiných subjektů. Nedostatečné plochy pro dopravu v klidu 
(parkování).  

Nedostatečné podmínky pro nemotorovou dopravu ve městě a její 
návaznost na ostatní formy dopravy (bezpečný pohyb pěších, 
bezpečná cyklistika, návaznost P+R). 

Nevyhovující stav části bytového fondu, potřeba vytvoření podmínek 
pro další rozvoj funkce bydlení ve městě (za respektování principů 
udržitelného rozvoje a respektování požadavků na zachování kvality. 
bydlení ve stávající zástavbě). 

Potřeba snížení energetické náročnosti provozu inženýrských sítí 
prostřednictvím: 
a) obnovy systému veřejného osvětlení 
b) postupného budování oddílného systému dešťové a splaškové 
kanalizace v návaznosti na realizované rekonstrukce inženýrských sítí. 

Absence monitoringu a koncepčního plánování v oblasti ochrany 
životního prostředí a veřejné zeleně. 

Nedostatečné řešení zelených ploch ve městě, jejich obnova a 

postupná revitalizace, stáří stromů a potřeba jejich obnovy 

 

Životní prostředí 

Nedostatečné zajištění některých protipovodňových opatření na 
území města a okolí 
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Nymburk: Kvalitní místo k životu 

C.1. Infrastruktura, doprava a bydlení C.2 Životní prostředí 

 

C.1.1. Zlepšit dopravní infrastrukturu města. 

C.1.2. Kvalitní podmínky pro nemotorovou dopravu ve 
městě. 

C.1.3. Kvalitní bytový fond a dobré podmínky pro další 
rozvoj funkce bydlení ve městě. 

 

 

 

 

Cíle  

C.1.4. Kvalitní technická infrastruktura v majetku města. 

C.2.2. Snížení energetické náročnosti budov 

C.2.3. Koncepční řešení dlouhodobého využití odpadů. 

C.2.1. Koncepční plánování a intervence v oblasti 
ochrany životního prostředí a veřejné zeleně. 
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3 AKČNÍ PLÁN SE ZÁSOBNÍKEM PROJEKTŮ NA OBDOBÍ 2020 – 2022  
 

Má-li být strategický plán úspěšně plněn a naplněn, je nutné jednotlivé problémové oblasti, cíle  

a opatření rozložit na konkrétní procesy, projekty a akce, které jsou následně realizovány 

odpovědnými osobami (spadají do gesce jednotlivých útvarů úřadu, do pracovních kompetencí 

konkrétních pracovníků organizace apod.). Tyto aktivity, úzce spojené se stanovenými cíli, jsou 

nazývány strategickými akcemi a jsou ve formě projektů shrnuty do Akčního plánu. Projekty 

(strategické akce) jsou koncipovány tak, aby přispívaly k plnění vytýčených cílů organizace, byly 

uchopitelné, jasné a splnitelné. V rámci monitorování Strategie je nutné kvantifikovat jejich výstupy  

a výsledky, které jsou následně použity pro posouzení realizace.  

Akční plán je nutné vždy po vymezeném období revidovat a doplňovat. V případě Nymburka je Akční 

plán zpracován na období tří let (2020 – 2022). Do aktualizace Akčního plánu mohou být zapojeny 

různé subjekty (orgány a pracovníci města), kteří například formou brainstormingu předkládají 

návrhy na jednotlivé strategické akce (projekty). Tyto je následně nutné posoudit, sumarizovat (více 

akcí podobného typu je zpracováno do jediného opatření zařazeného do jediného cíle) a přiřadit ke 

správnému cíli, k jehož naplnění bude akce přispívat.  

 

Na následujících stránkách jsou v jednotné podobě popsány projekty naplňující strategii, jednotlivé 

rozvojové možnosti, hlavní společenské priority a cíle rozvoje města Nymburk. Některé projekty jsou 

tudíž parciální a zahrnují jen jednu nebo několik málo aktivit, jiné mají povahu integrovaných 

projektů a skládají se z řady vzájemně propojených a na sebe navazujících aktivit. 

Popis jednotlivých opatření je strukturován do přehledné tabulky, ve které je možné porovnat 

hodnoty jednotlivých atributů u jednotlivých projektů a snáze tak provést výběr projektů k realizaci.  

Atributy jednotlivých projektů byly zvoleny tak, aby maximálně odpovídaly požadavkům případných 

dotačních titulů.  

1. Cíl  

Cíl strategie, ke kterému se váže daný projekt.  

2. Název projektu  

Stručný výstižný název projektu  
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3. Stručný popis a cíle projektu  

Popis projektu a vysvětlení, čeho má být konkrétně realizací opatření dosaženo. 

4. Odůvodnění projektu  

Krátký popis nevyhovujícího stavu současné situace.  

5. Cílová skupina  

Definice cílové skupiny se zde kryje s marketingovým chápáním, tj. jedná se o skupinu obyvatelstva, 

na kterou mají být prokazatelně zaměřeny pozitivní přínosy projektu.  

6. Připravenost projektu  

Uvedení současného stavu rozpracovanosti příslušného projektu. Úroveň rozpracovanosti je popsána 

v jednotné škále a případně dále komentována. Škála úrovně rozpracovanosti opatření je následující: 

▪ A: dosud nerozpracováno (tj. projekt dosud nebyl uvažován nebo je jen „v myšlenkách“), 

▪ B: nízká (tj. byl zpracován projektový záměr nebo např. studie proveditelnosti), 

▪ C: střední (jen u investičních projektů v případě, že existují technicko-ekonomické dokumenty 

k realizaci projektu), 

▪ D: vysoká (v případě, že projekt je připraven k realizaci). 

Připravenost projektové dokumentace dle jednotlivých stupňů (např. DÚR, DSP, DZS), zadávacího 

řízení na dodavatele, vydání a platnost nezbytných úředních dokladů, připravenost projektové 

žádosti a jejích příloh (je-li relevantní).  

7. Náklady projektu  

Celkové odhadované náklady projektu v korunách českých.  

8. Finanční zdroje  

Zdroje finančního krytí, včetně identifikace externích zdrojů jako jsou dotační tituly (např. rozpočet 

města, ROP SČ, OP ŽP apod.).  

9. Kvantifikace výstupů projektů  

Veškeré měřitelné ukazatele hodnocení výstupů projektu (např. délka vybudované cesty, počet nově 

vystavěných bytových jednotek, zastavěná plocha, počet beneficientů projektu - uživatelů, 
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návštěvníků, počet jednotkových výstupů projektu – např. parkovacích stání, pořízených vozidel, 

informačních systémů,  počet vytvořených pracovních míst, počet absolventů atd.)  

10. Doba realizace  

Doba realizace uvedená v letech (např. 2021 – 2022).  

11. Nositel projektu  

Např. název odboru nebo oddělení MěÚ Nymburk nebo jeho příspěvkové organizace, název jiného 

subjektu.  

12. Odpovědnost za realizaci  

Uveden je garant projektu, tzn. konkrétní osoba (např. vedoucí pracovník odboru apod.). 

13. Časová priorita  

Přestože všechna opatření a projekty mají vysokou prioritu, je třeba s ohledem na finanční 

a institucionální kapacitu města stanovit přibližný časový harmonogram jednotlivých opatření. 

Časová priorita je stanovena na základě poznatků učiněných v rámci analytické fáze.  

▪ 3 - vysoká (např. v případě kalamitního stavu) 

▪ 2 - střední (např. v případě vysoké míry potřeby, bez havarijního stavu)  

▪ 1 - nízká (např. projekt je potřebný, avšak může být realizován v delším časovém horizontu) 

U každého opatření je pak uvedena průměrná hodnota hodnocení (tedy číslo v intervalu od 1 do 4). 

14. Institucionální nároky na realizaci opatření 

Zohledněna je institucionální náročnost, tedy nároky realizace projektu na kapacitu a kvalitu lidských 

zdrojů a institucí ve městě (např. na organizaci práce a vzdělanostní úroveň zaměstnanců městského 

úřadu apod.). Uvedena je jedna z možností škály: 

▪ 3 - vysoké 

▪ 2 - střední  

▪ 1 - nízké 
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Rozvojová možnost (pilíř) A – NYMBURK: Město kvalitních veřejných služeb1 

Cíle Název projektu Stručný popis a cíle projektu Odůvodnění projektu Cílová 
skupina 

Připravenost 
projektu 

Náklady 
projektu 

Finanční 
zdroje 

Výstupy, 
Kvantifikace 

výstupů projektu2 

Doba 
realizace 

Nositel 
projektu 

Odpověd
nost za 

realizaci 

Časová 
priorita 

Institu-
cionální 
nároky 

A.1.1. Propopulační 
opatření (zřizování a 
podpora zřizování MŠ) 

Rekonstrukce MŠ 
Růženka / 
Novostavba 
mateřské školy 
Růženka, Kolínská 
Nymburk 

Výstavba nové MŠ po demolici původní 
budovy, kapacita 2 tříd a kuchyně včetně 
nových přípojek sítí 

Dosavadní prostory se nacházejí 
ve zcela nevyhovujícím stavu, po 
prohlídkách z hlediska statiky je 
třeba přistoupit k demolici stáv. a 
novostavbě 

Děti v MŠ C, od 01-08/2017 
průzkumy 

06/2017 studie 
novostavby 

03/2019 PD pro 
spol. ÚR a STP 

12/2019 PDS bez R  

37,14 mil. 
Kč bez DPH 

Rozpočet 
města  

 

 2021-2022 Město  Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
majetku 

3 2 

Odpočinková a 
výuková přírodní 
zahrada MŠ 
Větrník 
„ZAHRADA 
SKŘÍTKA 
VĚTRNÍKA“ 

Vybudování rozšíření nabídky aktivit pro 
děti v MŠ. První 2 etapy realizace 
odpočinkové a výukové přírodní zahrady 
s drobnými stavbami a prvky včetně 
úprav terénu 

Rozšíření výukových a zábavních 
možností školky. 

Děti v MŠ I. a II. etapa 
dokončena 

2,68 mil. Kč 
bez DPH 

0,65mil. 
Nadace K 
Komárka 

0301mil. 
provozní ZŠ a 
MŠ 

 (PD z 
08/2015) 

05/2020 
vypsání VZ 
na 
zhotovitele
, realizace 
2022 

Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

A.1.2. Zkapacitnění a 
zkvalitňování vzdělávací 
infrastruktury 

 

MŠ Adélka - 
klimatizace 

Vybudovaní klimatizace v MŠ, I. Fáze PD 
– PD klimatizace, PD posílení elektro v 
rámci areálu školy a v souvislosti s 
hospodářským pavilonem 
II. Fáze realizace 

S ohledem na letní provoz školky 
je třeba z hygienických důvodů 
řešit chlazení ve skeletovém 
panelovém objektu s orientací S-
J. 

Děti v MŠ C, Fyzicky 
dokončeno posílení 
elektro, vlastní 
klimatizace v r. 2021 
(podle financí 
města) 

4 mil. Kč 
bez DPH 

 Chlazení tříd MŠ 
Adélka 

PD 
klimatizace 
03/2019 

PD elektro 
09/2019, 
realizace 
2020-21 

Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

Hřiště ZŠ Tyršova Vybudování hřiště pro tělovýchovu a 
sport v areálu ZŠ Tyršova. I. Fáze PD – 
vytvoření všech stupňů PD od návrhu až 
po dokumentaci pro výběr zhotovitele 
II. Fáze realizace – výstavba hřiště včetně 
předání k užívání provozovateli 

ZŠ nedisponuje vlastním 
venkovním sportovištěm a má 
omezené kapacity vnitřních 
tělocvičen, které jsou 
nedostačující pro kapacitu školy. 
K výuce je pronajímána budova 
Sokola, kam musí děti docházet, 
případně v letních měsících je 
využívaná betonová plocha u 
Labe, tj. taky mimo školní areál. 

ZŠ Tyršova 
vč. využití v 
odpoledních 
hodinách 
školní 
družinou, 
doplňkově k 
pronájmu 
pro 
sportovní 
spolky a 
kluby mimo 
dobu 
školního 
provoz 

B: nízká - probíhá 
zpracování PD 

6 mil. Kč    Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 

1 V tabulkách jsou uvedeny pouze údaje, které byly v době zpracování k dispozici, jedná se o živý materiál, kdy nové budou správcem strategie pravidelně doplňovány a modifikovány. 

2 Např. m2, km, počet dotčených osob 
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ZŠ Tyršova – 
výměna střešní 
krytiny 

Výměna střešní krytiny ZŠ Tyršova. I. Fáze 
PD – vytvoření všech stupňů PD od 
návrhu až po dokumentaci pro výběr 
zhotovitele 
II. Fáze realizace – výměna krytiny včetně 
předání k užívání provozovateli. 

Budova ZŠ má plechovou krytinu 
na hraně životnosti, v r. 2019 
nastala havárie krytiny vlivem 
povětrnostních činitelů, krytina 
byla provizorně opravena, nutno 
provést výměnu krytiny případně 
poškozených či chybějících 
stavebních částí, zabezpečení 
delší životností střešního pláště.  

Děti v ZŠ B: střední – PD 
zpracována, akce 
není  zařazena do 
rozpočtu města na 
r. 2020 v dostatečné 
výši 

9 mil. Kč  Výměna stávající 
krytiny za novou dle 
soudobých 
stavebních standardů 

2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

KD Janoušek – 
rekonstrukce (ZŠ 
Tyršova), PD 

PD (tělocvična, družiny, kuchyň)   C:nízká PD: 1,425 
mil. Kč 

Rozpočet 
města 
Nymburk, 
státní dotace 

 2021-2023     

Rekonstrukce 
bývalého kult. 
domu Janoušek 
se změnou využití 
pro potřeby ZŠ, 
doplňkově pro 
širokou veřejnost 

I. Fáze PD – vytvoření všech 
stupňů PD od návrhu až po dokumentaci 
pro výběr zhotovitele 
II. Fáze realizace – výstavba 
včetně předání k užívání provozovateli 

ZŠ nedisponuje plnohodnotnou 
tělocvičnou (malá tělocvična 
nedostačuje pro celou ZŠ, 
pronajímají se prostory blízké 
Sokolovny) a vývařovnou (obědy 
se dováží), nemá dostatečnou 
kapacitu pro povoz školní družiny 
(ŠD probíhá ve kmenových 
učebnách). Objekt bývalého kult 
domu se nachází v bezprostřední 
blízkosti ZŠ, lze je vzájemně 
propojit, přičemž ZŠ by získala 
výše uvedené chybějící prostory, 
v době mimo provoz ZŠ by bylo 
možné tyto prostory využít i pro 
volnočasové aktivity obyvatelstva 
(spolky, důchodci atd.), provozy 
ZŠ a veřejnosti jde oddělit. 

 B: střední – 
připravena PD vč. 
povolení stavby 

121 mil Kč.  Rozpočet 
města 
Nymburk, 
státní dotace 

 2021-2025     

Školní hřiště (ZŠ 
Tyršova) 

(pro TV, resp. hrací prvky pro ŠD)   C:nízká Ca 5 mil. Kč   2021-2022     

Průzkum a oprava 
fasády+Vnitřní 
rozvody (ZŠ 
Tyršova) 

   C:nízká    2021-2023     

Výměna 
kompletní 
elektroinstalace a 
rozvodů 
zdravotechniky 
uvnitř budovy 
školky Větrník 
Okružní č.p. 2076, 
Nymburk 

Rekonstrukce elektroinstalace spojená se 
stavebními pracemi dotčených 
konstrukcí, komplexní rekonstrukce 
kuchyně. I. Fáze PD – PD od návrhu, přes 
DSP (stavební povolení a vodoprávní 
rozhodnutí) ve formě dokumentace pro 
výběr zhotovitele – 2012 - 2019 
II. Fáze realizace 2019-2020 před 
dokončením. Navazuje projekt 
venkovních prostor zahrady nyní ve fázi 
před vypsáním VZ na realizaci 

Na základě kontrol KHS byly 
každoročně vystavovány výjimky 
na nesoulad počtu dětí ve třídách 
vůči fyzickému stavu sociálních 
zařízení pro děti. Z toho vyplynul 
požadavek na úpravu sociálek, a s 
tím je i spojena výměna sítí a 
vzhledem k provozu školky v 
celém rozsahu budovy (platnost 
revizí apod.). 

Děti v MŠ dokončené I. a II. 
etapy 

16,1 mil. Kč 
bez DPH 

 Narovnání výjimek 
KHS a vybudování 
zázemí školky 
odpovídající dnešním 
standardům a 
potřebám MŠ.   

07/12 PD, 
realizace 
2019-2020 

Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

ZŠ R.A.F. - 
Rekonstrukce 
vodovodu v 
areálu - PD 

Výměna areálového vodovodu – havarijní 
stav (projektová dokumentace) 

Vodovod se nachází v havarijním 
stavu a je potřeba jeho rychlá 
výměna. 

 C: od 01-05/2020 
příprava 

06/2017 VZ 

06/2020 PD 

1,5 mil Kč 
(bez DPH 

Rozpočet 
města 

 2021  Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 
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ZŠ Letců R. A. F. – 
venkovní učebny 

Zastřešení a vybavení v rámci venkovních 
prostor, I. Fáze PD – vytvoření všech 
stupňů PD od návrhu až po dokumentaci 
pro výběr zhotovitele 

II. Fáze realizace – dodávka a montáž 
prvků, výsadba zeleně 

Areál ZŠ je nyní využíván zejm. 
pro sportovní a volnočasové 
aktivity, chybí prostor pro 
venkovní výuku přírodních věd či 
pěstitelských prací. V rámci 
přírodní zahrady bude možno 
využívat venkovní prostory i pro 
výuku v rámci zájmového a 
neformálního vzdělávání 

 A: vysoká – probíhá 
výběr zhotovitele, 
čeká se na 
rozhodnutí správce 
dotace 

2,5 mil Kč. MAS 
Podlipansko  - 
IROP – 1.3 
Vzdělávání= 
80-95 % 

 2020 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

ZŠ Letců R. A. F. – 
revitalizace 
sportovišť 1. 
etapa 

Revitalizace stávajícího sportovního 
areálu ZŠ a jeho adaptace pro využiti 
veřejností. I. Fáze PD – aktualizace PD 

II. Fáze realizace – realizace 
odvodňovacího systému a přípravy inž. 
sítí, oplocení, běžeckého oválu, 
fotbalového hřiště 

Areál ZŠ disponuje vlastním 
hřištěm ještě z doby vzniku ZŠ, v 
okolí se nenachází sportovní areál 
v docházkové vzdálenosti, proto 
by bylo vhodné revitalizovat 
stávající hřiště s možností využití 
pro sportovní kluby a širší 
veřejnost 

 A: vysoká – probíhá 
ukončování veřejné 
zakázky z důvodu 
nepřidělení dotace 

41,75 mil. 
Kč 

Rozpočet 
města 
Nymburk, 
dotace MŠMT 
(80 %) 

 2020 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

hřiště UEFA – 
oprava plotu 

Oprava plotu. objednává se geodetické 
zam. (výškopis a polohopis), řeší se 
ekonomický a účelný návrh způsobu 
opravy. 

  C:nízká    2021-2023     

Sportoviště 
(budova správce, 
hřiště) (ZŠ Letců 
R.A.F.) 

Úprava sportoviště (budova správce, 
hřiště). 

  C:nízká 25 mil. Kč        

MŠ K. Čapka – 
elektro pavilonu 
J2 

   před vypsáním VZ 633 tis. Kč        

MŠ U pejska a 
kočičky - 
Vybavení zahrady 
prvky pro rozvoj 
pohybových 
aktivit dětí 

   C:nízká 550 tis. Kč   2020-2023     

Rozvody 
kanalizace a vody 
v areálu 

   C:nízká         

Rekonstrukce 
tělocvičen 
(zateplení, okna, 
sociálky) (ZŠ 
Letců R.A.F.) 

   C:nízká         

Úpravy areálu 
(komunikace, VO, 
zeleň) (ZŠ Letců 
R.A.F.) 

   C:nízká 31,7 mil. Kč        

ZŠ R.A.F. – Gastro 
v pavilonu HS 

Rekonstrukce kuchyně a jídelen včetně 
zázemí a řešení nevyužitých prostor 

  Studie gastro k 
aktualizaci včetně 
PDS zateplení pláště 
– dopracovat na 
PDS celkové 
rekonstrukce 
pavilonu 

30 mil. Kč 
bez DPH 

Rozpočet 
města 
Nymburk 

 2022 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 
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Komplexní 
rekonstrukce 
pavilonu 
kuchyně, včetně 
elektroinstalace, 
odpadů, 
odvětrání par a 
střechy pavilonu 
(ZŠ Letců R.A.F.) 

   C:nízká         

Pavilon U1, U3, 
družiny – výměna 
stoupaček, svod 
dešťové vody + 
PD 

   C:nízká         

Vybudování 
multifunkčního 
venkovního 
sportoviště – ZŠ 
Komenského 

Spolu se Střední odbornou školou a 
Středním odborným učilištěm, Nymburk 
a jeho zřizovatelem KrÚ – vybudování 
multifunkčního venkovního sportoviště – 
navázáno na možnost získání dotačních 
finančních prostředků. 

  C:nízká  Dotace, 
město ??? 

 2021-2025     

Přírodovědná 
venkovní učebna 
(ZŠ Komenského) 

   C:nízká Ca 1 mil. Kč MAP  2021-2023     

Nová učebna 
jazyků s využ. 
digi. technologií, 
1. stupeň (ZŠ 
Komenského) 

   C:nízká Ca 0,5 mil. 
Kč 

MAP       

Nová učebna 
jazyků s využ. 
digi. technologií, 
2. stupeň (ZŠ 
Komenského) 

   C:nízká Ca 0,5 mil. 
Kč 

MAP       

Rekonstrukce 
běžecké dráhy (ZŠ 
Komenského) 

   C:nízká Ca 1 mil Kč MAP       

Výměna výtahů 
(ZŠ Komenského) 

   C:nízká    2021-2023     

Rekonstrukce 
kotelny (ZŠ 
Komenského) 

   C:nízká    2021-2023     

Rekonstrukce 
fasády (ZŠ 
Komenského) 

   C:nízká    2021-2023     
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Půdní vestavba - 
Gymnázium 
Bohumila Hrabala 
v Nymburce 

Vybudování půdní vestavby v budově 
Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce 
pro její využití k výuce 

Gymnázium Bohumila Hrabala v 
Nymburce sídlí ve 110 let staré 
budově. Prostory k výuce 
odpovídají požadavků doby, v níž 
se škola stavěla. Současná 
kapacita školy je 600 žáků (20 
tříd) a je dlouhodobě 
naplňována. Týdně se ve škole 
vyučuje přes 1 000 hodin. 
Rozvržení učeben neumožňuje 
výuku v potřebném rozsahu a 
chybějí též učebny pro výuku 
některých předmětů. Konkrétně 
se jedná o výuku cizích jazyků, 
výtvarné výchovy, hudební 
výchovy. Chybějí též učebny pro 
výuku v menších skupinách 
volitelných předmětů a seminářů. 
Aktuální rozmístění učeben 
neumožňuje potřebné další 
rozšíření. 

Obyvatelé 
města a 
spádové 
oblasti 

A; úvaha o PD ? PD 650. 
tis Kč 

Rozpočet 
Středočeský 
kraj/ město 

 2022-2025 Gymnáziu
m 

   

A.1.3. Podpora a 
modernizace sportovní, 
společenské a volnočasové 
infrastruktury 

Bazén Nymburk - 
Výměna přípojek 
vody a splaškové 
kanalizace 

I. Fáze PD – PD přípojek – výňatek z 
projektu Rekonstrukce bazénu 
(nerealizováno) 
II. Fáze realizace (v přípravě – zadána VZ) 

S realizací okružní křižovatky ul 
Boleslavská a Zbožská 

Obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

B; Podepsána SOD a 
zahájena realizace 

1,124 mil. 
bez DPH 

Rozpočet 
města 

 2020-2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

Obecní dům 
Nymburk, 
Smetanova č.p. 
55 – rozšíření 
kapacity velkého 
sálu + terasa – 
Projektová 
dokumentace IV 

Rozšíření terasy, modernizace instalací, 
požárně bezpečnostní řešení areálu, VZT 

Nutnost rozšíření sálu a řešení 
požárních úseků, modernizace 
instalací celého areálu, VZT apod. 

Obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

B: Vypsáno VŘ na 
PD, 04/2019 – 
04/2020 opakovaná 
vypisování VZ 
05/2020 – 04/2021 
PD 

1,31 mil. Kč 
bez DPH 
(PD) 

Rozpočet 
města 

 2021-2025 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

Výstavba nového 
plaveckého 
bazénu  

Výstavba nového plaveckého bazénu a 
úprava veřejných prostranství okolo 
budovy 

Město nedisponuje kvalitní 
plovárenskou kapacitou. Stávající 
městský bazén, jenž je vlastnictví 
TJ Lokomotiva Nymburk, je ve 
velmi špatném stavebně-
technickém stavu.  

Obyvatelé 
a návštěvníc
i města 

B řešena PD, od 01-
05/2020 příprava a 
studie pro zadání VZ 
na PD 
06 - 12/2020 VZ na 
PD v řešení 

20-30 mil 
Kč. Bez 
DPH 

Rozpočet 
města 

 

Projekt rekonstrukce 
městského bazénu 
a jeho 
technologického 
zázemí. 

Nový městský bazén. 

2021–2023 Město Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
majetku 

3 3 

 Plovárna 
Nymburk 

Zpřístupněn toku řeky úpravou břehu 
včetně umístění plovoucího mola s pláží.   

Zajištění dalších možností 
volnočasových aktivit ve městě. 
Revitalizace veřejného prostoru. 

Obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

A; řešen koncept ? Rozpočet 
města 

 2021-2025 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 Hřiště Jankovice Vybudování hřiště pro různé věkové 
skupiny na volném prostranství sídliště 
Jankovice. I. Fáze PD – vytvoření všech 
stupňů PD od návrhu až po dokumentaci 
pro výběr zhotovitele 
II. Fáze realizace – výstavba hřiště včetně 
předání k užívání provozovateli 

V dané lokalitě se nenachází 
žádné sportoviště a chybí plocha 
pro volnočasové aktivity 
obyvatelstva, stávající plocha pro 
zamýšlené hřiště je nevyužívaná. 

Obyvatelé 
příslušné 
části města 

B: nízká - probíhá 
zpracování PD 

15 mil. Kč. Rozpočet 
města 

Multifunkční hřiště k 
volnočasovým 
aktivitám pro různé 
věkové skupiny 

2021-2022 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 PD _Knihovna – 
osvětlení čitárny 
a studovny 

Projektová dokumentace pro zateplení 
objektu. I. Fáze PD – projektová 
dokumentace od návrhu (světelná 
studie), přes povolení stavby až po 
výběru zhotovitele 

Knihovna má zastaralý systém 
osvětlení, nevyhovují světelné 
poměry pro četbu, místnost  je 
málo prosvětlená – nutno svítit i 
v denní dobu 

Obyvatelé 
příslušné 
části města 

C: nízká 150 tis. Kč Rozpočet 
města 

Zlepšení světelných 
podmínek, 
ekonomická úspora 

2020 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 
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 Kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

Obnova objektu. II. Fáze realizace – 
pokračování etapy odvlhčení objektu 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
prochází celkovou obnovou, v 
loňském roce se započalo s 
obnovou omítek a rekonstrukcí 
elektroinstalace, letos proběhne 
2. fáze obětovaných omítek za 
účelem odsolení zdí, akce bude 
zakončena v příštím roce 

Obyvatelé 
Nymburka, 
zájmové 
spolky a 
sdružení, 
turisté 

A: vysoká 4,2 mil. Kč Rozpočet 
města 

Odvlhčení a odsolení 
stěn, zlepšení 
estetického hlediska 

2020-2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 Kaple sv. Jana 
Nepomuckého – 
schody, 
elektroinstalace 

I. Fáze PD – aktualizace PD 
II. Fáze realizace – realizace schodiště do 
krovu, dokončení elektroinstalace 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
prochází celkovou obnovou, v 
loňském roce se započalo s 
obnovou omítek a rekonstrukcí 
elektroinstalace, součástí 
projektu je instalace točitého 
schodiště do krovu 

Obyvatelé 
Nymburka, 
zájmové 
spolky a 
sdružení, 
turisté 

C: nízká 1,8 mil. Kč Rozpočet 
města 

Zpřístupnění krovu 2020-2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 Zpřístupnění věží 
hradeb 

Zpřístupnění věží hradeb. I. Fáze PD  – 
projektová dokumentace pro povolení 
stavby a výběru zhotovitele  
II. Fáze realizace – realizace schodišť věží 
a ochozu 

Z dobových dokumentů plyne, že 
v minulosti byly věže hradeb 
propojeny ochozem, což lze dnes 
realizovat jen na veřejně 
přístupných místech (Rejdiště), 
původní propojení věží se nikde 
nezachovalo 

Obyvatelé, 
turisté 

C: nízká 1,25 mil. Kč  Zpřístupnění hradeb, 
vyhlídka, turistická 
atrakce 

2020-2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 PD_Staré 
děkanství  - 
revitalizace 
objektu 

Obnova objektu. I. Fáze PD – projektová 
dokumentace pro povolení stavby 

Objekt starého děkanství je 
nevyužíván, co urychluje jeho 
chátrání. V loňském roce byla 
připravena studie využití objektu, 
na základě které je potřeba 
zpracovat další stupně PD 

Obyvatelé 
Nymburka, 
zájmové 
spolky a 
sdružení, 
turisté 

C:nízká 1,3 mil. Kč  Projektová 
dokumentace pro 
povolení stavby 
vč.získání stavebního 
povolení 

2020-2021 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 Revitalizace 
Starého děkanství 

Hlavním cílem rekonstrukce děkanství je 
zpřístupnění této historicky cenné 
budovy veřejnosti a zachování její 
historické hodnoty. 

Památka je významná díky jejímu 
spojení s městskými hradbami a 
také díky složitému a bohatému 
stavebnímu vývoji, zejména z 
období gotiky a baroka. 
Zachování a obnovení podoby 
děkanství do původní podoby 
(odstranění konstrukcí ze 60. let 
20. stol.). Obnovení či oživení 
významu děkanství ve městě a 
jeho vztah ke Kostelnímu náměstí 
a farní zahrady a obnovení 
kulturního významu děkanství. 
Odlišení nově navržených 
konstrukcích od konstrukcích 
původních. Zpřístupnění hradební 
bašty 

Obyvatelé 
Nymburka, 
zájmové 
spolky a 
sdružení, 
turisté 

C:nízká 35 mil. Kč.   2021-2025 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  

 Skatepark 
Nymburk 

Vybudování skateparku, víceúčelového 
hřiště včetně přeložky cyklostezky.   

Zajištění dalších možností 
volnočasových aktivit ve městě. 
Revitalizace veřejného prostoru. 

Děti, 
obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

C; V současnosti je 
připraven projekt 
včetně vydaného 
stavebního 
povolení. 

15 mil. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
města, 
případě 
participace 
externího 
zdroje 

 2021-2023 Město Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
majetku 

  



   

 

 strana 26  

 

A.2.1. Kontinuální 
podpora komunitního 
plánování sociálních 
služeb a mapování 
poptávky po sociálních 
službách 

 

Program 
prevence 
kriminality na 
místní úrovni na 
rok 2021 

Program prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2021. Zvýšení prevence a 
bezpečnosti pro občany města Nymburk 
v tematických okruzích: 

Systém prevence kriminality. 

Pomoc obětem trestné činnosti. 

Boj proti recidivě, účinnější resocializace 
pachatelů, prevence kriminality dětí a 
mládeže. Komplexní přístup k bezpečí v 
sociálně vyloučených a jiných rizikových 
lokalitách. Nové hrozby a přístupy (boj 
proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých 
cílů, kriminalita páchaná na seniorech, 
nové přístupy v prevenci majetkové 
kriminality ad.). 

Projekty prevence kriminality 
jsou součástí kontinuální práce 
města na zvyšování bezpečnosti a 
prevence kriminality občanů 
města. 

Občané 
města 
Nymburk 

A: základní.  Probíhá 
výběr potřebné 
oblasti ve spolupráci 
Odboru sociálních 
věcí a Městské 
policie Nymburk 

1 mil Kč. V letošním 
roce bylo z 
Programu 
prevence 
kriminality 
MV možno 
čerpat až 1 
mil. Kč 

      

 Analýza 
potřebnosti 
sociálních služeb 
ve městě 
Nymburk 

Vznik analýzy potřebnosti sociálních 
služeb na území města. I.Fáze – výběr 
externího spolupracovníka pro 
zpracování analýzy 

II. Fáze – příprava projektu, kontaktování 
poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
působí v Nymburce 

III. Fáze – realizace projektu 

Bude vybrán externí spolupracující 
subjekt, který zpracuje analýzu 
potřebnosti sociálních služeb v 
Nymburce. Budou osloveni poskytovatelé 
sociálních služeb na území města a 
požádáni o spolupráci, výsledky analýzy 
budou ovlivňovat i výši dotací z rozpočtu 
města. 

Analýza potřebnosti sociálních 
služeb je velmi účinným 
nástrojem pro efektivní plánování 
a financování sociálních služeb na 
území města Nymburk 

 A: základní.  Probíhá 
výběr vhodného 
spolupracujícího 
subjektu pro tvorbu 
analýzy. 

600 tis. Kč Humanitární 
fond 
Středočeskéh
o kraje 

Rozpočet 
MěÚ – 
spoluúčast 
(minimálně 
10% 

 2021-2023  Odbor SOC   

A.2.2. Podpora vzniku 
sociálního bydlení 

Sociální bydlení 
Nymburk 

Vznik sociálního bydlení v Nymburce. 
XXXII. Fáze – výběr vhodného objektu 
či pozemku pro výstavbu či rekonstrukci, 
jejímž cílem bude vznik sociálního bydlení 

XXXIII. Fáze – příprava projektové 
dokumentace, příprava stavebních prací 

XXXIV. Fáze – realizace projektu, 
výstavba či rekonstrukce 

Bude vybrán vhodný objekt či pozemek 
pro realizaci projektu. Proběhne 
projektová dokumentace a vyřizování 
všech potřebných povolení a následně 
realizace stavby či rekonstrukce. 

Město Nymburk v současnosti 
nedisponuje žádným sociálním 
bydlením, které by bylo k 
dispozici osobám v nepříznivé 
sociální situaci, kteří si nemohou 
dovolit běžně dostupné bydlení, 
zejména matky s dětmi. Těchto 
osob neustále přibývá. 

Sociálně 
marginalizo
vaní 
obyvatelé 
Nymburka 

A: základní.  Probíhá 
výběr vhodného 
prostoru pro 
realizaci projektu 

Ca 15 mil 
Kč 

Externí 
zdroje, 
rozpočet 
města 

 2021-2005  Odbor SOC   

              

A.2.3. Rozšíření služeb 
odlehčovací péče 

             

A.2.4. Rozvoj služeb 
péče o seniory 
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A.3.1.      Zkvalitňování 
zdravotnické 
infrastruktury v majetku 
města a zdravotních a 
návazných služeb. 

Odvodnění 
pavilonů A, B a C 
Nemocnice 
Nymburk 

Řešení odvlhčení suterénů pavilonů A, B 
a C včetně odkanalizování dešťové vody 
převedením do nově budovaného 
kanalizačního řadu s retencí a odvodem – 
napojením do odtoku odlehčovací šachty 
z Boleslavské ulice směr tok Velké Valy. I. 
Fáze PD – PD od návrhu, přes DSP 
(územní souhlas a vodoprávní 
rozhodnutí) ve formě dokumentace pro 
výběr zhotovitele 

II. Fáze realizace – výstavba odvodnění 
pavilonů a kanalizačních dešťových stok 
(dokončeno – přejímací řízení) 

Při realizaci stavebních úprav RHB 
v suterénu pav. A byla zjištěna 
nadměrná vlhkost ve zdech a bylo 
nutné toto neprodleně řešit 
opatřeními na obvodových zdech 
podsklepených částí nemocnice. 
S tímto řešením se nám propojilo 
odkanalizování projektované 
provozní vody z bazénu do 
kanalizační dešťové stoky přes 
areál nemocnice s projektovanou 
retencí a odvodem do 
odlehčovací šachty a dále do toku 
Velkých Valů. 

Obyvatelé 
města 

D: dokončeno,  14 mil. Kč 
bez DPH 

Město 
Nymburk 

 2017-2020 Město Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
majetku  

1 1 

 Nemocnice – 
rekonstrukce 
gynekologického 
a porodnického 
oddělení 

Rekonstrukce oddělení. Nutnost modernizace a zvýšení 
standardů 

Obyvatelé 
města 

B: V přípravě   
Vypsána VZ na 
realizaci v režii 
Nemocnice 

3 mil. Kč 
bez DPH 

Nemocnice s 
financováním 
přes Město 
(supervisor) 

 2020-2021  Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
Majetku, 
Nemocnice 
Nymburk 

  

 Nemocnice – 
Rekonstrukce 
lékařských 
pokojů, 
skladových a 
technických 
prostor 

Rekonstrukce lékařských pokojů, 
skladových a technických prostor 

Potřeba zvýšení uživatelského 
komfortu. 

Obyvatelé 
města 

Zpracování PD 2,5 mil. Kč 
bez DPH 

  2021  Odbor 
správy a 
rozvoje 
měst. 
Majetku, 
Nemocnice 
Nymburk 

  

 Nemocnice – 
Rekonstrukce 
budovy N a 
parkovací systém 

Rekonstrukce vrátnice a stanovení 
parkovacího systému v areálu nemocnice 

  Realizace pavilonu N 
před dokončením 

2,65 mil. Kč 
bez DPH 

  2020 - 
budova N 
před 
dokončení
m 

2021 - 
parkování 

    

 Nemocnice – 
modernizace 
chirurgické 
ambulance 

Rekonstrukce, modernizace ambulance. Nutnost modernizace a zvýšení 
standardů. 

Obyvatelé 
města 

B: Nemocnice 
vypsala VZ na PD 
05/2020 

2,5 mil. Kč 
bez DPH 

Město  2020-2021  Nemocnice 
s 
financován
ím přes 
Město 
(supervisor
) 

  

 Nemocnice – 
rekonstrukce 
pavilonu E 

 Nutnost modernizace a zvýšení 
standardů péče, adaptace prostor 
z býv. dětského pavilonu na LDN  

 B: v přípravě před 
podpisem SOD na 
projekt 

ca 30-60 
mil. Kč bez 
DPH odhad 

Město  2020-2022  Nemocnice 
s 
financován
ím přes 
Město 
(supervisor
) 
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 Nemocnice – 
drobné stavební 
práce 

Výměna Baby boxu, oprava části fasády, 
oprava koupelen a WC pro personál v 
suterénu budovy B, oprava střechy a 
vstupu polikliniky Velké Valy, oprava 
vstupních dveří CT na RDG 

   1,55 mil. Kč 
bez DPH 

 zvýšení uživatelského 
komfortu a údržba 
majetku 

2020-2021  Nemocnice 
s 
financován
ím přes 
Město 
(supervisor
) 

  

A.4.1.      Optimalizace 
procesů řízení, využívání 
nových přístupů a 
technologií v duchu 
konceptu Chytrého města. 

Elektronická 
deska 

Vybudování elektronické úřední desky. 
Elektronická deska bude fyzicky umístěna 
v podloubí radnice. Nahradí současnou 
úřední desku (Pevnou). Elektronická 
úřední desky bude propojena s 
webovými stránkami města a propojena 
se spisovou službou úřadu. Odkud se 
budou načítat dokumenty přímo do 
softwaru elektronické úřední desky. 
Dojde k urychlení práce se zveřejňováním 
dokumentů na úřední desku.   

Dojde k urychlení práce při 
zveřejňování dokumentů na 
úřední desku. Dojde k úspoře 
místa na úřední desce – větší 
dokumenty, půjdou lépe 
zobrazovat na panelu. 

Občané 
města 
Nymburk, 
pracovníci 
Městského 
úřadu 
Nymburk 

A: V současnosti 
není připravený 
žádný projekt 

300 tis – 
900 tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

Elektronická úřední 
deska v podloubí 
radnice. Software 
pro zveřejňování 
dokumentů, který 
automaticky bude 
načítat dokumenty ze 
spisové služby 

2021-2023  Odbor IT, 
tajemník 

 2 

 Portál Občana Vybudování úplného elektronického 
podání na Městském úřadě Nymburk. I 

I.Fáze – vytvoření Portálu občana se 
všemi funkcionality 

II. Fáze – zaškolení uživatelů z řad MěÚ 
Nymburk 

III. Fáze - spuštění zkušebního provozu 

Portál občana bude umožňovat 
obyvatelům města Nymburk, 
elektronickou komunikaci s Úřadem. Po 
přihlášení do portálu, bude moci využít 
předvyplněné formuláře a odeslat je 
přímo na úřad. Uvidí zde svoje poplatky, 
které má uhradit městu. Poplatky půjdou 
uhradit pomocí převodu nebo přímo 
pomocí platební brány. Portál bude 
obsahovat veškeré životní situace a také 
jak je má vyřídit. Uvidíš zde stav svých 
žádostí, podkladů. Portál bude pro 
přihlašování využívat nové e-občanky 
(NIA), nebo MojeID. 

Vzhledem rostoucích požadavku 
od občanu města na elektronizaci 
veřejné správy a využívání 
moderních prostředků pro 
komunikaci s občany. 

Občané 
města 
Nymburk, 
pracovníci 
Městského 
úřadu 
Nymburk 

B: střední  Probíhá 
zjištění možností 
dotace, v letošním 
roce jsou vyčleněny 
peníze na realizaci. 

1,5 – 2,5 
mil. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 

 2021-2023  Odbor IT, 
tajemník 
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 Videokonference Technologické vytvoření možnosti 
pořádat profesionální videokonference 
pro jednání apod. Cílem projektu je 
zajištění možností zahájit 
videokonferenci nebo se k již vytvořené 
připojit. Software by měl umožňovat 
vytvořit videokonferenční hovor z 
každého zařízení na Městském úřadě. 
Dále by měl možnost umožňovat pozvat 
libovolný počet účastníku mimo úřad. 
Součástí projektu by mohlo být zavedení 
vhodného hardwaru do zasedací 
místnosti Městského úřadu.  Poté by 
mohly probíhat i jednání rady 
(zastupitelstvo), aniž by se členové rady 
spolu setkali. Lze by šlo využít i 
videohovory pro řešení složitějšího 
projektu atd. 

Z důvodu krizových opatření 
vznikly požadavky na 
videokonferenční hovory. 
Městský úřad momentálně 
nedisponuje vhodným softwarem 
pro zakládání videokonferencí. 

Vedení 
města 
Nymburk, 
pracovníci 
Městského 
úřadu 
Nymburk 

A; v současnosti 
není připravený 
žádný projekt 

50-500 tis 
Kč 

Město  ???  Odbor IT,    

 Budova ÚZVM – 
nové zasíťování 

Cílem projektu je po převzetí budovy 
ÚZSVM, vytvořit novou odpovídající 
síťovou kabeláž, zajištění zálohované 
elektrické sítě.  Budova ÚZSVM se 
nachází vedle Budovy ve Staré Sladovně. 
Současná datová síť neodpovídá 
požadavků, která jsou kladena a v 
budoucnu by měli přibýt další 
zaměstnanci. Proto by po získání budovy 
mělo dojít k vypracování projektové 
dokumentace, která by vypracovala 
nového rozvody datové sítě. Dále by se 
zavedlo zálohování el. Sítě bud pomocí 
UPS nebo generátoru. Nutné by bylo 
zajistit novou serverovnu a její prvky. 

V současné době, je po budově 
ÚZSVM roztahaná stará kabeláž a 
neodpovídající prvky v 
serverovně. Nejsou zde žádné 
zálohované okruhy el. napětí pro 
případný výpadek el. proudu. 

Obyvatelé 
města 

B: nízká – probíhají 
jednání o převodu 
budovy ÚZSVM na 
město Nymburk 

300  – 600 
tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Město Výstupem bude 
zavedení nových 
datových zásuvek a 
propojení do nových 
síťových prvků v 
serverovně. Zajištění 
počítačů proti 
výpadku. el. proudu 

2021-2023  Odbor IT,   

 Elektronická 
faktura 

Zajistit úplný oběh a schvalování faktury 
elektronicky po úřadu, Jedná se o 
projekt, kdy bude zajištěno propojení 
spisové služby s programem Ginis, kdy 
bude schopné příchozí fakturu načíst do 
spisové služby, ze které si ji převezme 
GINIS. Jednotlivé podpisy na průvodce k 
faktuře by byly elektronické, pomocí 
elektronických podpisů. Jednotlivé úkony 
by se dělaly pouze elektronicky.   

 Obyvatelé 
města 

C; Střední – finanční 
zajištění v rozpočtu 
města pro letošní 
rok 

200  – 350 
tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

 2021  Odbor IT,   
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 Vytvoření 
řízeného přístupu 
uživatelů PC a 
dalších opatření 

Cílem projektu je vytvoření řízeného 
přístupu uživatelů do PC s využitím 
ActiveDirectory. Pro přihlášení do PC, 
bude využívána v budoucnu karta ProID+.  
Vytvoření terminálového řešení pro 
případný HomeOffice, k agendovým 
aplikacím. XIX. Fáze – Zajištění 
potřebného hardwaru a softwaru 

XX. Fáze – Vytvoření strategie 
oprávnění pro jednotlivé uživatele 

XXI. Fáze – Zaškolení pracovníků IT a 
uživatelů PC 

XXII. Fáze – Implementace  

Projekt si klade za cíl, vytvoření 
doménové struktury a bezpečnostních 
pravidel na Městském úřadě Nymburk. 
Současně bude vytvořeno terminálové 
řešení pro připojení do jednotlivých 
agendových softwaru, aby se dalo 
pracovat v případě potřeba z domovo 
(tzv. HomeOffice) a zabezpečené VPN 
připojení. Po vybudování bude možné 
implementovat přihlášení uživatelů do 
jednotlivých softwaru a budou mít jedno 
heslo na vše. V budoucnu se budou 
přihlašovat do počítače pomocí karty, 
kterou mají již v současné době k 
dispozici. Bude zvýšena bezpečnost 
systému, tím, že uživatelé budou mít 
omezené možnosti. (např. nemožnost 
nainstalování cizího softwaru) 

Z důvodu bezpečnostního 
zabezpečení je nutné přejít na 
ActiveDirectory (Doménové 
řešení). Díky tomuto opatření 
bude možné vytvořit 
bezpečnostní politiku založenou 
na možnosti omezit oprávnění 
uživatelů nainstalovat nežádoucí 
aplikace. Z důvodu vytvoření 
možnosti práce z domu je 
potřeba vytvořit terminálové 
řešení pro přístup k aplikacím, 
které fungují pouze na lokálních 
počítačích v budovách Městského 
úřadu. 

Obyvatelé 
města 

B: nízká – probíhá 
postupné zjišťování 
hardwarových 
nároků a 
potřebného 
softwaru. 

300  – 600 
tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

 2021-2022  Odbor IT,   

 Elektronické 
jednání rada a 
zastupitelstva 

Umožnění vytváření a schvalování 
materiálů do rady a zastupitelstva. Cílem 
projektu je umožnit vytvářet elektronicky 
materiály do rady a zastupitelstva. 
Materiály budou schvalovány 
elektronicky. Například pomocí 
elektronického podpisu. Program bude 
umožňovat přístupu jak radním, tak 
zastupitelům, kde budou moci nahlížet 
na jednací body. Dále bude umožněn 
export do formátu pDF. Program bude 
propojený s webovými stránkami, aby 
bylo možné zobrazovat materiály do 
zastupitelstva občanům. Dále bude 
program umožňovat vytvoření usnesení 
do formátu pdf. 

V současné době město 
disponuje pouze programem pro 
zobrazení materiálu do rady a 
zastupitelstva. Není umožněné 
elektronické potvrzování, či 
hlasování. 

 A; V současnosti 
není připravený 
žádný projekt 

50 tis – 800 
tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

   Odbor KS   
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 Propojení budovy 
ÚO PČR a MěÚ 

Vytvoření optického spoje mezi 
budovami ÚO PČR a MěÚ. V současné 
chvíli existuje rádiový spoj mezi 
budovami. V letošním roce bude 
aktualizován hardware a bude splňovat 
zákoné požadavky na toto připojení. V 
budoucnu je možné, že bude potřeba 
větší přenosová kapacita. A jako nejlepší 
možnost náhrady se jeví vyměnit rádiový 
spoj za optiku. 

V budoucnu je možné, že budou 
zvýšené kapacitní a bezpečnostní 
požadavky na toto spojení a 
vhodnou náhradou by byl 
vytvořený optický spoj mezi 
budovami ÚO PČR a MěÚ. 

 A; V současnosti 
není připravený 
žádný projekt 

500 tis – 
800 tis. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

      

 Obnova 
hardwaru v 
serverovně 

Obnova serverů a bezpečnostních prvků 
na Městském úřadě. Na Městském úřadě 
pomalu zastarávají servery, bezpečnostní 
prvky aj., které jsou nezbytné pro 
fungování úřadu. Bude je nutné obměnit. 

Z důvodu kladení větších 
požadavků na bezpečnost úřadu 
v elektronické komunikaci a z 
důvodu stárnoucího hardwaru 
bude nutné přistoupit k obměně 
těchto prostředků.  Může se 
jednat o postupnou výměnu, kdy 
jednotlivé výměny bude možné 
rozložit do více let 

 A; V současnosti 
není připravený 
žádný projekt 

1 mil – 2 
mil. Kč 
realizace + 
zajištění 
provozu 

Rozpočet 
MěÚ 
Nymburk, 
státní dotace. 

      

 Participativní 
rozpočet města – 
Nymburský 
měšec 

Cílem je zapojit veřejnost do 
spolurozhodování o rozvoji města. 
Participativní rozpočet patří ke 
způsobům, jak zapojit občany do rozvoje 
města. Sami navrhnou a posléze i vybírají 
projekt, který chtějí v našem městě 
realizovat. Pokud má nápad, co v našem 
městě vylepšit nebo co mu v jeho okolí 
schází může využít participativní 
rozpočet.  

Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit 
několik pravidel a podat žádost.  

O tom, které projekty budou realizovány, 
rozhodne hlasováním veřejnost. 

V rozpočtu města Nymburka pro rok 
2020 je připraveno 250 tisíc korun.  

Jde o věc společného rozhodování, zájem 
o život v našem městě a také o vaše 
nápady, které můžeme společně 
uskutečnit. Na úspěchu prvního ročníku 
závisí částka, kterou město připraví pro 
následující ročník participativního 
rozpočtu 

Město vyčlenilo určitou částku ze 
svého rozpočtu pro participativní 
rozpočet. Ačkoli název je složitý, 
princip je prostý. Jde o finance 
města, o jejichž využití rozhodují 
občané. Ti v samotném úvodu 
vymysleli název participativního 
rozpočtu města Nymburka 
(Nymburský měšec). Poté 
navrhnou projekty, které mohou 
být z tohoto rozpočtu 
realizovány. Město pak uskuteční 
z peněz participativního rozpočtu 
ty projekty, jež sami občané 
hlasováním vyberou 

 rozpracováno ? Rozpočet 
města 

 Od 2020 
kontinuáln
ě 

    

 

 



   

 

 strana 32  

 

Rozvojová možnost (pilíř) B – NYMBURK: Město dynamického ekonomického rozvoje 

Cíle Název 
projektu 

Stručný popis a cíle projektu Odůvodnění projektu Cílová 
skupina 

Připravenost projektu Náklady 
projektu 

Finanční 
zdroje 

Kvantifikace 
výstupů projektu3 

Doba 
realizace 

Nositel 
projektu 

Odpově
dnost 

za 
realizaci 

Časová 
priorita 

Institu-
cionální 
nároky 

B.1.1. Příliv kvalitních 
investic do průmyslových 
zón. 

 

Management 
a marketing 
investičních 
příležitostí 

Marketingová strategie lákající 
zahraniční podniky k investicím do 
průmyslové zóny Sever. Strategie 
bude zaměřena na výroby s vyšší 
přidanou hodnotou. Investoři budou 
stimulováni zasíťovanými pozemky, 
výhodným pronájmem či možností 
využití služeb PIN/VTP. Oslovování 
potenciálních investorů městem, 
propagace průmyslové zóny Sever 
v médiích a na veletrzích.    

Prioritní orientace rozvoje 
města do průmyslové zóny 
Sever a z toho plynoucí 
potřeba jejího systematického 
a efektivního využívání 

Podnikatelé 
s neregionální 
působností 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet 
města 

Seznam relevantních 
potenciálních 
zahraničních 
investorů.  

Marketingová 
strategie investičních 
příležitostí s důrazem 
na možnost využití 
inovační 
infrastruktury. 

kontinuáln
ě 

Město, PIN Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
Majetku, 
PIN 

3 2 

B.1.2. Další rozvoj 
podnikatelského 
inkubátoru a inovací 

 

Monitoring 
inkubovaných 
podniků 

Sběr dat o inkubovaných podnicích. Ukazatel fungování 
podnikatelského inkubátoru.  

Empirický podklad pro další 
rozvoj PIN. 

Malé 
a střední 
podniky 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet PIN Monitorovací zpráva 
o podnicích 
inkubovaných v PIN 

kontinuáln
ě 

PIN Ředitel 
PIN 

2 2 

Rozšíření 
činností PIN 

Rozvoj činností PIN ve sférách 
poradenství v oblastech sestavení 
podnikatelského záměru, založení 
společnosti na klíč, financování 
inovačního podnikání, ochrany 
duševního vlastnictví, transferu 
technologií či propagace podniku.  

Větší atraktivita PIN pro 
začínající podniky. 
Multiplikační efekt inkubátoru 
na průmyslovou zónu Sever. 

Malé 
a střední 
podniky 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet PIN Výroční zpráva 
o rozvoji činností PIN 

kontinuáln
ě 

PIN, 
Centrum 
podnik. 
služeb 

Ředitel 
PIN 

2 2 

B.2.1. Destinační 
management. 

Management 
destinace 

Řízení společného marketingu 
cestovního ruchu města Nymburka 
tak, že podniky cestovního ruchu 
budou fungovat jako poradní orgán 
pro řešení otázek cestovního ruchu 
ve městě. Zaměřením projektu je 
zajištění vzájemné komunikace mezi 
podniky v CR a městem tak, aby došlo 
k maximalizaci kongruence jejich 
rozvojových potřeb. Nedílnou 
součástí managementu CR města je i 
marketing (např. prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu). 

Pro úspěch v města 
v cestovním ruchu 
v konkurenci jiných měst je 
nezbytná koordinace činností 
veřejného sektoru a 
podnikatelů v cestovním ruchu 
a pohostinství 

Podnikatelé 
CR, město 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet 
města 

 

 kontinuáln
ě  

Město Kancelář 
starosty,  
TIC,  

2 2 

Monitoring 
cestovního 
ruchu 
v destinaci 
 

Efektivní sběr dat o cestovním ruchu 
ve městě Nymburce 

Empirický podklad pro realizaci 
jednotlivých projektů a 
kontroly jejich naplňování 

Podnikatelé 
CR, město 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet 
města 

Každoroční 
monitorovací zpráva 
cestovního ruchu 

průběžně Město Kancelář 
starosty, 
TIC 

2 2 

Rozšíření 
produktu 
Nymbursko 

Využití turistického potenciálu města 
Nymburka i jeho okolí (např. skrze 
spolupráci v rámci mikroregionu) 
a vytvoření produktů vhodných pro 
různé segmenty potenciálních 
návštěvníků. 

Vytvoření produktu dvou- 
a vícedenních pobytů 
s ubytováním v Nymburce. 

Potřeba prodloužení pobytu 
návštěvníků ve městě. 

Potenciální 
návštěvníci, 

cestovní 
kanceláře,  

místní 

A Není 
vyčísleno 

Rozpočet 
města 

Marketingová 
strategie (vč. 
jednotlivých 
segmentů 
návštěvníků).  

Spolupráce 

???  Město Odbor 
kancelář 
starosty,  

TIC 

1 2 

 

3 Např. m2, km, počet dotčených osob 
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Spolupráce v rámci regionu a 
s cestovními kancelářemi při nabídce 
těchto produktů. 

podnikatelé 
v CR 

s cestovními 
kancelářemi. 

 

Mlýn Bašta 

 

 

 

 

 

 

Celková rekonstrukce objektu 
pro potřeby turistického ruchu 
a zpřístupnění kulturního dědictví 
veřejnosti. 

Restaurování  kvalitních nástěnných 
maleb. 

Vytvoření  dalšího cíle pro 
návštěvníky města.   

Zpřístupnění památkově 
chráněného objektu široké 
veřejnosti. 

Vytvoření dalších prostor pro 
kulturní vyžití, obrazárna, 
výstavy, muzejnictví. 

Obyvatelé 
regionu 
v rozsahu 
min. ORP 
Nymburk  

Návštěvníci 
oblasti 

B; 

- stavebně historický 
průzkum, 

- restaurátorský průzkum, 

- zadání zpracování PD 
pro rekonstrukci.  

Není 
vyčísleno. 
Odhad cca 
30 000 000 
Kč. 

ROP SČ  

Rozpočet 
města  

Dotace z MK  

Cca 270 m2 
rekonstruovaných 
ploch.  

XY počet návštěvníků 
ročně. 

??? Město  Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
majetku 

1 3 

Kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

 

 

 

Rekonstrukce  odsvěcené kaple na 
víceúčelový společenský sál rozšiřující  
možnosti pro pořádání  kulturních 
akcí, koncerty ,svatby atd. 

Propojení s divadlem–větší flexibilita 
nabídce  

- Oživení kulturního dědictví  

- Zřízení nových kulturních 
zařízení 

Obyvatelé 
regionu 
v rozsahu 
min. ORP 
Nymburk,  

návštěvníci  

D; DSP a DZS 23 000 000 
Kč 

ROP SČ  

Rozpočet 
města  

Dotace z MK 

Cca 182 m2 
rekonstruovaných 
ploch  

XY počet návštěvníků 
ročně  

???  Město  Odbor 
správy 
a rozvoje 
měst. 
majetku 

2 3 
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Rozvojová možnost (pilíř) C  – NYMBURK: Kvalitní životní prostor 

 

Cíle Název 
projektu 

Stručný popis a cíle projektu Odůvodnění projektu Cílová 
skupina 

Připravenost projektu Náklady projektu Finanční 
zdroje 

Výstupy, jejich 
Kvantifikace 4 

Doba 
realizace 

Nositel 
projektu 

Odpově
dnost 

za 
realizaci 

Časová 
priorita 

Institu-
cionální 
nároky 

C.1.1. Zlepšit dopravní 
infrastrukturu města 

Korzo na 
Přístavě 

Oprava a modernizace komunikace v 
ul. Na Přístavě, která je přístupovou 
cestou do lokality Parku pod 
Hradbami. Projektovou dokumentaci 
investuje ŘVC ČR, jako součást 
projektu Přístaviště na základě 
Smlouvy o spolupráci. 

Zhotovitele stavby na základě Smlouvy 
o společném zadávání stavby provede 
ŘVC ČR. 

V dané lokalitě je komunikace, 
která nesplňuje kritéria pro 
společný provoz chodců a 
cyklistů, která v oblasti 
křižovatky s ulicí Na Fortně 
propojí obě části cyklostezky 
kolem Labe. Dále bude 
přístupovou komunikací pro 
projektované přístaviště pro 
osobní lodě. 

 

 B: nízká -  PD zpracována, 
závisí na ŘVC ČR 

??? Rozpočet 
města 
Nymburk, 
státní dotace 

 2017-2025 ŘVC ČR ŘVC ČR   

Rekonstrukce 
ulic 
Brigádnická a 
U Růžáku 

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu 
komunikací a chodníků v ulici 
Brigádnická a revitalizace prostoru 
malého sídliště uU Růžáku – 
optimalizace parkovacích míst, 
komunikací a zeleně, vč. veřejného 
osvětlení a přeložek sítí. Rozděleno do 
dvou etap dle ulic. 

V dané lokalitě se nacházejí 
komunikace, chodníky a zeleň 
v nevyhovujícím stavu, je třeba 
tento stav uvést do souladu s 
platnou legislativou a 
potřebami obyvatel. 

Obyvatelé 
města a 
návštěvníci  

B:  PD zpracována, 
stavební povolení 
pravomocné  

 

PD 357 tis. Kč vč. 
DPH 

Přeložky 320 tis Kč 
vč. DPH 

Předpoklad ceny 
celkem  25.3 mil Kč 
Brigádnická  15,3 
mil Kč  

10 mil.Kč 

Rozpočet 
města, státní 
dotace 

Rekonstruované 
komunikace, 
chodníky, veřejné 
osvětlení a 
revitalizovaná zeleň v 
souladu s platnou 
legislativou a 
potřebami obyvatel v 
dané lokalitě  

2021-2025 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

2 2 

Náměstí 
Přemyslovců  

Rekonstrukce plochy  včetně  
doprovodného mobiliáře  a 
parkovacích  ploch  

- špatný technický stav , 
Rekonstrukce hlavního náměstí 
ve městě včetně řešení 
dopravní situace v centru 
města. 

Obyvatelé 
města a 
návštěvníci 

A;  Není vyčísleno 

 

 m2 rekonstruované 
plochy komunikací  

počet parkovacích 
míst  

2021-2025 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

1 3 

Rekonstrukce 
komunikací v 
ulici U Skály 

Vybudování komunikace a chodníků 
vč. odvodnění komunikace a 
veřejného osvětlení 

V dané lokalitě je vzhledem k 
nové zástavbě nevyhovující 
komunikace bez chodníků. 
Projekt řeší novou komunikaci, 
chodníky, zklidnění provozu v 
ulici, odvodnění komunikace 
tak, aby nedocházelo k 
zaplavování sousedních 
pozemků a dále napojení na 
komunikaci pro nově 
navrhovanou zástavbovou 
zónu. 

Obyvatelé 
ulice U Skály, 
obyvatelé 
města a 
uživatelé 
silničního 
provozu 

B: nízká - probíhá 
zpracování PD 

490 tis. Kč PD, 
celkem ? 

Rozpočet 
města 
Nymburk, 
státní dotace  

m2 nové plochy 
komunikace, 
chodníky, osvětlení 

 

2021-2025 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

2 2 

Revitalizace 
veřejného 
prostranství 
při křížení 
ulice Zbožská 

Vybudování parkovišť pro účely města 
a oddělených služebních parkovacích 
míst pro PČR a jejich zaměstnance. 

I. Fáze PD – vytvoření všech stupňů PD 
od návrhu až po dokumentaci pro 

V dané lokalitě se nachází 
pouze nedostačující 
zaměstnanecké a služební 
parkoviště PČR. Město vyvolalo 
tuto investici na základě 

Obyvatelé 
města 

A; Probíhá zpracování PD 
v pokročilém stádiu, 
Studie ARCHILAB 2017 

Dělení pozemků a vklad 
do KN 2018 

PD 520tis. bez DPH  

Rozpočet projektu: 
5.752 tis. bez DPH 
město část 

Město 
Nymburk 
Ministerstvo 
vnitra ČR 
prostřednict

Poměry parkovacích 
míst pro realizaci 
upraveny v poměru 
28:33 Město/PČR a 
fakturace ale dle 

2017 PD, 
realizace 
2021  

Město 
Nymburk, 
PČR 

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 

  

 

4 Např. m2, km, počet dotčených osob 
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a Boleslavské 
třídy 
Nymburk 

výběr zhotovitele: 

• Studie 

• DSP 

• PDS 

II. Fáze realizace – výstavba 
parkovacích míst pro město a násl. pro 
PČR v jejich režii a dle jejich finančních 
možností 

potřebnosti parkovacích míst v 
této lokalitě v prvé řadě pro 
městský bazén a dále pro 
posílení parkování v dochůzné 
vzdálenosti do zdravotnických 
zařízení a jiných institucí v 
okolí. 

Směnná smlouva na 
pozemky 2018 

VZ na stupně PD 2018 - 19 

Přepracování studie 
Haigway design 2019 

DUR 08/2019 

DSP 01/2020 

PDS trvá – předpoklad 

vím ČR – 
Krajské 
ředitelství 
PČR Stč. 
Kraje, PD 58 
%,  

děleného Rozpočtu 
(Realizaci si každý 
provede samostatně 
na své náklady) 

majetku 

Parkovací 
plochy 
sídliště 

Navýšení parkovacích ploch  
v prostorách sídliště  Jankovice   

Nedostatečná kapacita  Obyvatelé 
města 

D; DUR 

-připravovat dílčí realizace  

Není vyčíslen   počet parkovacích 
stání  

 

2020-2023 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

3 2 

Živé nádraží  Projekt obsahuje:  

- revitalizaci železničního nádraží,  

- úpravu přilehlého autobusového 
nádraží,  

- vybudování nových parkovacích 
stání.  

Současná kapacita parkovacích 
míst je nedostačující – bariéra 
návaznosti individuální a 
veřejné dopravy. Stav ŽN 
neodpovídá standardům 
cestování 21. století.  

Obyvatelé 
regionu 
v rozsahu 
min. ORP 
Nymburk  

Návštěvníci 
oblasti  

B: zpracována jen 
architekt. studie (+ nutná 
aktualizace) 

Není vyčísleno   počet parkovacích 
stání  

m2 revitalizované 
plochy  

m2 revitalizovaného  
autobusového 
terminálu  

počet osob nově 
využívajících 
revitalizovanou 
infrastrukturu 

2020-2025  Město 
Nymburk, 
České 
dráhy, a. s. 

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

3 3 

Propojovací 
komunikace 
ulic Na 
hroudách a 
ulice Okružní 

Záměr města propojit kratší cestou 
lokalitu Na hroudách s lokalitou starší 
zástavby města na sídlišti Drahelice.  

      2022-2025     

Parkovací 
dům Eliška – 
předprojekto
vá příprava 

Rekonstrukce a zvýšení kapacity 
Parkoviště „Eliška“. Vybudování 
vícepodlažního parkovacího domu. 

Centrum města Nymburk 
Parkoviště „Eliška“ má v 
současné době nedostačující 
kapacitu parkovacích míst. 
Zpracovaná studie nabídne 
možná řešení Parkovacího 
domu, jeho kapacitu a odhad 
nákladů a určí směr pro 
zpracování PD. 

Obyvatelé 
města, 
dojíždějící 
pracující, 
turisté 

B: Nízká – probíhá 
předprojektová příprava – 
Studie řešení Parkovacího 
domu 

studie: 100.tis Kč, 
následně ? 

  Studie 
Parkovacíh
o domu 
Eliška 

3/2020 – 
6/2020 

PD – 2021 
– 2022 

Následně 
realizace 
do 2025 

Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

C.1.2. Kvalitní podmínky pro 
nemotorovou dopravu ve 
městě 

Kostelní 
náměstí  

Rekonstrukce plochy včetně 
doprovodného mobiliáře se 
zaměřením na cyklopěš. návštěvníky , 
zakomponování k cyklotrasám   

- špatný technický stav  Obyvatelé 
města a 
návštěvníci 

A;  Není vyčísleno 

 

 m2 rekonstruované 
plochy komunikací  

 

-2025 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

1 3 

 Cyklostezka 
levý břeh 
Labe vč. 
přemostění 
starého Labe 

Vybudování nové cyklostezky 
rekonstrukce stávající cyklostezky na 
levém břehu Labe, včetně přemostění 
Starého Labe z důvodu zajištění 
bezpečnosti pro uživatele cyklostezky 

V trase stávající cyklostezky a 
cyklotrasy na levém břehu 
Labe je několik nebezpečných 
bodů – např. přechod přes 
silnici I/38, které projekt řeší 
odkloněním do nové trasy 

Obyvatelé 
města a 
návštěvníci 

B: nízká - probíhá 
zpracování PD 

Ca 650 tis. PD  Nová cyklostezka 
umožní bezpečný 
provoz pro cyklisty i 
pěší po celé délce 
trasy po levém břehu 

2020-2021 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
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– přechod komunikace I/38. cyklostezky po břehu Labe a je 
vedena pod silničním mostem 
přes přemostění Starého Labe, 
dále pak pokračuje v nové 
trase, řeší napojení nové lávky 
pro pěší přes plavební komoru 
a napojuje se na stávající 
cyklostezku až po katastrální 
hranici města Nymburk. 

Projekt bude rozdělen do 
několika etap. 

Labe. majetku 

 Pravidelná 
pasportizace 
mostních 
konstrukcí ve 
vlastnictví 
města 

Na základě událostí v ČR z poslední 
doby týkajících se zastarávání 
mostních konstrukcí, bylo přistoupeno 
k pravidelné kontrole mostních 
konstrukcí ve vlastnictví města, na 
jejímž základě jsou přidávány projekty 
do  Zásobníku investičních akcí a 
oprav. 

      kontinuáln
ě 

Město 
Nymburk, 

Městský 
úřad 
Nymburk
, odbor 
rozvoje a 
investic 

  

 Lávka přes 
Labe v 
Nymburce 

Vybudování nové lávky pro pěší a 
cykloprovoz, která spojuje centrum 
města a Zálabí na levém břehu Labe 

Původní lávka pro pěší byla 
stržena v roce 2018.  Lávka 
přes Labe je důležitou spojnicí 
pro pěší a cyklisty mezi částmi 
města na obou březích Labe. 

Obyvatelé 
města, turisté 

D; Vysoká – probíhá 
výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, 
financování projektu 
zajištěno 

SoN 500. tis. Kč 

PD 4. mil Kč 

Předpokládaná 
cena stavby: 147 
mil. Kč 

Město 
Nymburk, 
SFDI 

 2019 – 
12/2021 

Město 
Nymburk, 

Městský 
úřad 
Nymburk
, odbor 
rozvoje a 
investic 

  

C.1.3.  Kvalitní bytový fond 
a dobré podmínky pro další 
rozvoj funkce bydlení ve 
městě 

Bytový dům 
Kolonie 

-výstavba bytového domu  
s komerčním plochami v přízemí  

-dostavba proluky  Obyvatelé 
města  

B;   

Vypsán  výběr developera 

Není vyčísleno 

 

 Není vyčísleno 

 

2011-2014 Developer  Develop
er 

2 3 

C.1.4.  Kvalitní technická 
infrastruktura v majetku 
města 

Rekonstrukce 
ulic 
Brigádnická a 
U Růžáku 

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu 
komunikací a chodníků v ulici 
Brigádnická a revitalizace prostoru 
malého sídliště uU Růžáku – 
optimalizace parkovacích míst, 
komunikací a zeleně, vč. veřejného 
osvětlení a přeložek sítí. Rozděleno do 
dvou etap dle ulic. 

V dané lokalitě se nacházejí 
komunikace, chodníky a zeleň 
v nevyhovujícím stavu, je třeba 
tento stav uvést do souladu s 
platnou legislativou a 
potřebami obyvatel. 

Obyvatelé 
města 

B:  PD zpracována, 
stavební povolení 
pravomocné 

PD 357 tis. Kč vč. 
DPH 

Přeložky 320 tis Kč 
vč. DPH 

Předpoklad ceny 
celkem  25.3 mil Kč 
Brigádnická  15,3 
mil Kč  

10 mil.Kč 

Rozpočet 
města 
Nymburk, 
státní dotace 

      

 Vodovodní 
řad v Babíně 

Vybudování vodovodního řadu pro 
rodinné domy v odlehlé lokalitě 

Nutnost protažení městského 
vodovodu do uvedené oblasti 
(dlouhodobě problem se 
studniční vodou (kontaminace) 

Obyvatelé 
města 

 1,39 mil. Kč bez 
DPH 

80 % město 
Nymburk 

  Město 
Nymburk a 
VaK a.s. 
Nymburk 

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

 Stavební 
úpravy 
krematoria 

Oprava budovy krematoria. I. Fáze PD 
– vytvoření všech stupňů PD od 
návrhu až po dokumentaci pro výběr 
zhotovitele 

II. Fáze realizace – zlepšení stavebně - 
technického stavu objektu. 

Krematorium je významnou 
kulturní památkou obce, stále 
slouží svému původnímu účelu. 
Objekt je zavlhlý a má 
poškozenou střešní krytinu. V 
zájmu zamezení degradace 
objektu je nutná oprava střešní 
krytiny a odvlhčení stěn 
objektu. 

Obyvatelé 
města 

B: střední – PD 
zpracována, akce je 
zařazena do rozpočtu 
města na r. 2020 v 
nedostatečné výši 

9 mil. Kč Město, 
dotace 

Zrekonstruovaná 
budova 

2021  Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

 Krematorium Revitalizace interiérů a okolí stavby, Nutnost vytvořit odpovídající           
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– 
rekonstrukce 
vnitřních i 
venkovních 
prostor 

oprava střechy. zázemí pro pozůstalé, 
revitalizace obřadní síně, 
zrušení kolumbária ve 
stávajících prostorách, 
revitalizace bezprostředního 
okolí stavby, stavba nového 
kolumbária 

NKP 

 Terasy Eliška 
– 
předprojekto
vá příprava 

Rekonstrukce a odvodnění stávající 
Terasy bytového domu „Eliška“. XV.
 Fáze PD – , stavebně 
technický posudek, vytvoření všech 
stupňů PD od soutěže o  návrh až po 
dokumentaci pro výběr zhotovitele 

XVI. Fáze realizace 

Terasy bytového domu „Eliška“ 
jsou dlouhodobě zdrojem 
zatékání do objektu. Tato 
situace bude řešena 
komplexně od podrobného 
průzkumu stávajícího stavu, ze 
kterého vzejde další postup v 
projektové činnosti. 

Obyvatelé 
města 

B; Nízká – probíhá 
předprojektová příprava – 
zjištění stavebně 
technického stavu objektu 

Posudky: 150.tis Kč Město 
Nymburk 

 ??? Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

 Název 
projektu:                                      
PD _Tyršova  
1 – zateplení 
objektu 

Projektová dokumentace pro zateplení 
objektu. I. Fáze PD – projektová 
dokumentace pro povolení stavby a 
výběru zhotovitele 

Bytový objekt Tyršova čp.1 je 
dlouhodobě ve špatném stavu, 
proběhlo jeho odvlhčení i 
výměna oken, nicméně stále 
trpí nadměrnou vlhkostí stěn v 
obytných místnostech, zřejmě 
z důvodu kondenzace vodných 
par v konstrukcích, čemu by 
mělo zamezit zateplení objektu 

 C: nízká 200 tis. Kč Město 
Nymburk 

Zlepšení vlhkostních 
podmínek v obytných 
místnostech, snížení 
energetické 
náročnosti budovy 

2020 Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

 Revitalizace 
panelového 
sídliště 
Jankovice 

Předmětem návrhu stavby je zlepšení 
systému parkování a zlepšení 
technických podmínek v sídlišti 
Jankovice,  I. Fáze PD – 
vytvoření všech stupňů PD od návrhu 
až po dokumentaci pro výběr 
zhotovitele 

II. Fáze realizace – výstavba 
nových komunikací, parkovacích 
ploch, obnova veřejného osvětlení v 5. 
etapách 

V dané lokalitě jsou 
komunikace a systém 
parkování z dob výstavby 
sídliště, které je nutno 
zmodernizovat v souladu s 
platnou legislativou, a 
přizpůsobit současným 
požadavkům obyvatel sídliště. 
Součástí projektu je i 
vybudování nového dětského 
hřiště. 

Projekt byl rozdělen do 5 etap 

Obyvatelé 
sídliště 
Jankovice 

 PD: 510.620,- Kč. 
vč. DPH 

I. etapa: cena dle 
SoD  21.271.800,- 
Kč vč. DPH 

Níže se jedná o 
ceny dle projektu, 
skutečné ceny 
vzejdou z VŘ. Ceny 
jsou uvedeny bez 
DPH 

II. etapa:  
20.890.000,- Kč 

III. etapa: 
21.630.000,- Kč 

IV. etapa: 
22.710.000,- Kč 

V. etapa: 
11.851.000,- Kč 

Zažádáno o 
dotaci ze 
SFRB – není 
rozhodnutí 

Modernizace 
stávajících ploch, 
doplnění parkovacích 
míst, doplnění zeleně 
a nového veřejného 
osvětlení, 

2020 –2024 Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

  

C.2.1. Koncepční plánování 
a intervence v oblasti 
ochrany životního prostředí 
a veřejné zeleně. 

Hrazení 
vodního toku 
Velkých Valů  

Vybudování jezového uzávěru Velkých 
Valů a odbahnění toku Malých a 
Velkých valů v celé délce. V první fázi 
jde o přípravu Projektové 
dokumentace - Nymburk – 

Stavba Jezového uzávěru 
Velkých Valů bude umožňovat 
regulaci hladiny a případné 
uzavření Velkých Valů. 

Následné odbahnění Malých a 
velkých Valů řeší revitalizaci 
obou vodních toků včetně 
výstavby případně 
rekonstrukce opěrných zdí. 

Vzhledem k vysoké finanční 

 B: nízká -  PD je 
zpracována 

400 tis. Kč PD Město, 
externí 
zdroje 

Jezový uzávěr 
Velkých Valů s 
možností regulace 
hladiny toku a 
revitalizace toků 
Malých a Velkých 
Valů – odbahnění a 
výstavba opěrných 
zdí. 

 

2016-??? Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku  
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náročnosti stavebních prací 
bude projekt rozdělen do 
několika etap. 

Park 
V Kolonii 
(sídliště 
Jankovice) 

Vybudování přístupových komunikací, 
parkovacích stání, odpočinkové zóny 
pro rezidenty, I. Fáze PD – 
vytvoření všech stupňů PD od návrhu 
až po dokumentaci pro výběr 
zhotovitele 

II. Fáze realizace – výstavba 
komunikací, parkovacích stání, 
instalace mobiliáře vč. předání 
provozovateli 

V dané lokalitě jsou 
nevyhovující přístupové 
komunikace, nejsou zbudovaná 
parkovací místa, chybí mobiliář 
a plocha pro volnočasové 
aktivity rezidentů 

Obyvatelé 
sídliště 
Jankovice 

B: nízká - probíhá 
zpracování PD 

400 tis. Kč bez DPH Město  2020-2023 Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku  

  

Opěrné zdi 
Velké Valy  

Rekonstrukce silně poškozených 
břehových  zdí  podél komunikace  II. 
třídy , - V.Valy  -kulturní památka  

-odstranění špatného 
technického stavu 

-zachování kulturního dědictví  

Obyvatelé 
regionu 
v rozsahu 
min. ORP 
Nymburk  

Návštěvníci 
oblasti 

D; DSP a DZS  

Nutná aktualizace 
rozpočtů  

???  bm opěrných zdí  2020-2022 Město 
Nymburk,  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku 

3 3 

Revitalizace 
uličních 
stromořadí 

Obnova přestárlých a poškozených 
stromů a současně obměna druhové 
skladby za více odolnou prostředí u 
komunikací  

-špatný stav dřevin a snaha 
zajisti  udržení poměru zeleně k 
zástavbě 

Obyvatelé 
města a 
návštěvníci 

A; zatím realizováno jako 
doprovodný produkt při  
rekonstrukcí ulic  

3,4 mil Kč   Počet stromů 2021-2026 Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku  

1 2 

C.2.2. Snížit energetickou 
náročnost budov ve 
vlastnictví města. 

Oprava části 
fasády a 
střechy 
Soudní 21 
Nymburk 

Dokončení poslední etapy zateplení 
objektu (restaurace bytového domu 
pro seniory). (PD z 10/2015) 

01-04/2020 vypsání VZ na zhotovitele 

Nutnost modernizace a 
odstranění zatékání zelenou 
střechou a prosklenou 
pyramidou do restaurace, 
zvýšení tepelného odporu 
konstrukcí 

 B: Před vypsáním 
opakované VZ na realizaci 

2,3 mil. Kč bez DPH  Zlepšení 
uživatelského 
komfortu a 
odstranění závad se 
zatékáním a rosnými 
body v konstrukcích 

2020-2021 Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku  

  

C.2.3. Koncepční řešení 
dlouhodobého využití 
odpadů. 

Zvýšení 
výtěžnosti 
separovanéh
o sběru  

Zvýšení výtěžnosti separovaného 
sběru nad republikový průměr. 
Součástí plánu je zadání aktualizace 
Plánu odpadového hospodářství 
města Nymburka. Zhodnocení 
množství odpadů, systému sběru a 
možnosti využívání odpadů. 
V návaznosti na to, organizovat 
osvětové akce pro mládež a veřejnost. 

Aktuální dokument pro 
podporu rozhodování 

Zvýšit výtěžnost separovaného 
sběru nad republikový průměr 

Zvýšit env. povědomí 

Obyvatelé 
města 

B.,  100.000,-  Strategický 
dokument 

T vytříděných 
odpadů 

Průběžně Město 
Nymburk  

Odbor 
správy a 
rozvoje 
městské
ho 
majetku  

2 2 

 


