
Název investičního projektu Nositel projektu

Rekonstrukce střechy ZUŠ 1 Město Nové Město na Moravě kompletní rekonstrukce problematické střechy 5000

Rekonstrukce kanalizace v objektu 2. ZŠ 1 Město Nové Město na Moravě

NE

Obnova Horáckého muzea 1 Město Nové Město na Moravě

Ne 8800

2

Město Nové Město na Moravě 5000

Nebo 3 Město Nové Město na Moravě

NE

3 Město Nové Město na Moravě

Není třeba 7500

Nebo 3 Město Nové Město na Moravě

- 2500

4 Město Nové Město na Moravě

Dveře do sálu NKZ

5
Novoměstská kulturní zařízení ne 920

Sociální zařízení u hereckých šaten NKZ

Novoměstská kulturní zařízení ne 230

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 39950

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022  – kategorie Školství a kultura (odhad možných finančních 
prostředků v této oblasti na období 2022 – 2030  je 25 mil. Kč)

Priorita realizace 
projektu                     
1=musíme realizovat 
2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Připravena PD, akce rozdělena z časového 
hlediska do dvou etap tak, aby bylo reálné 
danou etapu zrealizovat v průběhu prázdnin.

3 000

Kompletní rekonstrukce stávajících prostor 
muzea včetně výstavby nového soc. Zázemí, 
bezbariérového výtahu a prostor pro studium 
historických předmětů

Zateplení objektu MŠ Žďárská v NMNM, 
případně další úpravy 

kompletní zateplení objektu – . Část objektu se 
nachází na pozemku, který není ve vlastnictví 
města. Zateplení bude možné provést až po 
vypořádání se s majetkovými vztahy.

Oprava podlah a dveří v jednotlivých 
třídách v objektu 1. ZŠ

ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,
…) podlah, podlahové krytiny, dveří i zárubní v 
jednotlivých třídách.

5 000

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 25 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však 
mohou být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné 

realizovat i další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

Rekonstrukce a obnova vybavení školní 
jídelny při 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě

Postupná obnova vybavení školní jídelny – 
konvektomaty, kotle, smažící pánve, myčky atd

využití stávající kotelny pro zázemí 
nepedagogického personálu při 1. ZŠ

ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, 
zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací 
prostor apod.

Přístavba výtahu k č.p. 154 na ul. Malá – 
objekt speciální školy v NMNM

realizace bezbariérového zajištění budovy, ve 
které sídlí speciální základní škola na ul. 
Malé.Nutná spoluúčast kraje.

2 000

Výměna stávajících dřevěných dveří mezi sálem 
a přísálím, nacenění je zatím na protipožární 
dveře, dle konzultace s hasiči budeme řešit, zda 
jsou nutné a cena by se pak snížila, cena je za 4 
ks 

Rekonstrukce sociálního zařízení – wc, sprchy, 
topení. Zařízení je ve velmi špatném stavu a 
některé nefunkční. 

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

1 Město Nové Město na Moravě

Ne 11500

Most Dukelská 1 Město Nové Město na Moravě Ano 3600

Chodník na ulici Lesní v NMNM 1 Město Nové Město na Moravě Ano 10000

Kontejnerová stání ul. Budovatelů + 2 Město Nové Město na Moravě demolice stávajících kontejnerových stání 
600

2 Město Nové Město na Moravě

2

Nové Město na Moravě Ano 4800

3

ŘSD+ město

studie

ne 10000

Chodník Bělisko 4 Město Nové Město na Moravě 1000

5 Město Nové Město na Moravě Ne 6000

Lávka Olešná 5

Město Nové Město na Moravě Ano 3000

Město Nové Město na Moravě

Ano 27000

Město Nové Město na Moravě

Není třeba 14000

Město Nové Město na Moravě ne 3000

ŘSD+ město

studie

ne 10000

Nové Město na Moravě Ne 5000

Novoměstské sociální služby

ne

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022 – kategorie Infrastruktura (odhad možných finančních 
prostředků v této oblasti na období 2022 – 2030  je 90 mil. Kč)

Priorita realizace 
projektu                     

1=musíme realizovat 
(žlutě podbarveno),       
 2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu max. 
800 znaků - popište, co je předmětem investic, čeho 
bude investicí dosaženo, co je cílem investice, jaké 
jsou hlavní výsledky - finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Rekonstrukce  a úprava ulice Drobného + 
Drobného-Smetanova

Projekt řeší realizaci nové zastávky MHD, chodníky a 
dále rekonstrukci stávajících inženýrských sítí a a  
komunikace

kompletní rekonstukce mostu, včetně oddělení 
dopravy automobilové od  pěší

Realizace bezbariérového chodníku v délce cca 420 
bm podél komunikace na ulici Lesní v Novém Městě 
na Moravě

Rekonstrukce parkovacích míst, 
komunikace a chodníků na ul. Budovatelů

výstavba nových stání  včetně rekonstrukce 
veškerých komunikací jak pro dopravu, parkování  
tak pro pěší 5 000

Cyklostezka Nečasova – ul. Německého 
(okolo Kazmírova rybníku)

cyklostezka od ul. Nečasova před Kruhovým 
objezdem (u garáží) až po výjezd na ul. Němekého, 
kde se bude pokračovat  směrem k ul. Žd´árská   
(cca677 bm), asfaltový povrch,

Kruhový objezd v křižovatce na 
Komenského náměstí v Novém Městě na 
Moravě

Připravena projektová dokumentace., kromě 
chodníku nutno zrealizovat přeložku Cetinu

Chodník podél státní silnice I/19 – 
Brněnská v NMNM včetně parkoviště za 
objektem ZUŠ

Realizace bezbariérového chodníku podél 
frekventované silnice I/19 v délce přes 400 bm, 
zajišťující oddělení dopravy motorové od chodců v 
nebezpečném úseku, kde se podél ní nachází 
občanská vybavenost tj. autobusové nádraží, budova 
ZUŠ zástavba RD x kruhový objezd + Vyřešení 
kompletně stávající částečně zpevněné plochy pro 
účely parkování

lávka podél komunikace přes říčku pro oddělení pěší 
a auto dopravy. Součástí projektu je také přesun 
zastávky autobusů

Centrum služeb a řemesel v Novém Městě 
na Moravě 

Realiace kompletní nové infrastruktury a vytvoření 
prostor pro podnikatele tzv. Průmyslová zóna. 

Obnova rybníka Zichův vč. odstranění 
ekologické zátěže

Realizace odbahnění kontaminovaného Zichova 
rybníka.

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 90 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však mohou 
být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné realizovat i 

další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

Cyklostezky (směr Vlachovice, Jiříkovice 
Radňovice, Petrovice...)

Město Nové Město na Moravě x Obec Vlachovice x 
Radňovice

pokračování s realizací cyklostezek 1/ od Vysočina 
Arény až do Vlachovic (nutno nejprve vyřešit 
majetkové poměry, odhad ceny realizace stezky 6 
mil. Kč), 2/ Dvě samostatně projektované cyklostezky 
a to z NMNM do Radňovic a z NMNM do Jiříkovice 
(cena za obě 6 mil. Kč). Obě akce zpracovány do fáze 
DSP, není dokladová část ani povolení. Oddělení 
dopravy motorové a cyklistické v jednotlivých úsecích 
ve směru Radňovice v délce 600 bm a Jiříkovice v 
délce 1500 bm. V místech CHKO povrch šotolina, v 
ostatních částech asfaltové cyklostezky

12 000

MHD zastávky na ul. Drobného, Karníkova 
+ přístřešky u všech zastávek MHD

Vybudování další zastávek. U každé zastávky MHD 
navíc vybudovat postupně přístřešky tak, aby se 
čekající na bus mohli skrýt proti nepříznivému počasí

Kruhový objezd v křižovatce na ulici 
Brněnská v Novém Městě na Moravě (u 
Bille)

Cyklostezka od Medinu ve směru k 
Zichovu rybníku

Z předchozích let je k dispozici studie, v letošním 
roce se podařilo získat potřebné pozemky

Oprava okapových chodníků a dlažby ve 
dvoře DPS

Předláždění zámkové dlažby ve dvoře DPS a 
okapových chodníků kolem objeku.

1 000



Město Nové Město na Moravě ne 15000 odhad

Chodník Olešná – úsek C Město Nové Město na Moravě
ne

Kompostárna Město Nové Město na Moravě

NE

Město Nové Město na Moravě Připravena studie. 

Ne 15000

Město Nové Město na Moravě ne

50000

Obnovy/opravy rybníků v majetku města

Město Nové Město na Moravě ne

10000

Město Nové Město na Moravě

Lesní cesta Zahradníkův kout v NMNM Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

231500

Další projekty města nad rámec výše uvedeného finančního objemu pro kategorii infrastruktura

Výstavba 27 RD Pohledec 1

Město Nové Město na Moravě Ne

Výstavba nové lokality RD Slavkovice

Město Nové Město na Moravě Ne 20000

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 45000

Řešení dopravní situace v lokalitě 
Viaduktu ve směru na Bělisko a ulici Lesní

Nevyhovující prostor komunikace, kde se střetává 
automobilová doprava , chodci i cyklisti – pod 
viaduktem vzniká kolizní situace

Příprava a realizace chodníku v Olešné v úseku u 
potravin. Prozatím se prověřují varianty a to ve 
vztahu mimo jiné na odvodnění komunikace ŘSD 2 000

zpevněná plocha včetně techniky (traktor, 
překopávač a váha) a potřebného vybavení – nutno 
zpracovat novou PD

12 000

Překladiště a sběrný dvůr TS služby 
(včetně zpevněných ploch pro uskladnění 
materiálu

 
(potřeb
a 
realizac
e 
projekt
u není 
jasná)

Rekonstrukce stávajících starých (nově 
dešťových) kanalizací na místních částech 
– postupná obnova

zahájení postupné rekonstrukce stávajících kanalizací 
vybudovaných v akcích „Z“ v jednotlivých místních 
částech (tyto kanalizace jsou ve špatném technickém 
stavu, je nutná jejich postupná rekonstrukce)

jednotli
vé 

rekonst
rukce 

budou 
postup

ně 
zařazov
ány do 
provoz

ních 
financí 

rozpočt
u 

jednotli
vých 
roků

Obnovy či rozsáhlejší opravy rybníků v majetku 
města (rozsáhlejší opravy, odstraňování sedimentů), 
řešení rybníka Koupaliště apod.

Komunikace mez zástavbou RD v 
Zahradnictví  a silnicí na Maršovice 
(propoj)

Zpracována studie, komunikace bude sloužit pro 
dopravní obslužnost nově zrealizované zástavby 
domů v bývalém zahradnictví Nad Městem (ul. 
Šípková, Jedlová, Kaštanová). Vyústění komunikace 
bude na stávající silnici Maršovskou v místech nad 
bývalým areálem Wotanu. 5 000

oprava lesní cesy v délce 1,99 km, šířky 3,2 bm  
tvořená separační vrstvou fr. 0-32 mm v tloušťce 5 
mm, podkladní vrstvou z frakce 63 – 125 mm v 
tlošťce 300 mm a vrchní obrusnou vrstvou fr. 0 – 63 
mm tl. 150 mm zakalenou výsivkami fr. 0-4 mm.

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity

zpracována studie, zahájeny projekční práce, které 
budou dokončeny v 01/2022. Z důvodu územního 
plánu bude stavebně rozděleno na 2 etapy.

25000 
(samofinancovatelný 

projekt díky následnému 
prodeji zasíťovaných 

pozemků)
hrubý 
odhad

výstavba bude možná po realizaci kanalizace ve 
Slavkovicích

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

Oprava singletracků v Areně Vysočina 1

Nové Město na Moravě Není třeba 2600

Fotbalové hřiště 2 Město Nové Město na Moravě Ano 30000

Kluziště Nové Město na Moravě

3

Město Nové Město na Moravě

Ano 15000

Skate-parkourové hřiště
4

Nové Město na Moravě
ne

Venkovní víceúčelové hřiště u Orlovny 5 TJ Orel

ne

Retoping atletické dráhy 6 TJ NMNM 
Ne

Tenisová hala 7 TJ NMNM zastřešený prosto haly

8

Město Nové Město na Moravě ne 1000

Vysočina Arena SK + kraj + města
Ne

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 78100

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022 – kategorie Sport (odhad možných finančních prostředků v 
této oblasti na období 2022 – 2030  je 50 mil. Kč)

Priorita realizace 
projektu                     
1=musíme realizovat 
2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Oprava stávajících singltracků v lesní části v 
lokalitě u Areny Vysočina.

Realizace  fotbalového hřiště o roz. 105 x 68 
bm, včetněí 6 ks osvětlení, oplocení hřiště, 
přípojky splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace, přípojky vody a elektra, včetně 4 ks 
buněk pro sociální zázemí a šatny,

Přírodní mobilní kluziště s technologií ICEGRID 
(vodní led)  o roz. Cca 35 x 17 bm včetně 
mantinelů, branek, záchytných sítí a minirolby 
pro údržbu ledu. 

výstavba skateparku pro teenagery a další 
věkové kategorie

1 500

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 50 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však 
mohou být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné 

realizovat i další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

víceúčelová venkovní plocha s umělým 
povrchem a oficiálními rozměry 20x40 m s 
výběhy, hřiště pro malou kopanou, florbal, 
odbíjenou, streetbal, tenis, nohejbal či další dle 
projektu 6 000
Obnova umělého povrch na atletickém 
stadionu v NMNM 2 000

Vodní svět NMNM – náhled návrhu na 
odkaze:     
https://www.youtube.com/watch?
v=bf7sbiqhybw   

vybudování vodní zábavy v areálu koupaliště. 
Voda by protékala celým hřištěm, kde by si děti 
mohly hrát s různými mlýny či stavidly, v 
brouzdališti nebo u přehrádek. Součástí by 
mohla být i lanovka, pítko a pirátská loď.

20 000

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

1 Město Nové Město na Moravě Není třeba 10000

1 Město Nové Město na Moravě Není třeba 10000

1 Město Nové Město na Moravě

NE

1 Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

1 Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

Smuteční síň 1

Město Nové Město na Moravě Ne 30000

2

Město Nové Město na Moravě ne 50000

Rekonstrukce v DPS 3

Město Nové Město na Moravě dle požadavků vedení DPS (rekonstrukce…) 3000

Oprava střechy na části objektu polikliniky 4 Město Nové Město na Moravě

ne

5 Město Nové Město na Moravě

ano

Oprava podzemního podlaží č.p. 540 5 Město Nové Město na Moravě ne 300

5 Město Nové Město na Moravě ne 150

5 Město Nové Město na Moravě ne 2000

6 Město Nové Město na Moravě Nástavba stávajícího objektu SDH 4500

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

127450

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022  - kategorie Nemovitosti města                                                                                   
                 (odhad možných finančních prostředků v této oblasti na období 2022 – 2030  je 90 mil. Kč)

Priorita realizace 
projektu                     
1=musíme realizovat 
2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Výměna společných rozvodů věžového 
domu Tyršova 731 v NMNM

Navržený projekt řeší  rekonstrukci společných 
rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a 
dále také změnu vytápění bytového domu ze 
stávajícího podlahového vytápění na systém 
radiátorů.

Výměna společných rozvodů věžového 
domu Tyršova 730 v NMNM

Navržený projekt řeší  rekonstrukci společných 
rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a 
dále také změnu vytápění bytového domu ze 
stávajícího podlahového vytápění na systém 
radiátorů.

Rekonstrukce střechy věžového domu 
č.p.731 na ul. Tyršova

kompletní oprava střechy včetně zateplení, 
ostatní věžové domy již mají střechy 
rekonstruované

1 000

Oprava fasády věžového domu Křenkova 
732 v NmnM

Kompletní rekonstrukce zateplení 11 patrového 
věžového domu 732 v majetku města

Oprava fasády věžového domu Tyršova  
731 v NmnM

Kompletní rekonstrukce zateplení 11 patrového 
věžového domu a 731 v majetku města

Realizace nové obřadní síně v prostorách pod 
katolickým hřbitovem (původní pozemky 
zahrádek)

Nový bytový dům (DPS, sociální bydlení, 
byty pro mladé…)  finance na 2 standardní domy

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 90 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však 
mohou být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné 

realizovat i další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

postupná oprava a zateplení střechy na částech 
kde je nyní umístěna krytina z asfaltových pásů

2 000

Přístavba 2 místností + rekonstrukce 
(nezrekonstruovaných částí) Centra 
Zdislava

rekonstrukce sociálního zařízení - wc, 
rekonstrukce podlah a výměna oken v 
nezrekonstruované části 1.patra + přístavba 2 
místností( = nadstavba, nad vozovkousměrem 
do zahrady) 8 000

kompletní oprava společných prostor, 
sklepních prostor, výměníkové stanice vč. 
Elektroinstalace  

Úprava dveří společných prostor č.p. 1515 
(KODUS)

úprava stávajících protipožárních dveří ve 
společných prostorách 

Oprava zábradlí balkonů a lodžií č.p. 301, 
730

oprava stávajících zábradlí v BD č.p. 301 a 730, 
případné zasklení lodžií

Rekonstrukce střechy objektu SDH ve 
Slavkovicích

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

Kanalizace v MČ Slavkovice 1

SVK Žďársko ne

40000

odhad

Kanalizace v MČ Jiříkovice 2

SVK Žďársko ne

40000

Kanalizace v MČ Olešná 3

SVK Žďársko ne

50000

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 130000

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022  - kategorie Nemovitosti města –  kategorie Novostavby 
kanalizací (odhad možných finančních prostředků v této oblasti na období 2022 – 2030  je 40 mil. Kč)                                                        

                                         Níže uvedené stavby budou realizovány pouze za předpokladu získání dotace.

Priorita realizace 
projektu                     
1=musíme realizovat 
2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

novostavba splaškové kanalizace s napojením 
na ČOV NmnM – n

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 40 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však 
mohou být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné 

realizovat i další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

novostavba splaškové kanalizace s napojením 
na ČOV NMNM za podmínky, že do 
odkanalizování půjdou Radňovice, přes které se 
musí Jiříkovice napojit (trasa Radňovice – 
Slavkovice, součinnost s obcí Radňovice)

novostavba splaškové kanalizace s 
vybudováním místní ČOV (řešení dle platného 
PRVKUK)

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

Rekonstrukce infrastruktury „Betlém“ 1 Město Nové Město na Moravě + SVK, eon.. Ne 55000

Rekonstrukce  infrastruktury „Holubka“ 2 Město Nové Město na Moravě + SVK, eon.. Ne 50000

3 Město Nové Město na Moravě + SVK, eon.. ne 30000

Rekonstrukce Vratislavova náměstí 4 Město Nové Město na Moravě + SVK, eon…..

ne 85000

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 220000

622,3

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022  - kategorie Nemovitosti města  – kategorie velké rekonstrukce ve 
městě  (odhad možných finančních prostředků v této oblasti na období 2022 – 2030  je 100 mil. Kč)                        

Priorita realizace 
projektu                     
1=musíme realizovat 
2= chceme realizovat

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Projekty nad touto čarou budou realizovány prioritně a jsou na ně v letech 2022-30  vyhraněny finanční prostředky v objemu cca 100 mil. Kč. Projekty pod touto čarou však 
mohou být také realizovány, ale za podmínky: 1/na projekt bude získána  v průběhu let 2022-2030 dotace nebo 2/ díky finanční úspoře na projektech nad čarou bude možné 

realizovat i další projekty uvedené v této tabulce pod čarou.

Rekonstrukce  infrastruktury „Brožkův 
kopec“

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Kompletní rekonstrukce  historického 
Vratislavova náměstií od polikliniky po katolický 
kostel (včetně opěrné zdi kostela)

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

Fotbalové hřiště Město Nové Město na Moravě Ano 30000

Rekonstrukce infrastruktury „Betlém“ Město Nové Město na Moravě Ne 55000

Rekonstrukce  infrastruktury „Holubka“ Město Nové Město na Moravě Ne 50000

Město Nové Město na Moravě + SVK, eon.. Ne 30000

Město Nové Město na Moravě Není třeba 10000

Město Nové Město na Moravě Není třeba 10000

Město Nové Město na Moravě

Ne 11500

Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

Obnova Horáckého muzea Město Nové Město na Moravě

Ne 8800

Město Nové Město na Moravě

Není třeba 14000

Kanalizace v MČ Slavkovice

SVK Žďársko ne

40000

odhad

Kanalizace v MČ Jiříkovice

SVK Žďársko ne

40000

Kanalizace v MČ Olešná

SVK Žďársko ne

50000

Obnovy/opravy rybníků v majetku města

Město Nové Město na Moravě ne

10000

Smuteční síň

Město Nové Město na Moravě Ne 30000

Nové Město na Moravě Ne 5000

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022 –                                                                    
předpokládaná hodnota realizace nad 5 milionů Kč

Objem finančních prostředků na projekty nad 5 mil. Kč na období 2022 – 2030 je v rozpočtovém výhledu odhadován na cca 390 
mil. Kč

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

Realizace  fotbalového hřiště o roz. 105 x 68 
bm, včetněí 6 ks osvětlení, oplocení hřiště, 
přípojky splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace, přípojky vody a elektra, včetně 4 ks 
buněk pro sociální zázemí a šatny,

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Rekonstrukce  infrastruktury „Brožkův 
kopec“

Kompletní rekonstrukce sítí (vodo, kanalizace, 
eon, sítě,…) a povrchů (komunikace, chodníky, 
parkovací místa) kontejnerové přístřešky

Výměna společných rozvodů věžového 
domu Tyršova 731 v NMNM

Navržený projekt řeší  rekonstrukci společných 
rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a 
dále také změnu vytápění bytového domu ze 
stávajícího podlahového vytápění na systém 
radiátorů.

Výměna společných rozvodů věžového 
domu Tyršova 730 v NMNM

Navržený projekt řeší  rekonstrukci společných 
rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a 
dále také změnu vytápění bytového domu ze 
stávajícího podlahového vytápění na systém 
radiátorů.

Rekonstrukce  a úprava ulice Drobného + 
Drobného-Smetanova

Projekt řeší realizaci nové zastávky MHD, 
chodníky a dále rekonstrukci stávajících 
inženýrských sítí a a  komunikace

Oprava fasády věžového domu Křenkova 
732 v NmnM

Kompletní rekonstrukce zateplení 11 patrového 
věžového domu 732 v majetku města

Oprava fasády věžového domu Tyršova  
731 v NmnM

Kompletní rekonstrukce zateplení 11 patrového 
věžového domu a 731 v majetku města

Kompletní rekonstrukce stávajících prostor 
muzea včetně výstavby nového soc. Zázemí, 
bezbariérového výtahu a prostor pro studium 
historických předmětů

Obnova rybníka Zichův vč. odstranění 
ekologické zátěže

Realizace odbahnění kontaminovaného Zichova 
rybníka

novostavba splaškové kanalizace s napojením 
na ČOV NmnM – n

novostavba splaškové kanalizace s napojením 
na ČOV NMNM (trasa Radňovice – Slavkovice, 
součinnost s obcí Radňovice)

novostavba splaškové kanalizace s 
vybudováním místní ČOV (řešení dle platného 
PRVKUK)

Obnovy či rozsáhlejší opravy rybníků v majetku 
města (rozsáhlejší opravy, odstraňování 
sedimentů), řešení rybníka Koupaliště apod.

Realizace nové obřadní síně v prostorách pod 
katolickým hřbitovem (původní pozemky 
zahrádek)

Cyklostezka od Medinu ve směru k 
Zichovu rybníku

Z předchozích let je k dispozici studie, v 
letošním roce se podařilo získat potřebné 
pozemky



Město Nové Město na Moravě Ne 6000

Chodník na ulici Lesní v NMNM Město Nové Město na Moravě Ano 10000

Kluziště Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě

Ano 15000

Město Nové Město na Moravě

Není třeba 7500

Lesní cesta Zahradníkův kout v NMNM Město Nové Město na Moravě

Není třeba 5500

Kraj Vysočina + město

studie

ne 10000

Kraj Vysočina + město

studie

ne 10000

Město Nové Město na Moravě ne 15000 odhad

Město Nové Město na Moravě

 finance na 2 standardní domy

ne 50000

Rekonstrukce střechy ZUŠ 

Město Nové Město na Moravě

kompletní rekonstrukce problematické střechy

5000

Rekonstrukce Vratislavova náměstí 

Město Nové Město na Moravě ne 85000

Zateplení objektu MŠ Žďárská v NMNM

Město Nové Město na Moravě 5000

Město Nové Město na Moravě

NE

Kompostárna Město Nové Město na Moravě

NE

Město Nové Město na Moravě

ano

Venkovní víceúčelové hřiště u Orlovny TJ Orel

ne

Město Nové Město na Moravě

Cyklostezky (směr Vlachovice, Jiříkovice 
Radňovice, Petrovice…)

Město Nové Město na Moravě x Obec Vlachovice x 
Radňovice

pokračování s realizací cyklostezek 1/ od 
Vysočina Arény až do Vlachovic (nutno nejprve 
vyřešit majetkové poměry, odhad ceny 
realizace stezky 6 mil. Kč), 2/ Dvě samostatně 
projektované cyklostezky a to z NMNM do 
Radňovic a z NMNM do Jiříkovice (cena za obě 
6 mil. Kč). Obě akce zpracovány do fáze DSP, 
není dokladová část ani povolení. Oddělení 
dopravy motorové a cyklistické v jednotlivých 
úsecích ve směru Radňovice v délce 600 bm a 
Jiříkovice v délce 1500 bm. V místech CHKO 
povrch šotolina, v ostatních částech asfaltové 
cyklostezky 12 000

Chodník podél státní silnice I/19 – 
Brněnská v NMNM včetně parkoviště za 
objektem ZUŠ

Realizace bezbariérového chodníku podél 
frekventované silnice I/19 v délce přes 400 bm, 
zajišťující oddělení dopravy motorové od 
chodců v nebezpečném úseku, kde se podél ní 
nachází občanská vybavenost tj. autobusové 
nádraží, budova ZUŠ zástavba RD x kruhový 
objezd + Vyřešení kompletně stávající částečně 
zpevněné plochy pro účely parkování

Realizace bezbariérového chodníku v délce cca 
420 bm podél komunikace na ulici Lesní v 
Novém Městě na Moravě

Přírodní mobilní kluziště s technologií ICEGRID 
(vodní led)  o roz. Cca 35 x 17 bm včetně 
mantinelů, branek, záchytných sítí a minirolby 
pro údržbu ledu. 

Rekonstrukce a obnova vybavení školní 
jídelny při 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě

Postupná obnova vybavení školní jídelny – 
konvektomaty, kotle, smažící pánve, myčky atd

oprava lesní cesy v délce 1,99 km, šířky 3,2 bm  
tvořená separační vrstvou fr. 0-32 mm v 
tloušťce 5 mm, podkladní vrstvou z frakce 63 – 
125 mm v tlošťce 300 mm a vrchní obrusnou 
vrstvou fr. 0 – 63 mm tl. 150 mm zakalenou 
výsivkami fr. 0-4 mm.

Kruhový objezd v křižovatce na 
Komenského náměstí v Novém Městě na 
Moravě

Kruhový objezd v křižovatce na ulici 
Brněnská v Novém Městě na Moravě (u 
Bille)

Řešení dopravní situace v lokalitě 
Viaduktu ve směru na Bělisko a ulici Lesní

Nevyhovující prostor komunikace, kde se 
střetává automobilová doprava , chodci i 
cyklisti – pod viaduktem vzniká kolizní situace

Nový bytový dům– DPS, sociální bydlení, 
startovací byty atd.

Kompletní rekonstrukce  historického 
Vratislavova náměstií od polikliniky po katolický 
kostel (včetně opěrné zdi kostela)

kompletní zateplení objektu – . Část objektu se 
nachází na pozemku, který není ve vlastnictví 
města. Zateplení bude možné provést až po 
vypořádání se s majetkovými vztahy.

Oprava podlah a dveří v jednotlivých 
třídách v objektu 1. ZŠ

ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,
…) podlah, podlahové krytiny, dveří i zárubní v 
jednotlivých třídách.

5 000

zpevněná plocha včetně techniky (traktor, 
překopávač a váha) a potřebného vybavení – 
nutno zpracovat novou PD

12 000

Přístavba 2 místností + rekonstrukce 
(nezrekonstruovaných částí) Centra 
Zdislava

rekonstrukce sociálního zařízení - wc, 
rekonstrukce podlah a výměna oken v 
nezrekonstruované části 1.patra + přístavba 2 
místností( = nadstavba, nad vozovkousměrem 
do zahrady) 8 000

víceúčelová venkovní plocha s umělým 
povrchem a oficiálními rozměry 20x40 m s 
výběhy, hřiště pro malou kopanou, florbal, 
odbíjenou, streetbal, tenis, nohejbal či další dle 
projektu

6 000

Rekonstrukce parkovacích míst, 
komunikace a chodníků na ul. Budovatelů

ýstavba nových stání  včetně rekonstrukce 
veškerých komunikací jak pro dopravu, 
parkování  tak pro pěší 5 000



Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Ano 27000

Město Nové Město na Moravě Připravena studie Ne 15000

Město Nové Město na Moravě ne

Tenisová hala TJ NMNM zastřešený prosto haly

Vysočina Arena SK + kraj + města
Ne

724300

Další projekty města nad rámec výše uvedeného finančního objemu pro kategorii infrastruktura

Výstavba 27 RD Pohledec

Město Nové Město na Moravě Ne

Výstavba nové lokality RD Slavkovice

Město Nové Město na Moravě Ne 20000

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 45000

Komunikace mez zástavbou RD v 
Zahradnictví  a silnicí na Maršovice 
(propoj)

Zpracována studie, komunikace bude sloužit 
pro dopravní obslužnost nově zrealizované 
zástavby domů v bývalém zahradnictví Nad 
Městem (ul. Šípková, Jedlová, Kaštanová). 
Vyústění komunikace bude na stávající silnici 
Maršovskou v místech nad bývalým areálem 
Wotanu. 5 000

Centrum služeb a řemesel v Novém Městě 
na Moravě včetně archivu pro MěÚ

Realiace kompletní nové infrastruktury a 
vytvoření prostor pro podnikatele tzv. 
Průmyslová zóna. 

Překladiště a sběrný dvůr TS služby 
(včetně zpevněných ploch pro uskladnění 
materiálu

 (potřeba 
realizace 
projektu 
není jasná)

Rekonstrukce stávajících starých (nově 
dešťových) kanalizací na místních částech 
– postupná obnova

zahájení postupné rekonstrukce stávajících 
kanalizací vybudovaných v akcích „Z“ v 
jednotlivých místních částech (tyto kanalizace 
jsou ve špatném technickém stavu, je nutná 
jejich postupná rekonstrukce)

50000 (jednotlivé 
rekonstrukce budou 

postupně zařazovány do 
provozních financí 

rozpočtu jednotlivých 
roků

20 000

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity

zpracována studie, zahájeny projekční práce, 
které budou dokončeny v 01/2022. Z důvodu 
územního plánu bude stavebně rozděleno na 2 
etapy.

25000 
(samofinancovatelný 

projekt díky následnému 
prodeji zasíťovaných 

pozemků)
hrubý 
odhad

výstavba bude možná po realizaci kanalizace ve 
Slavkovicích

Celkem odhadované 
náklady na výše 
uvedené aktivity



Název investičního projektu Nositel projektu

Most Dukelská

Město Nové Město na Moravě Ano 3600

Nové Město na Moravě Ano 4800

Oprava singltracků v Areně Vysočina

Nové Město na Moravě Není třeba 2600

Lávka Olešná

Město Nové Město na Moravě Ano 3000

Město Nové Město na Moravě ne 3000

Dveře do sálu NKZ

Novoměstská kulturní zařízení ne 920

Sociální zařízení u hereckých šaten NKZ

Novoměstská kulturní zařízení ne 230

Město Nové Město na Moravě

- 2500

Město Nové Město na Moravě

Rekonstrukce kanalizace v objektu 2. ZŠ Město Nové Město na Moravě

NE

Město Nové Město na Moravě

NE

Novoměstské sociální služby

ne

Rekonstrukce DPS Novoměstské sociální služby

ne

Oprava střechy na části objektu polikliniky Město Nové Město na Moravě

ne

Kontejnerová stání ul. Budovatelů + Město Nové Město na Moravě demolice stávajícíh stání 
600

Město Nové Město na Moravě ne 300

Město Nové Město na Moravě ne 150

Město Nové Město na Moravě ne 2000

Město Nové Město na Moravě ne 1000

Pracovní podklad připravovaných a zamýšlených stavebních akcí města na období od 2022  –                                                                                             
předpokládaná hodnota realizace do 5milionů Kč

Stručný popis investičního projektu  (v rozsahu 
max. 800 znaků - popište, co je předmětem 
investic, čeho bude investicí dosaženo, co je 
cílem investice, jaké jsou hlavní výsledky - 
finanční či socioekonomické) 

Stavební povolení 
(vyberte z nabídky)

Velikost investičních 
výdajů celého projektu v 

tis. Kč bez  DPH

kompletní rekonstukce mostu, včetně oddělení 
dopravy automobilové od  pěší

Cyklostezka Nečasova – ul. Německého 
(okolo Kazmírova rybníku)

cyklostezka od ul. Nečasova před Kruhovým 
objezdem (u garáží) až po výjezd na ul. 
Němekého, kde se bude pokračovat  směrem k 
ul. Žd´árská   (cca677 bm), asfaltový povrch,

Oprava stávajících singltracků v lesní části v 
lokalitě u Areny Vysočina.

lávka podél komunikace přes říčku pro 
oddělení pěší a auto dopravy. Součástí projektu 
je také přesun zastávky autobusů

MHD zastávky na ul. Drobného, Karníkova 
+ přístřešky u všech zastávek MHD

Vybudování další zastávek. U každé zastávky 
MHD navíc vybudovat postupně přístřešky tak, 
aby se čekající na bus mohli skrýt proti 
nepříznivému počasí

Výměna stávajících dřevěných dveří mezi sálem 
a přísálím, nacenění je zatím na protipožární 
dveře, dle konzultace s hasiči budeme řešit, zda 
jsou nutné a cena by se pak snížila, cena je za 4 
ks 

Rekonstrukce sociálního zařízení – wc, sprchy, 
topení. Zařízení je ve velmi špatném stavu a 
některé nefunkční. 

využití stávající kotelny pro zázemí 
nepedagogického personálu při 1. ZŠ

ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, 
zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací 
prostor apod.

Přístavba výtahu k č.p. 154 na ul. Malá – 
objekt speciální školy v NMNM

realizace bezbariérového zajištění budovy, ve 
které sídlí speciální základní škola na ul. Malé.

2 000

Připravena PD, akce rozdělena z časového 
hlediska do dvou etap tak, aby bylo reálné 
danou etapu zrealizovat v průběhu prázdnin.

3 000

Rekonstrukce střechy věžového domu 
č.p.731 na ul. Tyršova

kompletní oprava střechy včetně zateplení, 
ostatní věžové domy již mají střechy 
rekonstruované

1 000

Oprava okapových chodníků a dlažby ve 
dvoře DPS

Předláždění zámkové dlažby ve dvoře DPS a 
okapových chodníků kolem objeku.

1 000

Výměna stávajícího výtahu, staří 26let, zvýšené 
náklady na opravu a zastaralá technologie, 
rekonstrukce stsřechy, prádelny, podlahových 
krytin, fasády, střechy  aj. Dle požadavku 
zástupců NSS 3 000

postupná oprava a zateplení střechy na částech 
kde je nyní umístěna krytina z asfaltových pásů

2 000

Oprava podzemního podlaží bytového 
domu č.p. 540

kompletní oprava společných prostor, 
sklepních prostor, výměníkové stanice vč. 
Elektroinstalace  

Úprava dveří společných prostor č.p. 1515 
(KODUS)

úprava stávajících protipožárních dveří ve 
společných prostorách 

Oprava zábradlí balkonů a lodžií č.p. 301, 
730

oprava stávajících zábradlí v BD č.p. 301 a 730, 
případné zasklení lodžií

Vodní svět NMNM – náhled návrhu na 
odkaze:     
https://www.youtube.com/watch?
v=bf7sbiqhybw   

vybudování vodní zábavy v areálu koupaliště. 
Voda by protékala celým hřištěm, kde by si děti 
mohly hrát s různými mlýny či stavidly, v 
brouzdališti nebo u přehrádek. Součástí by 
mohla být i lanovka, pítko a pirátská loď.



Skate-parkourové hřiště Nové Město na Moravě
ne

Chodník Olešná – úsek C Město Nové Město na Moravě
ne

Chodník Bělisko Město Nové Město na Moravě 1000

Retoping atletické dráhy TJ NMNM 
Ne

Město Nové Město na Moravě Nástavba stávajícího objektu SDH 4500

zpracovala dne 11.1.2021 Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 43200

výstavba skateparku pro teenagery a další 
věkové kategorie

1 500
Příprava a realizace chodníku v Olešné v úseku 
u potravin. Prozatím se prověřují varianty a to 
ve vztahu mimo jiné na odvodnění komunikace 
ŘSD 2 000

Připravena projektová dokumentace., kromě 
chodníku nutno zrealizovat přeložku Cetinu.
Obnova umělého povrch na atletickém 
stadionu v NMNM 2 000

Rekonstrukce střechy objektu SDH ve 
Slavkovicích
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