
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  

A01-03 Revitalizace ve ejných prostranství PÚ01 

Vazba na díl í 
strategické cíle: DC01 

Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt  –  Odbor správy majetku a rozvoje m sta  

Partne i aktivity: firmy zajiš ující technické služby a údržbu zelen  na území m sta,  
zájmové spolky a sdružení 

Lokalizace: území m sta Mnichovo Hradišt  – vybrané lokality 
Soulad s územním 
plánem: ano 

  

Doba realizace: 36 m síc

Zahájení: 2010 
Ukon ení: 2012 

Odhad náklad : 20.000 tis. K

Rozd lení náklad : projektová a územní p íprava 
realizace 

Zdroje financování: 

(i) Varianta samofinancování: m stský rozpo et / 100% 
       - v p ípad  vlastnictví objekt  m stem 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj m st (p íjemce podpory: m sto, 
upozorn ní: projekt musí být zam en na obyvatelstvo m sta, nikoliv na 
rozvoj cestovního ruchu) 

  

Komentá : 

Aktivita zahrnuje nové úpravy ve ejných prostranství v centrální ásti m sta a 
pokra ování realizace opat ení pro zlepšení životních podmínek v lokalitách 
s koncentrovanou zástavbou. Revitalizace  ve ejných prostranství znamená 
p ípravu a realizaci akcí ve vybraných lokalitách, jejichž sou ástí budou 
opat ení v oblasti dopravy (dopravní režim a zna ení, parkování, cesty pro p ší 
a cyklisty, p ístup pro havarijní služby) a také dopln ní prvk  pro zvýšení 
atraktivity t chto prostor  (zele , odpo inkové plochy, ve ejné osv tlení, vhodný 
mobiliá , atd.) a dopln ní informa ního (naviga ního) systému. D raz bude 
kladen také na bezbariérovost realizovaných opat ení. 
Dosud p ipravované akce (Po í ská, Družstevní, okolí nám stí,…) budou 
dopln ny o další lokality. 
Vazba na aktivitu A04-04 (systematická pé e o ve ejnou zele ). 

Ekonomické dopady – aktivita vyžaduje investi ní náklady a prost edky na 
údržbu z ve ejných rozpo t , pozitivním vlivem je zlepšení dostupnosti 
atraktivních míst. 
Spole enské dopady – zlepšení vzhledu m sta, zvýšení atraktivity pro bydlení 
ve m st  i pro cestovní ruch, zvýšení kvality života a pocitu bezpe í. 
Ekologické dopady – omezení rizika vzniku erných skládek. 

Rizika realizace: nep ipravenost projekt , nezajišt ná údržba, jiné priority rozpo tu 


