Program rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009-2015
Časový harmonogam realizace aktivit
Prog.
úkol

označení
A01-01

PÚ01

A01-02
A01-03
A01-04
A01-05
A01-06

PÚ02

A02-02

Dostavba sportovního areálu u Jizery
Úprava prostranství pro sportovní činnosti a
veřejné akce
Výstavba veřejného víceúčelového koupaliště
Novostavba hřiště Jaselská
Regenerace veřejných ploch sídliště Jaselská
Rozvoj ploch pro bydlení (rodinné domy, bytové
domy)

A02-04
A03-01
A03-02

A04-02
A04-03
A04-04

PÚ05

A05-01

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

A05-02

Koncepční dopravní napojení průmyslových areálů

A05-03
A05-04
A05-05
A05-06
A05-07

Rozvoj letiště Hoškovice
Koncepční řešení údržby místních komunikací
Řešení dopravy v klidu a cyklodopravy
Severní silniční obchvat města
Systematické řešení dopravní obslužnosti
Koncepční řešení a podpora separace a využití
odpadů (včetně systému využití biologicky
rozložitelného odpadu)
Výstavba a rekonstrukce kanalizace – stoka A a
AA
Vytvoření zázemí pro řízení rozvoje cestovního
ruchu v Mnichově Hradišti
Rozvoj služeb cestovního ruchu, tvorba produktů
cestovního ruchu

A06-01
A06-02
A06-03

Rozvoj aktivit a služeb MIC, municipální marketing

A07-01

Koncepční řízení rozvoje školství
Zpracování a realizace komunitního plánu včetně
koncepčního řízení
Podpora poskytovatelů sociálních služeb
chybějících ve městě
Systém prevence a koncepční řešení stavu
skupiny dětí s problémovým chováním
Zřízení výjezdového střediska rychlé lékařské
pomoci, resp. rychlé zdravotnické pomoci
v Mnichově Hradišti
Volnočasové centrum

A07-02
A07-03
A07-04
A07-05
A07-06
Legenda

Rekonstrukce ZŠ Studentská
Řešení systematické péče o veřejnou zeleň a
městské lesy (včetně obnovy parků)
Podpora / zavedení programů na úspory energie
(městské objekty, školy, bytové domy, apod.)

A05-09

PÚ07

Restrukturalizace municipálního bytového fondu
(startovací byty, služební byty, sociální byty)

A04-05

A05-08

PÚ06

Rekonstrukce Masarykova náměstí
Revitalizace veřejných prostranství
Rekonstrukce víceúčelového radničního bloku
Přestavba objektu školy na Masarykově nám. na
městské muzeum
Podpora oprav a rekonstrukcí objektů v Městské
památkové zóně
Realizace protipovodňových opatření na Jizeře

A04-01

PÚ04

Přesun autobusového nádraží k nádraží ČD, vč.
souvisejících opatření v dopravní obslužnosti

A02-01

A02-03

PÚ03

název aktivity

příprava aktivity
realizace aktivity
prozatím nelze určit

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

