
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  

A04-05 
Podpora / zavedení program  na úspory energie (m stské 

objekty, školy, bytové domy, apod.) PÚ04 

Vazba na díl í 
strategické cíle: DC01 

Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt  –  Odbor správy majetku a rozvoje m sta 
Partne i aktivity: Školy, vlastníci a správci nemovitostí 

Lokalizace: vybrané objekty a lokality na území m sta Mnichovo Hradišt   
Soulad s územním 
plánem: nutno prov it u jednotlivých lokalit 

  

Doba realizace: 72 m síc

Zahájení: 2010  
Ukon ení: 2015 

Odhad náklad :  cca 50 mil.K  (bude up esn no) 

Rozd lení náklad : pracování koncepce a program
projektová p íprava (v etn

Zdroje financování: 
Rozpo et m sta 
OP ŽP – prioritní osa 3 (udržitelné využívání zdroj  energie) 
Dotace MMR  

  

Komentá : 

Aktivita zahrnuje akce zam ené na úspory odpadního tepla, úspory energie ve 
ve ejných budovách (zateplení, vým na oken a dve í), úspora náklad  za 
bydlení prost ednictvím slune ních kolektor  a fotovoltaických lánk  apod. 
Úspora tepla se p edpokládá i p i vým n  staré technologie za novou ve 
ve ejných a bytových budovách (rozvody). 

Zpracování koncepce by m lo zahrnout energetické, ekologické, technické i 
ekonomické posouzení stavu objekt  a možností jejich úprav. Výstupem 
koncepce bude návrh optimálního postupu s maximálním využitím dota ních 
možností, v etn  vypsání m stského programu úspor energie. 

K vytipovaným objekt m (DDM, Chanos, MŠ Mírová, ZŠ Studentská, D tské 
zdravotní st edisko, LDN, ZUŠ Palackého, ZŠ Švermova, Obránc  míru) budou 
na základ  zpracované koncepce dopln ny další konkrétní akce. 

Ekonomické dopady – snížení náklad  na energie ve ve ejných objektech. 
Spole enské dopady – zlepšením celkového stavu objekt  dojde ke zvýšení 
jejich atraktivity a tím k v tšímu zájmu obyvatel i návšt vník  m sta o jejich 
využívání. 
Ekologické dopady – snížení energetické náro nosti, odstran ní ekologicky 
problematických zdroj  energie.  

Rizika realizace: 
Ochota zainteresovaných subjekt  ke spolupráci 
Vyšší nároky na koordinaci 
Finan ní náro nost, problémy se získáním dotací 


