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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
03.12.2021

PROGRAM JEDNANI 19. zasedání zastupitelstva města, dne 13.12.2021.

Program jednání

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno usnášet

2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 18. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (74. - 76. schůze)

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 13.-17.
zasedání

7) Návrh rozpočtu města na rok 2022 
8) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická- 3. kolo
9) Odkoupení pozemku p.č. 2285/5 v k.ú. Telč
10) Směna pozemků
11) Dotace pro hokejový oddíl mládeže SK Telč do konce roku 2021
12) Koupě spoluvlastnického podílu na pozemcích
13) Memorandum o rozvoji spolupráce 
14) Nové vyhlášky k systému odpadového hospodářství
15) Schválení projektu „Regenerace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči“
16) Rozprava
17) Souhrn přijatých usnesení
18) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.1

Název materiálu:
Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu jednání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.3

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.4

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu z 18. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (74. - 76. schůze)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.6

Název materiálu:
Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 13.-17. zasedání

Předkladatel:
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Textová část:

Přílohy:
zápis z 5.schůze KV 29.10.2021.pdf
Usnesení ZM 13-17.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:

Zpracoval:Iva Slatinská Datum:03.12.2021



Město Telč 
Kontrolní výbor zastupitelstva města 
 
 

Zápis 
 

z 5. schůze kontrolního výboru zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2021 
 
Přítomni: Mgr. Petra Kujínek Polodnová, předsedkyně 

Jindřich Kaupa, Miroslav Kouba, Alena Křížová-členové  
Mgr. Pavel Soukop, tajemník kontrolního výboru 
 

Omluveni: Ing. Jan Marek, Josef Muranský, Libor Slatinský 
   
1) Schválení programu schůze 

 
Jednání v 15:00 hod zahájila Mgr. Petra Kujínek Polodnová, která přivítala přítomné a dotázala se, 
zda navrhují doplnění programu. Návrh na doplnění programu nebyl podán. Mgr. Petra Kujínek 
Polodnová nechala hlasovat o návrhu programu: 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu schůze 
2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města (13. zasedání konané dne 14. 12. 2020, 

14. zasedání konané dne 15. 2. 2021, 15. zasedání konané dne 19. 4. 2021, 16. zasedání 
konané dne 28. 6. 2021 a 17. zasedání konané dne 13. 9. 2021) 

3) Kontrola plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 51-71 (od 18. 11. 2020 do 8. 9. 
2021) 

4) Rozprava 
5) Závěr 
 

Hlasování: 4 pro  
 
2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města (13. zasedání konané dne 14. 12. 2020, 

14. zasedání konané dne 15. 2. 2021, 15. zasedání konané dne 19. 4. 2021, 16. zasedání konané 
dne 28. 6. 2021 a 17. zasedání konané dne 13. 9. 2021) 

 
 
Tajemník kontrolního výboru informoval, že všechna usnesení byla splněna s výjimkou usnesení: 
 
UZ 129-8/14/2021 („Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 4 
Územního plánu Telč zkráceným způsobem z podnětu Města Telče“)-pořízení změny č. 4 územního 
plánu probíhá; 
 
UZ 150-20/15/2021 („Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 
719 v kú. Telč o výměře 2298 m2 formou bezúplatného převodu na Město Telč podle §7 odst. 2 
písmena a) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“)-aktuálně se řeší dodatečný požadavek 
Státního pozemkového úřadu na geometrické oddělení pozemku. Požadavek byl vznesen 
20.10.2021. Dne 3.11.2021 proběhne jednání na SPÚ v této věci; 
 
Členové kontrolního výboru se dotazovali k jednotlivým usnesením. 
 
Závěr z rozpravy-nesplněná usnesení budou zkontrolována na příští schůzi kontrolního výboru. 
 
Usnesení 
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Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých 
na zasedáních č. 13, 14, 15, 16 a 17.  
Hlasování: 4 pro 
 

 
3) Kontrola plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 51-71 (od 18. 11. 2020 do 8. 9. 

2021) 
 
 

Nejprve byla provedena kontrola usnesení, která nebyla splněna při minulé kontrole. Jednalo 
se o usnesení č.: 
 
UR 1284-18/85/2018 („Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení pozemkové služebnosti dle 
přílohy č.1 a 2 podání 18/85/2018 s na základě 
kterých má město Telč – jako oprávněný v souvislosti se zřízením a provozem stavby 
„Rekonstrukce části jednotné kanalizace v ul. Batelovská, Telč“ právo vstupovat a vjíždět 
na dotčené pozemky za účelem udržování, provozování a provádění oprav Stavby“)- smlouva 
předána k podpisu, doposud i přes urgence nebyla od vrácena. 

odmítá nyní podepsat v návaznosti na dořešení majetkových záležitostí k jiným 
pozemkům; 
 
UR 292-8/21/2019 („Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 
věcného břemene pro akci „Přeložka STL plynovodu na ulici Svatojánská v Telči“ dle přílohy č.1 
podání“) – ze strany města byla smlouva podepsaná a odeslána druhé straně, zatím se nevrátila zpět. 
Kraj Vysočina zastavil zatím řešení přeložky-do vyřešení způsobu odvodnění komunikace; 
 
Poté byla provedena kontrola usnesení přijatých na 51.-71. schůzi rady města. Tajemník 
kontrolního výboru informoval, že všechna usnesení byla splněna s výjimkou usnesení č.: 
 
UR 735-10/55/2021 („Rada města bere na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 27 v Domě 
s pečovatelskou službou v Telči, Špitální 611“)-u bytu je řešena rekonstrukce. Zveřejnění záměru 
pronájmu bytu proběhne pravděpodobně v únoru 2022; 
 
Členové kontrolního výboru se dotazovali k jednotlivým usnesením. 
 
Závěr z rozpravy-nesplněná usnesení budou zkontrolována na příští schůzi kontrolního výboru. 
 
Usnesení 
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 51-
71. 
Hlasování: 4 pro 

 
 

2) Rozprava 
 
Byl řešen podnět jednoho z prodejců při festivalu Prázdniny v Telči 2021, že prodejní zařízení 
jiného prodejce zabíralo více, než bylo jeho vyhrazené místo. Vzhledem k tomu, že podnět byl 
vznesen až v době po skončení tohoto festivalu, nebylo možné prověřit jeho oprávněnost. Kontrolní 
výbor provede kontrolu záboru při příštím festivalu Prázdniny v Telči.  
 
 

3) Závěr 
 
Na závěr Mgr. Petra Kujínek Polodnová poděkovala členům kontrolního výboru za účast.  
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Zapsali: Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Mgr. Pavel Soukop, 15:00 hod – 15:45 hod. 
            
         Mgr. Petra Kujínek Polodnová, v.r. 
            předsedkyně kontrolního výboru 

Příloha 1: zápis z 5.schůze KV 29.10.2021.pdf (str.3)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.1)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.2)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.3)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.4)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.5)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.6)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.7)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.8)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.9)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.10)



Příloha 2: Usnesení ZM 13-17.pdf (str.11)



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.7

Název materiálu:
Návrh rozpočtu města na rok 2022

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
V příloze předkládám návrh rozpočtu města na rok 2022.

Přílohy:
PRILOHA_1_22b.pdf
PRILOHA_2_22 (1).pdf
Fond projektů 2022_3_12.pdf
PRILOHA_4_22_1.pdf
přílohy a požadavky.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 1
podání (objem příjmů 122 292 tis Kč, objem výdajů 133 502 tis Kč, schodek 11 210 tis Kč, vyrovnaný
tř. 8 financování) včetně závazných ukazatelů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby svěřilo radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
-  všech ostatních rozpočtových opatření  do  výše  500 tis.  Kč  v  jednotlivých případech v  rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou
města přijatých rozpočtových opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Strategický rozvojový dokument
města Telče, Fond projektů 2022 – seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č.
3 podání.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 1 podání (objem příjmů 122
292 tis Kč, objem výdajů 133 502 tis Kč, schodek 11 210 tis Kč, vyrovnaný tř. 8 financování) včetně
závazných ukazatelů.

Zastupitelstvo města svěřuje radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
-  všech ostatních rozpočtových opatření  do  výše  500 tis.  Kč  v  jednotlivých případech v  rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou
města přijatých rozpočtových opatření
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Strategický rozvojový dokument města Telče,  Fond
projektů 2022 – seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č. 3 podání.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2021



Město Tel č - návrh rozpo čtu na rok 2022

sl.
 1

sl.
 2

sl.
 3

sl
. 4

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Roz.2021 UR 2021 Skut. 11/21 Návrh 2022
Daňové p říjmy Pol.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti1111 16 388,00      16 388,00   11 624,00    12 500,00    
Daň z příjmů FOZČ dle počtu zaměstnanc 1111 1 280,00        1 280,00     825,00         750,00         
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 248,00           248,00        609,00         520,00         
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnos 1113 1 549,00        1 549,00     2 139,00      2 200,00      
Daň z příjmů právnických osob 1121 9 666,00        9 666,00     16 953,00    16 500,00    
Daň z přídané hodnoty 1211 32 575,00      32 575,00   40 805,00    45 100,00    
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 2 900,00        2 900,00     2 853,00      2 900,00      
Poplatek ze psů 1341 140,00           140,00        154,00         150,00         
Pobytové poplatky 1342 -                 -               -                -                
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 250,00           320,00        324,00         250,00         
Příjmy za zkoušky odbor. způs. ŘP 1353 250,00           250,00        339,00         360,00         
Správní poplatky 1361 2 100,00        2 100,00     2 654,00      2 400,00      
Daň z hazardních her 1381 1 500,00        1 500,00     673,00         600,00         
Dílčí daň z technických her 1385 1 200,00        1 200,00     3 230,00      2 260,00      
Daň z nemovitosti 1511 5 700,00        5 700,00     4 189,00      5 900,00      
Daňové p říjmy celkem 75 746,00     75 816,00   87 371,00    92 390,00    
Nedaňové p říjmy §
Podnikání a restruktualizace v zemědělství 1012 900,00           900,00        424,00         900,00         
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 100,00           100,00        92,00           70,00           
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS) 2141 350,00           350,00        383,00         350,00         
Silnice 2212 2 100,00        2 100,00     2 080,00      2 900,00      
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 220,00           220,00        191,00         200,00         
Činnosti knihovnické 3314 60,00             60,00          43,00           50,00           
Výstavní činnost v kultuře 3317 90,00             90,00          142,00         100,00         
Ostatní záležitosti kultury 3319 50,00             84,00          183,00         50,00           
Záležitosti sdělovacích prostředků (TL) 3349 220,00           220,00        235,00         210,00         
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 61,00             61,00          -                61,00           
Bytové hospodářství 3612 2 500,00        2 500,00     2 604,00      2 600,00      
Nebytové hospodářství 3613 1 450,00        1 450,00     1 423,00      1 450,00      
Pohřebnictví 3632 50,00             50,00          98,00           50,00           
Komunální služby a územní rozvoj 3639 100,00           100,00        12 874,00    100,00         
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad3724 50,00             150,00        174,00         100,00         
Využívání a zneškodňování komunálních odpad3725 700,00           800,00        1 140,00      700,00         
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 50,00             50,00          12,00           50,00           
Činnost místní správy 6171 886,00           886,00        3 079,00      393,00         
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 2,00               2,00            1,00             1,60             
Nedaňové p říjmy celkem 9 939,00       10 173,00   25 178,00    10 335,60    
Kapitálové p říjmy
Komunální služby a územní rozvoj 3612 -                 -               -                
Činnost místní správy 6171 100,00           100,00        437,00         100,00         
Kapitálové p říjmy celkem 100,00          100,00        437,00         100,00         
Přijaté transfery (dotace) Pol.
Neinvestiční přijaté transfery ze SR 4112 16 401,50      16 401,50   15 035,00    16 106,40    
Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4116 -                 7 799,00     7 799,00      -                
Neinvestiční transfery od obcí 4121 -                 -               24,00           -                
Neinvestiční transfery od krajů 4122 -                 1 359,00     1 309,00      -                
Ostataní inv.tr. ze st. rozpočtu 4216 -                 30 741,00   30 741,00    -                
Investiční transfery od krajů 4222 -                 100,00        100,00         -                
Investiční přijaté transfery od st. fondů 4213 -                 669,00        669,00         -                
Ostatní investiční transfery od rozpočtu úz. 4229 5 950,00        9 678,00     6 396,00      3 360,00      
Přijaté transfery (dotace) celkem 22 351,50     66 747,50      62 073,00    19 466,40    
Příjmy celkem 108 136,50   152 836,50    175 059,00     122 292,00    
Financování 8115 2 700,00        15 943,00    

180 tis MP,99 tis Kč vratky kultura, 268 tis Kč vrakty sport, 12 mil Kč poz. Dačická, 3396 tis Kč zůstatek MŠ Kom.
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 110 836,50   138 235,00    
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE § Roz. 2021 UR 2021 Skut. 11/21 Návrh 2022
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 -                 175,00        175,00         -                
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS) 2141 1 009,00        1 109,00     882,00         1 210,00      
Silnice 2212 9 865,00        17 320,00   16 151,00    15 967,00    
Dopravní obslužnost 2292 50,00             50,00          44,00           -                
Pitná voda 2310 4 375,00        4 925,00     2 866,00      2 450,00      
Odvádění a čistění odpadních vod 2321 1 775,00        4 953,00     2 107,00      1 110,00      
Úpravy vodohospodářských toků 2331 1 230,00        5 681,00     4 103,00      250,00         
Úpravy drobných vodních toků 2333 40,00             40,00          5,00             40,00           
Předškolní zařízení 3111 1 880,00        13 352,00   9 975,00      6 433,00      
Základní škola Masarykova 3113 2 450,00        2 655,00     2 460,00      3 000,00      
Základní škola Hradecká 3113 2 450,00        3 244,00     3 048,00      3 000,00      
Základní umělecká škola 3231 200,00           250,00        150,00         300,00         
Knihovna 3314 1 235,00        1 235,00     987,00         1 367,00      
Výstavní činnost v kultuře 3317 326,00           326,00        284,00         411,00         
Ostatní záležitosti kultury 3319 748,00           1 168,00     835,00         1 034,00      
Zachování a obnova kulturních památek 3322 1 010,00        11 786,00   19 924,00    1 230,00      
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 470,00           470,00        284,00         470,00         
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 8 809,00        8 809,00     8 808,00      -                
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 1 019,00        1 138,00     1 118,00      2 306,00      
Využití volného času dětí a mládeže 3421 200,00           200,00        200,00         450,00         
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 350,00           350,00        332,00         450,00         
Bytové hospodářství 3612 2 310,00        2 310,00     1 642,00      2 505,00      
Nebytové hospodářství 3613 2 099,00        2 963,00     2 003,00      2 899,00      
Veřejné osvětlení 3631 2 100,00        2 100,00     1 889,00      3 230,00      
Pohřebnictví 3632 925,00           925,00        799,00         1 205,00      
Územní plánování 3635 1 800,00        5 280,00     3 257,00      1 500,00      
Komunální služby a územní rozvoj 3639 220,00           220,00        115,00         19 070,00    
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 1 400,00        1 600,00     1 344,00      1 600,00      
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5 050,00        5 050,00     4 603,00      5 400,00      
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 1 600,00        1 600,00     1 467,00      1 700,00      
Ochrana druhů a stanovišť 3741 55,00             55,00          25,00           55,00           
Chráněné části přírody 3742 10,00             10,00          -                10,00           
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3 450,00        3 652,00     3 118,00      3 980,00      
Ostatní činnosti k ochraně přírody 3749 5,00               5,00            -                5,00             
Domov pro seniory 4350 1 000,00        1 000,00     750,00         1 000,00      
Pečovatelská služba 4351 1 200,00        1 200,00     900,00         1 200,00      
Domovy se zvláštním režimem 4357 500,00           1 000,00     500,00         500,00         
Ostatní sociální péče a pomoc seniorům 4359 618,00           618,00        548,00         654,00         
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4375 350,00           350,00        350,00         350,00         
Terénní programy 4378 20,00             20,00          20,00           20,00           
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 100,00           220,00        112,00         480,00         
Krizová opatření 5213 100,00           100,00        92,00           100,00         
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 484,00           484,00        302,00         775,00         
Zastupitelstva obcí 6112 3 443,00        3 443,00     2 968,00      3 353,00      
Činnost místní správy 6171 35 042,50      37 262,00   30 132,00    37 889,00    
Příjmy a výdaje z finančních operací 6310 700,00           700,00        286,00         700,00         
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 620,00           620,00        599,00         650,00         
Ostatní finanční operace (DPH) 6399 800,00           1 621,00     3 163,00      800,00         
Ostatní činnosti 6409 394,00           825,00        441,00         394,00         
Výdaje celkem 105 886,50   154 469,00    136 163,00     133 502,00    
Financování 8124 4 950,00       33 641,00      32 441,00       4 733,00        

8114
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 110 836,50   188 110,00    168 604,00     138 235,00    
* závazné ukazatele §
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MĚSTO TELČ - návrh rozpočtu na rok 2022 PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍJMY Třída Záv.ukaz. 2021 Rozpočet 2021 UR k 31.10.2021 Záv. uk. 2022 Návrh R 2022

DAŃOVÉ 1xxx 75 746,00 92 390,00

NEDAŇOVÉ 2xxx 9 939,00 10 335,60

KAPITÁLOVÉ 3xxx 100,00 100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 4xxx 22 351,50 19 466,40

z toho závazný ukazatel rozpočtu 4112 souhrnný dotační vztah - na výkon st. správy 16 601,50 16 106,40

PŘÍJMY CELKEM 108 136,50 0,00 122 292,00

VÝDAJE Třída Záv.ukaz. 2021 Rozpočet 2021 UR k 31.10.2021 Záv. uk. 2022 Návrh R 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 5xxx 84 427,50 93 720,00

z toho závazné ukazatelo rozpočtu

neinvestiční příspěvky PO 5331 PO MŠ Telč IČ 71000348 1 280,00 1 480,00

5331 PO ZŠ Masarykova  IČ 70869855 2 450,00 2 700,00

5331 PO ZŠ Hradecká  IČ 70852171 2 450,00 2 700,00

5331 PO ZUŠ IČ 65766547 100,00 100,00

5331 PO DDM IČ 71000402 200,00 400,00

investiční příspěvek s.r.o. 6313 Služby Telč, spol. s.r.o.IČ 63496577 0,00 500,00

individuální dotace 5221 FČA IČ 26911612 60,00 100,00

5221 Sdílení IČ 22673377 270,00 300,00

5229 Kruh přátel hudby IČ 70418861 35,00 70,00

5229 Státní zámek Telč IČ 00405582 - Pohádkový den 0,00 0,00

5222 SK Telč IČ 00566985 150,00 300,00

5222 Sokol Telč IČ 60544937 110,00 220,00

5222 Záchranná stanice zvířat IČ 26672103 25,00 25,00

5223 Oblastní charita Jihlava  IČ 44990260 1 200,00 1 200,00

5223 Oblastní charita Jihlava  IČ 44990260 Zastávka 350,00 350,00

5223 Oblastní charita Jihlava  IČ 44990260 Terénní programy 20,00 20,00

5213 SeneCura SeniorCentrum Telč, IČ 08169306 1 000,00 1 000,00

5213 SeneCura SeniorCentrum Telč, IČ 08169306 500,00 500,00

5213 Lapek  IČ  44015593 - pojístná prodejna Studnice 6,00 6,00

5222 Občanská poradna Jihlava IČ 66597064 7,00 7,00

5222 Krteček IČ 27024954 8,00 8,00

5179 MAS Mikroregionu Telčsko - IČ 26985870 1,00 1,00

5223 Římskokatolická církev  IČ 63438712 - Noc kostelů 6,00 6,00

5179 Sdružení tajemníků IČ 60126361 2,00 1,00

5329 České dědictví UNESCO IČ 70963452 100,00 100,00

5229 SHMS ČMS IČ 65992466 6,00 6,00

5222 Sdružení obcí Vysočiny IČ 70812853 40,00 40,00

5229 Národní síť zdravých měst IČ 61385247 10,00 10,00

5329 Mikroregion Telčsko IČ 71180311 105,00 105,00

5329 Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice IČ 45658901 12,00 12,00

5329 Svaz vodovodů a kananlizací Jihlavsko IČ 48460915 35,00 35,00

5329 Česká inspirace IČ 60285126 60,00 60,00

rezerva na nein. dotace - ostatní 5901 dotace nezisk.apod. org. - komise kult. 169,00 299,00

5901 dotace nezisk.apod. org. - komise sport. 759,00 1 786,00

neinv. výdaje na krizové řízení 5901 Povinná rezerva (§ 5213) 100,00 100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6XXX 21 459,00 39 782,00

VÝDAJE CELKEM 105 886,50 0,00 133 502,00
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REKAPITULACE Rozpočet 2021 UR k 31.10.2021 Návrh R 2022

PŘÍJMY CELKEM 1-4 108 136,50 0,00 122 292,00

VÝDAJE CELKEM 5-6 105 886,50 133 502,00

SALDO (rozdíl)PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2 250,00 0,00 -11 210,00

FINANCOVÁNÍ Třída Rozpočet 2021 UR k 31.10.2021 Návrh R 2022

zdroje z minulých let 8115 2 700,00 15 943,00

splátky jistin úvěrů 8124 -4 950,00 -4 733,00

přijatý úvěr 8123

rozdíl 8xxx -2 250,00 11 210,00

SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení tř. 8) 0,00 0,00 0,00
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ÚVOD 

Fond projektů je strategický rozvojový dokument města Telče. Jeho cílem je sumarizovat 
rozvojové aktivity města Telče, které mají společný cíl - zvýšit kvalitu života ve městě. Aktivity 
a záměry uvedené v předloženém dokumentu směřují do všem oblastí života v Telči. Tedy 
jde o aktivity týkající se zkvalitnění občanské infrastruktury, školství, volnočasových aktivit, 
sportu, kultury, životního prostředí, dopravy, inženýrských sítí, turistické infrastruktury, 
podnikatelské infrastruktury aj.   

Fond projektů se skládá z několika dílčích částí.  Jednak v úvodu sumarizuje aktivity 
realizované v předcházejícím kalendářním roce. Jde o souhrn investičních i neinvestičních 
akcí, které realizovalo město Telč, případně město Telč se na realizaci podílelo partnersky či 
finanční spoluúčastí.  

V další části dokumentu jsou podrobněji uvedeny záměry města, které jsou stavebně 
zahájeny a budou dále realizovány v následujících letech či akce, které jsou před zahájením. 
Jde o akce, kde je zajištěno financování z dotačních zdrojů či akce, kde financování je 
zakomponováno v návrhu rozpočtu města Telče na příslušný kalendářní rok. 

V části C dokument definuje záměry a aktivity města, které jsou připravovány či se 
předpokládá jejich příprava do dotačních programů ČR a EU. Jde o souhrn akcí, které jsou 
více či méně projektově připraveny či řešeny a kde je reálná možnost ucházet se o dotaci 
z různých dotačních programů.  

V části D jsou zakomponovány záměry města, kde se předpokládá pokračování nebo 
zahájení projektové přípravy. Jde o různé studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení či dokumentace pro provedení stavby.  Pokud se město chce úspěšně 
zapojovat do dotačních výzev ČR i EU je projektová příprava stěžejní. V části D2 je pak 
uveden souhrn řady rozvojových záměrů a aktivit, které město Telč vnímá jako důležité, 
nicméně zatím nejsou na tyto záměry alokovány finanční prostředky či jde o záměry, kde 
nejsou např. dořešeny majetkové vztahy apod. Tedy jde o záměry, které město Telč vnímá 
jako důležité a pokud nastane situace, že je např. vyhlášen vhodný dotační titul či dojde 
k posunu v majetkových otázkách apod. jsou připraveny kompetentní odbory MěÚ Telč tyto 
záměry aktivně více připravovat.  

Přílohy Fondu projektu tvoří další významné rozvojové a koncepční dokumenty, na které se 
přímo Fond projektů odkazuje.  

Fond projektů lze definovat jako střednědobý strategický rozvojový dokument města Telče. 
Záměry a aktivity uvedené v dokumentu jsou plánovány v horizontu 1-3let. Jde jak o aktivity 
realizované v následujícím kalendářním roce, tak i záměry, kde je řešena příprava či podání 
žádosti o dotaci.  Předložený Fond projektů 2022 respektuje výhled pro období tedy cca 3 let 
Z tohoto důvodu lze platnost předloženého strategického rozvojového dokumentu definovat 
pro období 2022 – 2024. Fond projektů je každoročně zastupitelstvem města vyhodnocován, 
aktualizován a schvalován na další období. 
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A. SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2021 

 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část rekonstrukce 
radnice 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví (využití prostor bývalého DPS) 

• Rekonstrukce vodovodu v ul. Slavíčkova 

• Rekonstrukce ploch v ul. Slavíčkova 

• Stezka Telč – Řásná 

• Zvýšení kapacity MS Komenského 

• Rekonstrukce chodníku v areálu MŠ Komenského 

• Rekonstrukce rybníka Nadýmák – opěrné zdi 

• Přírodní zahrada MŠ Nerudova 

• Stezka Punčoška 

• Obnova brány Panský dvůr 

• Obnova ohradní zdi Panského dvora 

• Obnova povrchu cyklostezky kolem zámecké zdi 

• Rekonstrukce komunikace a doplnění osvětlení dvora v Panském dvoře  

• Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Jihlavská 

• Boží muka u I/23 (směr Krahulčí) 

• Rekonstrukce podlahy v KD Studnice 

• Boží muka v ul. Hradecká 

• Oprava krovu bývalého domova pro seniory 

• Odvlhčení zdiva bývalého domova pro seniory 

• Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury 

• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem 
Renesance 2021 

• Prezentace památky UNESCO Telč 2021 

 
 

 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2021 – „Akce města Telče 

v roce 2021“ 
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B. AKCE V REALIZACI NEBO PŘIPRAVENÉ K REALIZACI V ROCE 2022 

B1. Řešeno z rozpočtu města či úvěru, případně schválena dotace 

 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část rekonstrukce 
radnice 

Komplexní obnova I. a II. NP radnice, vč. dvorního objektu, zahrady a zadního objektu 
(stodoly). Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody sítí, částečně nové 
vybavení prostor. Akce stavebně probíhá, ukončení stavby leden 2022. Následně vybavení 
prostor – stěhování zpět ORUP – únor 2022, ostatní odbory a TIC duben – květen 2022. 
 
Stav:     Stavba zahájena   
Realizace:    2021 – 2022 
Předpokládané náklady:  33 000 tis. Kč (stavba + vybavení) 
Dotace:    IROP  
 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví (využití prostor bývalého DPS) 
V rámci přeshraničního projektu dojde k obnově části prostor bývalého objektu domova 
důchodců v ul. Špitální. Dojde k vytvoření prostor pro expozici, prostory pro vernisáže, 
společenské akce + administrativní prostory. Vytvoření expozice zajišťuje Muzeum Vysočiny 
z vlastních finančních prostředků a dotace. Provoz expozice bude zajišťovat rovněž Muzeum 
Vysočiny.   Akce stavebně probíhá, ukončení stavby - duben 2022. Následně vybavení 
prostor a obnova dvora. Plný provoz září – říjen 2022.  
 
 
Stav:  Stavba zahájena   
Realizace: 2021 - 2022 
Předpokládané náklady:  17 500 tis. Kč  
Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce  
 

• Dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý, vyznačení stezky do Řásné 
V rámci přeshraničního projektu dojde k vybudování odpočinkového místa s dětskými prvky 
u rybníka Velký Pařezitý a vyznačení cyklostezky do Řásné. 
 
Stav:     Dotace schválena 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč  
Realizace:   2022 
Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce  
 

• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul. Batelovská 
Vybudování podchodu a podjezdu pro pěší a cyklo pod mostem v ul. Batelovská. Dojde 
k propojení cyklostezky Lipky a cyklostezky po hrázi rybníka Roštejn mimoúrovňově mimo 
komunikaci II/112. Podjezd bude veden od nové lávky v ul. Batelovská ve směru na hráz 
rybníka Roštejn.  
Stav:  Dotace poskytnuta, před zahájením VZ 
Předpokládané náklady: 3 900 tis. Kč 
Realizace:   2022 
Dotace:   SFDI  
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• Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského 
Jde o komplexní rekonstrukci sekce C a D mateřské školy. V suterénu budou rekonstruovány 
prostory pro zázemí školky, v rámci 1. NP bude dokončena obnova třídy „Medvídků“, úprava 
a modernizace administrativních prostor. V 2.NP bude provedena komplexní obnova a 
modernizace dvou tříd – „Berušky“ a „Motýlci“. Součástí opravy jsou rovněž navazující a 
související komunikační prostory – vstupní haly, schodiště a podesty v 2.NP a venkovní 
teráska navazující na třídu v 1.NP. 
 
Stav:   Uzavřena smlouva o dílo, stavba částečně zahájena 
Předpokládané náklady:  9 173 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:   MMR 
 
 

• Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského - vybavení 
V návaznosti na komplexní rekonstrukci sekce C a D mateřské školy – vybavení nových 
prostor. 
 
Stav:   Vybavení detailně vyspecifikováno 
Předpokládané náklady:  1257 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:   - 
 
 

• Ul. Svatoanenská, vč. řešení horní brány (SP) 
Dopravní řešení vjezdu na náměstí a zároveň rekonstrukce pěších tras mezi ul. Mlýnská, 
Furchova, Svatoanenská. Součástí projektu je rovněž úprava parkoviště „U motorpalu“, 
propojení stávajících parkovišť. 
Stav:    Dotace poskytnuta, před zahájením VZ 
Předpokládané náklady:  12 500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    SFDI 
 
 

• Cyklostezka Telč – Volevčice  
Vybudování cyklostezky Telč – Volevčice. Napojení cyklostezky u rybníka Roštejn. Realizace 
stezky v přírodním povrchu – zemina na místě upravena frézou, doplněna hydraulickým 
pojivem - 300mm, doplnění MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění 
štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití vápencového kameniva).  
 
Stav:     Dotace poskytnuta, před zahájením VZ 
Předpokládané náklady: 5 900 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:   SFDI 
 

• Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa 
Dokončení realizace inženýrských sítí (plyn, VO) a komunikací pro I. etapu lokality Dačická.  
Stav:    Před zahájením VZ 
Předpokládané náklady:  21 200 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    MMR 
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• Realizace části vodovodní sítě pro II. etapu lokality Dačická  
Zahájení výstavby inženýrských sítí pro II. etapu lokality Dačická. Bude zahájeno výstavbou 
vodovodu, vč. přípojek v lokalitě, 
 
Stav:    Vydáno stavební povolení 
Předpokládané náklady:  2 050 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    - 
 
 

• VO ulice Na Sádkách a Slavatovská (souběh s investicí EG.D) 
Realizace nového veřejného osvětlení v návaznosti na investici společnosti EG.D – 
kabelizace vzdušného vedení. V ulicích veřejné osvětlení řešeno vzduchem, světla umístěna 
na sloupech EG.D. 
 
Stav:    Před zahájením VZ 
Předpokládané náklady:  930 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    - 
 
 

• Vydláždění zálivu v ul. Jihlavská 
Dle požadavků KSÚS vydláždění zálivu v ul. Jihlavská. Požadavek na propustnou dlažbu. 
Stav:     Povoleno odborem dopravy MěÚ Telč 
Předpokládané náklady:  210 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    -   
 

• Auto pro SDH Telč 
Město Telč obdrželo dotaci na nové auto pro SDH Telč, konkrétně půjde o  Ford Transit 
Kombi L3H2 350 Trend 2.0 TDCi 125 kW. 
Stav:     Dotace získána 
Předpokládané náklady:  1090 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2022 
Dotace:    GŘ MV, Kraj Vysočina 
 
 

• Obnova střechy kaple sv. Karla Boromejského 
Dle dostupných finančních prostředků zahájení obnovy střechy kaple sv. Karla 
Boromejského (lze řešit etapově). 
Stav:     Akce povolena 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč (v rozpočtu pouze část) 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  MK CR, Kraj Vysočina 
 
 

• Oprava plotu hřbitov Lipky – I etapa 
Oprava plotu u hřbitova v Lipkách. Jde o I. etapu, část plotu – západní strana. 
Stav:     Akce připravena k realizaci (zajistí Služby Telč) 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  - 
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• Roštejn - úprava hráze u pláže 
Úprava hráze u pláže rybníka Roštejn. Dojde ze strany pláže k doplnění betonové zídky, 
překryté kamennou dlažbou, vč. opravy schodů do rybníka. Jde o opatření, které zkvalitní 
přístup do rybníka z pláže, zároveň dojde k zamezení vymílání břehů. 
Stav:     Připraveno k realizaci 
Předpokládané náklady:  370 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  - 
 
 
 

• Doplnění kamerového a dohledového systému  
Doplnění kamerového a dohledového systému monitorující vjezd na náměstí.  
Předpokládané náklady:  100 tis. Kč  
Možná dotace:  - 
 

• Sanační práce dům 9. Května 
Základní sanační práce v bývalém bytovém domě v ul. 9. Května. Konkrétně půjde o 
demolici podlah v přízemí + odstranění poškozených a vlhkých omítek. Jde o drobné sanační 
práce nevyžadující podrobnější projektovou dokumentaci (vyjádření statika). 
Stav:    Připraveno k realizaci  
Předpokládané náklady:   150 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  - 
 

• Oprava technického zařízení Staroměstského rybníka 
Oprava česel Staroměstského rybníka. 
 
Stav:     Připraveno k realizaci po vypuštění rybníka 
Předpokládané náklady: 250 tis. Kč  
Možná dotace:  - 
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C. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY (PODANÁ/PŘIPRAVOVANÁ ŽÁDOST DOTACI) 

C1. Připravovaná žádost o dotaci 

 

• Odborné učebny ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká 
Příprava žádosti řešící zkvalitnění stávajících odborných učeben – odborné pomůcky, 
nábytek, IT vybavení. 
Stav:     Probíhá specifikace záměru ve spolupráci se školami  
Předpokládané náklady: 7 000 tis. Kč 
Dotace:   IROP 
 

• Cyklostezka Volevčice - Studnice 
Vybudování cyklostezky Volevčice - Studnice. Pokračování budované cyklostezky Telč – 
Volevčice. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na místě upravena frézou, 
doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – 
150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití vápencového kameniva).  
 
Stav:     Vydáno stavební povolení, probíhá příprava žádosti 
Předpokládané náklady: 5 500 tis. Kč 
Dotace:   SFDI 
 

• Výklenková poklona v ulici Hradecká  
Obnova božích muk v ulici Hradecká. 
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  150 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 

• Obnova střechy Kaple sv. Karla Boromejského 
Obnova/výměna střešní krytiny kaple.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 

• Obnova tělocvičny u ZŠ Hradecká 
Řešení akustiky tělocvičny, obložení stěn tělocvičny (v současné době nalepený zátěžový 
koberec – nevyhovující), opravy šaten a sociálních zařízení u tělocvičny.  
Stav:     Zpracovaná projektová dokumentace, probíhá příprava žádosti 
Cena:     5 300 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 

• Osvětlení přechodů u ZŠ Masarykova  
Zajištění osvětlení přechodů v ulici Masarykova před základní školou.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 

• Zkvalitnění veřejných prostranství v Telči 
V návaznosti na nové výzvy v programu IROP půjde o přípravu žádosti na realizaci 
veřejných prostranství: u budovy MěÚ Na Sádkách, plocha v ul. Kostelnomyslovská (staré 
hřiště) a nové veřejné prostranství v lokalitě Dačická. 
Stav:     Zahájena projektová příprava 
Předpokládané náklady:  4 000 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
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• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsíčka 
V případě, že dojde k dořešení majetkoprávních záležitostí podání žádosti na realizaci 
cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsíčka. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na 
místě upravena frézou, doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití 
vápencového kameniva).  
Stav:     Zpracována dokumentace pro SP, řeší se majetkové záležitosti  
Předpokládané náklady: 10 500 tis. Kč 
Dotace:   IROP 
 

• Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách 
Jde o rekonstrukci místní komunikace ve směru k městskému úřadu a dále k rodinným 
domům.  Půjde pouze o opravu povrchu – obdobně jako byla řešena oprava povrchu v druhé 
části ul. Na Sádkách (ve směru k nové zástavbě rodinných domů). 
Stav:   Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby, vydáno ohlášení 

stavby, probíhá příprava žádosti 
Předpokládané náklady:  4 500 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Rekonstrukce ulice Za Stínadly 
Jde o rekonstrukci místní komunikace v ulici Za Stínadly. Tedy komunikace, chodníky, zeleň 
Stav:  Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby, vydáno povolení 

stavby, probíhá příprava žádosti 
Předpokládané náklady:  9 200 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 
 

• Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ Na Sádkách 
Stavební úpravy stávajících WC v 1NP a 2NP zahrnují vybudování WC pro imobilní, WC 

muži s 1 kabinou, 2 pisoáry a WC ženy se dvěma kabinkami.  
Stav:  Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby, probíhá 

příprava žádosti 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Inženýrské sítě Dačická – I. etapa 
Příprava žádosti na částečné financování vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická. 
Refundace nákladů na vybudování komunikací a inženýrských sítí (dotace max. 150 tis. Kč 
na jednu parcelu). 
Stav:  Zpracována dokumentace pro stavební povolení, probíhá 

zpracování žádosti  
Předpokládané náklady:  21 200 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR  
 
 

• Obnova rybníků Smrk, Polívkův, Vlček 
Obnova rybníků – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP. 
V současné době je zpracována projektová dokumentace, nyní aktualizace dokumentace na 
rybníku Smrk. 
Stav:     Aktualizace projektové dokumentace, probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  35 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MZe, MŽP 
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• Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn 
Formou přístavby k objektu okálu u rybníka Roštejn vybudování kvalitního zázemí pro 
návštěvníky areálu – sociální zařízení. Dále dojde k opravě pískového hřiště (doplnění 
štěrkodrtě, odvodnění). Součástí projektu je rovněž vybudování nového septiku s pískovým 
filtrem (napojení rovněž budovy okálu). 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 2 950 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR, IROP 
 

• Revitalizace sportovního areálu v ulici Tyršova 
Obnova sportovního areálu, tribuny, běžecký ovál, vybudování víceúčelového hřiště, 
zavlažování fotbalového hřiště, retenční nádrž. 
Stav:     Žádost podána vlastníkem – Sokol Telč 
Předpokládané náklady: 18 600 tis. Kč 
Možná dotace:  NSA 
 

• Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka – I. etapa 
Komplexní revitalizace sídliště u Štěpnického rybníka (povrchy, zeleň, veřejné osvětlení). 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 15 500 tis. Kč (I. etapa) 
Možná dotace:  SFPI 
 

• Vybudování chodníku v ul. Dačická kolem stávající zástavby 
Vybudování chodníku od kruhového objezdu v ulici Dačická, kolem stávajících rodinných 
domů  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady: 2 500 tis. Kč  
Možná dotace:  SFDI 
 

• Celoplošná oprava komunikace Studnice – Doupě 
Celoplošná oprava komunikace – nový asfaltový povrch na stávající (šotolina, recyklát). 
Návaznost na nově opravenou komunikaci v obci Doupě a rovněž na  realizované 
cyklostezky (Telč – Studnice), dokončení propojení rybníka Roštejn s hradem Roštejn, 
návaznost na nadregionální cyklotrasu č. 16 (svedení cyklistů z dopravní komunikace Doupě 
– Vanůvek - Telč), možná i budoucí alternativa propojení Telč – Třešť (Telč – Volvečice – 
Studnice – Doupě – Růžená – Čenkov – Třešť).  Využití Fondu Vysočiny. 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady: 1 500 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
 

• Obnova KD Studnice 
Další etapa obnovy kulturního domu a prostor osadního výboru Studnice (vytápění, 
dokončení fasády, střecha nad stodolou u KD) 
 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
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• Zkvalitnění veřejné turistické infrastruktury v Telči 
V návaznosti na novou výzvu IROP se nabízí připravit komplexní projekt, který bude 
zahrnovat souhrn aktivit, které zkvalitní veřejnou turistickou infrastrukturu v Telči. V době 
zpracování Fondu projektů nejsou známy detailnější podmínky a přesněji podporované 
aktivity, nicméně nabízí se řešit projekt zahrnující např.: záchytná parkoviště pro turisty, 
aktivity u rybníka Roštějn (WC, sportoviště aj.), lokalita Oslednice a Romantika (místa pro 
odpočinek), doprovodný mobiliář aj. 
 
Stav:     Řešen ideový záměr dle podmínek IROP 
Předpokládané náklady:  nelze nyní přesněji stanovit (záleží na zaměření a aktivitách)  
Možná dotace:   IROP 

 

• Obnova fasády objektu radnice 
Oprava fasády do náměstí včetně nátěru, oplechování, restaurování kamenných prvků, 
oprava oken průčelí do náměstí - oprava nátěru stejného odstínu barvy jako stávající, včetně 
opravy kování oken. 
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady:  1 500 tis. Kč  
Možná dotace:   MK ČR (program Regenerace) 
 

• Obnova části prostor jižního křídla bývalého DPS 
Stavební úpravy části jižního křídla bývalého domova pro seniory v ul. Špitální. Odvlhčení 
části objektu, oprava oken, výměna vybraných oken a dveří, obnova omítek a plošná oprava 
podlah, oprava části dvorní fasády. 
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady:  1 900 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR (program Regenerace) 
 

• Obnova střechy objektu holubníku 
Obnova, přeložení střešní krytiny památkového objektu holubníku v areálu Panského dvora 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
 

• Další etapa obnovy ohradní zdi  
Další etapa obnovy ohradní památkové zdi Panského dvora. 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
 

• Zvýšení kybernetické bezpečnosti 2022 
Příprava žádosti na zvýšení bezpečnosti ICT – obměna serverů, diskových polí, domény, 
firewallu, zálohovacího systému, penetrační testy, virtualizace aplikací, monitoring zdrojů 
sítě, životní cyklus certifikátů, nosiče certifikátů a pečetí, školení, dokumentace. 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  8 000 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP  

• Music Academy Telč 2022 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 1.400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Město Telč 
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• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2022 
Stav:    V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – Bavíme se na Vysočině 2022 
 

• Prezentace památky UNESCO Telč – 30 let od zápisu Telče na Seznam UNESCO 
2022 

Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – UNESCO 2022 
 

• Podpora TIC v Kraji Vysočina 2022 - Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC Telč 
v oblasti cestovního ruchu 

Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 100 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina - TIC 2022 
 

• Podpora regionálních kulturních tradic – 100 let od narození Míly Doleželové 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury - Podpora regionálních kulturních tradic 
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D. NÁVRHY PRO ZAHÁJENÍ REALIZACE/PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY 

D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2022, případně bude řešeno v návaznosti na zůstatek 
2021 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Radkovská (ÚR, SP a DRS) 
V návaznosti na akci Kraje Vysočina řešící rekonstrukci komunikace v ul. Radkovská je 
nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Je řešeno prostřednictvím 
dotace SVAK. 
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hornomyslovská (SP) 
V návaznosti na připravovanou rekonstrukci ulice Hornomyslovská (investice kraj Vysočina) 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici. Je řešeno 
prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Inženýrské sítě v lokalitě Dačická (DPS) 
Dokončení dokumentace pro provedení stavby - řešení komunikací, chodníků, VO, plynu a 
zeleně.  
Cena: 150 tis. Kč 
 

• Výstavba chodníku a VO ul. Radkovská (ÚR, SP) 
V návaznosti na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce komunikace III. třídy v ul. 
Radkovská (investor kraj Vysočina) dojde ke zpracování projektové dokumentace řešící 
vybudování chodníku a veřejného osvětlení v ulici.  
Cena: 400 tis. Kč  
 

• Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (SP) 
Vypracování dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci a dostavbu chodníků v ul. 
Kostelnomyslovská a Hornomyslovská, vč. řešení veřejného osvětlení. Projekt bude 
navazovat na připravovaný projekt rekonstrukce komunikace v ul. Hornomyslovská (investor 
kraj Vysočina). 
Cena: 250 tis. Kč  
 

• Regulační plán Hradecká 
Zpracování regulačního plánu pro lokalitu Hradecká 
Cena: 220 tis. Kč 
 

• Aktualizace strategických dokumentů 
Aktualizace Strategie rozvoje města Telče a Marketingové studie cestovního ruchu. 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Obnova prostranství u bytových domů v ul. Třebíčská (SP) 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace a návazných ploch u 
bytových domů v ul. Třebíčská.  
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu (studie) 
Pokračování projektové přípravy revitalizace areálu bývalého zimního stadionu v návaznosti 
na výběr varianty řešení. 
Cena: 500 tis. Kč  
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• Řešení objektu konírny na bývalém ZS, malý amfiteátr (studie) 
Zpracování studie řešící další využití objektu konírny na bývalém zimním stadionu, využití 
pro kulturní účely, propojení s malým přírodním amfiteátrem. 
Cena: 150 tis. Kč 
 

• Revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradecké, lesácké bytovky (UR, 
SP)  

Zpracování projektu pro stavební povolení řešící revitalizaci veřejného prostranství kolem 
bytových domů. Půjde o vybudování komunikace, odstavných stání, zeleně, veřejného 
osvětlení. Předpokládá se, že tak jako nyní zůstane úsek u bytových domů mezi ul. 
Hradecká a Komenského neprůjezdný (průchozí pouze pro pěší a cyklo). 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Revitalizace sídliště Radkovská (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště Radkovská.  
Cena: 500 tis. Kč 
 

• Projekty rozvoje cyklostezek  

• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov, Telč - Mrákotín 
V návaznosti na zpracovanou studii rozvoje cyklostezek mikroregionu Telčsko zahájit či 
dokončit projektovou přípravu úseku cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsičky (dopracování), 
Telč – Radkov, Telč – Mrákotín (zahájení projektové přípravy). Na základě vypracované 
studie cyklostezek mikroregionu Telčsko příprava podrobnější studie vedení konkrétních 
úseků, vč. návrhu povrchu tras, zpracování projektu pro územní řízení/stavební povolení. 
Dopracování dokumentace pro provedení stavby cyklo Telč – Volevčice. 
Cena: 500 tis. Kč 
 

• Studie řešení využití zahrad u zimního stadionu  (studie) 
Zpracování/aktualizace studie možného řešení využití zahrad u zimního stadionu – propojení 
s ul. Masarykova. Jde o řešení parkování, doprovodných sportovišť a zázemí pro sportovní 
areál, řešení dětského dopravního hřiště.  Studie bude rovněž řešit rozšíření zázemí 
stávajícího zimního stadionu (šatny) 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Studie využití areálu v ulici Batelovská 
V návaznosti na zpracovávanou studii využití zahrad za zimním stadionem v ulici Tyršova, 
zpracování studie rozvoje sportovního areálu v ul. Batelovská. Půjde jak o obnovu stávající 
sportovní infrastruktury, tak i vybudování nové (tenisové kurty apod.). 
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Obnovy objektu č.p. 70 a 71 pro potřeby ZUŠ (studie, SP) 
Dopracování studie a následné zpracování projektu pro stavební povolení řešící obnovu a 
propojení objektů č.p. 70 a 71 pro potřeby Základní umělecké školy. Po přesunu sociálního 
odboru do nových prostor MěÚ Sádky a zároveň po ukončení rekonstrukce objektu radnice 
se nabízí využít uvolněné prostory č.p. 70 pro potřeby ZUŠ Telč. Jednou z posuzovaných 
variant bude i uvolnění prostor knihovny pro potřeby ZUŠ přesunem knihovny do prostor 
univerzitního centra MU Brno v rámci projektu vytvoření společného kulturně vzdělávacího 
centra.    
Cena: 600 tis. Kč 
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• Obnova chodníků, komunikací, ploch zeleně, VO aj. v historickém centru města, 
rekonstrukce náměstí (studie) 

Vypracování studie řešící komplexní obnovu ploch na náměstí a zároveň přilehlé ulice 
nacházející se v historickém jádru města, území UNESCO. Studie bude řešit komunikace, 
chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, umístění doprovodného mobiliáře aj. Půjde o podklad pro 
jednání s památkovou péčí, zahájení postupné obnovy. 
Cena: 350 tis. Kč 
 
 

• Rekonstrukce prostor staré budovy ZŠ Masarykova (SP) 
Zpracování projektu pro stavební povolení vč. rozpočtu, který bude řešit rekonstrukci a 
dispoziční řešení prostor ve staré budově ZŠ, které doposud neprošly modernizací. Tedy jde 
o přízemí a I. NP (vyjma sociálek, které jsou rekonstruovány). 
Cena: 380 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce části hlavní budovy ZŠ Hradecká (studie, SP) 
Vypracování studie (vč. zaměření stávajícího stavu), která bude sloužit jako podklad pro 
výběr projektanta, následně zpracování projektu pro stavební povolení.  Studie a následně 
projekt pro stavební povolení bude řešit rekonstrukci a dispoziční řešení prostor ve staré 
budově ZŠ, které doposud neprošly modernizací.  
Cena: 450 tis. Kč 

• Rekonstrukce sportovního areálu Tyršova (DPS) 
Zpracování dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce sportovního areálu v ulici 
Tyršova. Jde o rekonstrukci atletického oválu, vybudování víceúčelového hřiště, rekonstrukci 
kamenných ochozů, umělé zavlažování fotbalového hřiště. Vše souvisí s tím, zda Sokol Telč 
získá dotaci z NSA a zda dojde mezi městem Telč a Sokol Telč k dohodě o dalším řešení 
areálu (vlastnictví, výpůjčka). 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce bytového domu Furchova, rozšíření (studie) 
Studie řešící rekonstrukci a rozšíření bytového domu v ul. Furchova. 
Cena: 100 tis. Kč 
 

• Zateplení bytového domu č.p. 626 U Háje (SP) 
Zpracování projektové dokumentace a en. auditu zateplení bytového domu č.p. 626 U Háje, 
příprava na možné podání žádosti do programu Zelená úsporám. 
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce ploch v ul. Svatoanenská (DPS) 
V návaznosti úspěšnou žádost ze SFDI dopracování dokumentace pro provedení stavby 
rekonstrukce ploch v ul. Svatoanenská (prostor u horní brány, chodníky, VO, parkoviště u 
motorpalu). 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Revitalizace veřejného prostoru u MěÚ Na Sádkách (studie) 
Revitalizace plochy u zadního vchodu MěÚ Na Sádkách, řešení prostoru pro dětské herní 
prvky, zeleň, řešení rampy – bezbariérový přístup. 
Cena: 60 tis. Kč 
 

• Revitalizace veřejného prostoru v ul. Kostelnomyslovská 
Revitalizace plochy, kde nyní umístěno staré již nevyužívané pískové hřiště. Řešení prostoru 
pro dětské herní prvky, zeleň. 
Cena: 60 tis. Kč 
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• Obnova lokality Oslednice a Romantika  
Projekční práce v návaznosti na projednání dalšího postupu obnovy se zainteresovanými 
subjekty. 
Cena: 50 tis. Kč 
 

• Pasport kanalizační a vodovodní sítě na sídlišti Radkovská v Telči 
Pasport kanalizační a vodovodní sítě, kamerové prohlídky, zaměření. Projektová 
dokumentace pro následné předání veřejných sítí do hospodaření SVAK.  
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Pasport kanalizační sítě v místní části Studnice 
Pasport vedení kanalizačního potrubí v obci Studnice, kamerové prohlídky, zaměření. Jde o 
požadavek vodoprávního úřadu, pokud chtějí obyvatelé obce řešit odkanalizování domů 
pomocí septiku s pískovým filtrem, či domácí ČOV s přepadem právě do kanalizační sítě 
v obci Studnice.  
Cena: 100 tis. Kč 
 

 
D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2022 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 

- Rekonstrukce kotelny v hlavní budově ZŠ Hradecká 
- Rekonstrukce kotelny v bytovém době č.p. 626 U Háje 
- Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – II. etapa 
- Dokončení výstavby kanalizace pro lokalitu Hradecká 
- Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě na sídlišti U Štěpnického rybníka 
- Výstavba inženýrských sítí pro lokalitu „Za tiskárnou“ 
- Revitalizace prostoru u ČOV – areál SDH Telč 
- Vybudování výtahu a další bezbariérové úpravy MěÚ Na Sádkách 
- Rekonstrukce plochy u trafostanice parkoviště, parkoviště u polikliniky 
- Sanace sklepního zdiva kaple sv. Karla Boromejského, obnova fasády 
- Rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Komenského,  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Svatojánská 
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. 28. Října  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Družstevní 
- Rekonstrukce komunikace a sítí v ul. Na Parkáně, Družstevní, Seminářská 
- Rekonstrukce komunikací ve Studnicích 
- Rekonstrukce komunikace k ranči 
- Oprava komunikace ul. Radkovská, přístupová komunikace k č.p. 204 a 205 

a k průmyslové zóně 
- Rekonstrukce přemostění přepadu z Ulického rybníka (mostek pro pěší 

s podchodem a mostek k nemovitostem za rybníkem) 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Rozšíření parkovací plochy v ul. Beringerova (u bývalých uhelných skladů) 
- Cesta podél Svatojánského potoka 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Komenského 
- Rekonstrukce vodovodu na nám. Zachariáše z Hradce 
- Vyznačení okruhů pro rekreační běžce 
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
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- Aktivity směřující k podpoře podnikání – databáze a nabídka objektů a 
prostor pro podnikání, databáze a nabídka ploch vhodných pro podnikání 

- Veřejné WC na hřbitově u Sv. Anny 
- Zmapování infrastruktury veřejných WC ve městě 
- Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni Lipky 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Rekonstrukce komunikací a ploch v areálu MŠ Komenského  
- Propojení inline stezky a komunikace k ranči 
- Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží 
- Obnova střechy polikliniky 
- Řešení bezpečného průchodu k lokalitě Oslednice – u viaduktu 
- Vybudování dětského dopravního hřiště 
- Vybudování parkourového hřiště, doplnění parkurových, případně i workout 

prvků v rámci stávajících hřišť v Telči 
- Revitalizace plochy – bývalé hřiště ul. Hornomyslovská 
- Nové dětské hřiště v zahradě MěÚ Na Sádkách 
- Modernizace zařízení kuchyně ZŠ Masarykova 
- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova 
- Doplnění opony s osvětlením  -  divadelní sál ZŠ Masarykova 
- Bytový dům v ul. 9. Května – rekonstrukce/výstava  
- Cyklostezka Hradecká – Slavatovská  - osvětlení 
- Osvětlení cesty kolem záchranné stanice 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Husi, Jana Žižky, Beringerova 
- Rekonstrukce ulice Těšíkova, dopravní řešení parkoviště 
- Umístění ukazatelů rychlosti v ulici Třebíčská a Hradecká 
- Vybudování skladové haly, zázemí pro uskladnění mobiliáře města 
- Výměna zastaralých dětských prvků na dětských hřištích 
- Oprava střechy na stodole ve Studnicích 
- Rekonstrukce prostor místního osadního výboru Studnice  
- Oprava opěrné kamenné zdi u komunikace v obci Studnice 
- Vytvoření plochy pro kontejnery na tříděný odpad v obci Studnice 
- Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka, obnova stezky 
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury, informačních a 

komunikačních systémů MěÚ Telč 
- Studie volnočasových aktivit - pěší stezky vč. naučných (značení, mapy, 

informační tabule, propojení, prověření stávajících) 
- Realizace aktivit v návaznosti na bytovou koncepci města 

 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2021 – „Akce města Telče 
v roce 2021“ 

2. Návrhy na úprava zeleně v Telči – návrhy komise ŽP, vč. řešení obnovy 
lokality Oslednice a Romantika 

3. Cyklostezky v Telči, stávající stav, návrhy 

4. Bytová koncepce města 
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REVITALIZACE  
PAMÁTEK V HISTORICKÉM 

CENTRU MĚSTA TELČE 
DÍLČÍ ČÁST: REKONSTRUKCE 

EXPOZICE PŘÍRODNÍHO  

A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

(VYUŽITÍ PROSTOR  
BÝVALÉHO DPS) 

Komplexní obnova I. a II. NP 

radnice, vč. dvorního objektu 

(šatlavy), zahrady a zadního 

objektu (stodoly). Obnova 

prostor, nové dispoziční 

uspořádání, nové rozvody sítí. 

 
Náklady: 29,6 mil. Kč (celkově) 
    akce realizována 2020-2022 

Dotace:    IROP 

 

Obnova části prostor bývalého objektu 

domova důchodců v ul. Špitální. 

Vytvoření prostor pro expozici  

Muzea Vysočiny, prostory pro  

vernisáže, společenské akce  

+ administrativní prostory.  

 

Náklady: 14,3 mil. Kč (celkově) 
    akce realizována 2021-2022 

Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 

 

RADNICE 
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REKONSTRUKCE 
VODOVODU V UL. 

SLAVÍČKOVA 

REKONSTRUKCE 
PLOCH V ULICI 

SLAVÍČKOVA 

Rekonstrukce části vodo-

vodního řádu, který byl ve 

špatném technickém stavu. 

 

Náklady: 2,4 mil. Kč 

Dotace:   SVaK 

 

Rekonstrukce chodníků, odstavných 

stání, zeleně a veřejného osvětlení  

v ulici Slavíčkova.  

 

Náklady: 6,8 mil. Kč 

Dotace:    IROP, SFDI 
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STEZKA 
TELČ - ŘÁSNÁ 

 

ZVÝŠENÍ KAPACITY 
MŠ KOMENSKÉHO  

Vybudování stezky propojující 
Telč s obcí Řásná. Lokální 
opravy stávající cesty,  
zprůjezdnění úseků pro 
cyklisty, vč. umístění 
odpočívek. 
 
Náklady: 5,04 mil. Kč 

Dotace:   OP Přeshran. spolupráce 

 

Rekonstrukce prostor v objektu 

mateřské školy v ul. Komenského.  

Došlo k vytvoření nového oddělení 

školky pro 25 dětí, vč. zázemí.   

 
Náklady:  7,5 mil. Kč 

Dotace:     IROP 
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REKONSTRUKCE  

CHODNÍKU  
V AREÁLU MŠ  
KOMENSKÉHO 

REKONSTRUKCE 
RYBNÍKA NADÝMÁK 
- OPĚRNÉ ZDI 

Rekonstrukce chodníku 

v areálu MŠ Komenského,  

úsek od vstupu do areálu 

k nově vybudované třídě. 

 

Náklady:  323 tis. Kč  

Dotace:     IROP 

 

Rekonstrukce opěrných zdí rybníka,  

vč. nové železobetonové opěrné  

zdi kolem silnice II/406 v ulici  

Jihlavská. 

 
Náklady:  6,3 mil. Kč 
 
Dotace:     MZe 
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PŘÍRODNÍ 
ZAHRADA MŠ 
NERUDOVA 

STEZKA 
PUNČOŠKA 

Obnova zahrady u MŠ 

Nerudova v přírodním stylu, 

dětské prvky, atraktivní 

prostor pro děti, retenční 

nádrž pro zálivku. 

Náklady:  1,5 mil. Kč 

Dotace:    NPŽP 

 

 

Zprůchodnění a oprava stezky 

propojující cyklostezku Lipky  

kolem rybníků „Punčoška“,  

„Holubářský“, přes hráz  

Kryštovského rybníka  

k objektu Muzea techniky. 

 

Náklady:  340 tis. Kč 

Dotace:    Kraj Vysočina 
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OBNOVA 
BRÁNY 

PANSKÝ DVŮR 

OBNOVA 
OHRADNÍ ZDI 

PANSKÉHO DVORA 

Památková obnova vjezdové 

brány do areálu Panského 

dvora.  

 

Náklady:  212 tis. Kč 

Dotace:    Kraj Vysočina 
 

 

Oprava památkové ohradní v areálu 

Panského dvora 

 

Náklady: 442 tis. Kč 

Dotace:   Kraj Vysočina 
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OBNOVA POVRCHU 

CYKLOSTEZKY 
KOLEM ZÁMECKÉ ZDI  

Celoplošná obnova povrchu 

cyklostezky kolem zámecké 

zdi v úseku od sportovní haly, 

kolem záchranné stanice 

k cyklostezce Hradecká – 

Slavatovská. 

 

Náklady: 0,6 mil. Kč 

Dotace:   KV 

 

 

Rekonstrukce veřejné komunikace 

procházející areálem Panského  

dvora, vč. umístění veřejného  

osvětlení. 

 

Náklady:  2,05 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

REKONSTRUKCE KOMU- 
NIKACE A DOPLNĚNÍ 
OSVĚTLENÍ DVORA  
V PANSKÉM DVOŘE 
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REKONSTRUKCE 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V UL. JIHLAVSKÁ 

BOŽÍ MUKA 
V UL. HRADECKÁ 

Rekonstrukce části kanaliza-
ce a vodovodu, vč. přepadu 
z rybníka Nadýmák 
v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikace v ul. Jihlavská. 
 

Náklady: 5,75 mil. Kč 

Dotace:   SVaK 

 

 

Oprava a restaurování božích muk  

včetně podstavce v ulici Hradecká. 

 

Náklady:  121 tis. Kč 

Dotace:     MK ČR 

 

Příloha 3: Fond projektů 2022_3_12.pdf (str.28)



 

 

 

POKLONA 
U SILNICE I/23 

(SMĚR KRAHULČÍ) 

REKONSTRUKCE 

PODLAHY V KD 
STUDNICE  

Obnova kapličky u hlavní 

silnice ve směru na Krahulčí. 

Náklady:  170 tis. Kč 

Dotace:     MKČR 

 

 

Rekonstrukce podlahy v kulturním  

domě ve Studnicích – nová  

parketová podlaha. 

 

Náklady:  392 tis. Kč 

Dotace:     KRAJ VYSOČINA 
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OPRAVA KROVU 
BÝVALÉHO 

DOMOVA PRO 
SENIORY 

ODVLHČENÍ ZDIVA 
BÝVALÉHO DOMOVA 
PRO SENIORY 
 

Biocidní ošetření krovu 

severního křídla areálu 

bývalého domova pro  

seniory v ul. Špitální. 

 

Náklady:  122 tis. Kč 

Dotace:     MK ČR 

 

Opatření pro snížení vlhkosti  

v základovém a soklovém zdivu  

části areálu bývalého domova  

pro seniory v ulici Špitální. 

 

Náklady:  145 tis. Kč 

Dotace:    MK ČR 
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ZKVALITNĚNÍ 
DOPROVODNÉ 

TURISTICKÉ  
INFRASTRUKTURY 

HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
ZACHARIÁŠE Z HRADCE A 
KATEŘINY Z VALDŠTEJNA 

ANEB REGIONEM  
RENESANCE 2021 

Vybudování dobíjecí stanice na 

elektrokola na odpočinkovém 

místě u parkoviště Na Sád-

kách, obnova informačních 

tabulí naučné stezky Lipky, 

doplnění laviček s úložnými 

boxy k rybníku Roštejn. 

Náklady:  200 tis. Kč 

Dotace:     KV 

 

Náklady: 308 tis. Kč 

Dotace:   Fond Vysočiny KV       

- Regionální kultura 
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Průvodce telčským náměstím 
ČJ, AJ, NJ. 
Nástěnný kalendář Telč 2022. 
Informační mapa Telče. 
 
Náklady:  112 tis. Kč 

Dotace:    Fond Vysočiny KV 

    - UNESCO 2021 – podpora 

       památek UNESCO 
 

PREZENTACE 
PAMÁTKY UNESCO 

TELČ 2021 
 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

prosinec 2021 
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PŘÍLOHA Č.2 FONDU PROJEKTŮ: NÁVRH ŘEŠENÍ ZELENĚ V ZÁJMOVÝCH LOKALITÁCH – NÁVRHY 

KOMISE ŽP 

Návrh řešení zeleně v zájmových lokalitách dle závěru komise životního prostředí: 
 
Legenda k mapě s návrhy na úpravu zeleně v jednotlivých lokalitách, členění dle časových priorit:  
Priorita č. I = zařadit do rozpočtu města 2020 a v tomto roce realizovat nebo projekčně zpracovávat 
(na mapě červeně)  
Priorita č. II = zařadit do Fondu projektů a realizovat dle možností co nejdříve (na mapě žlutě) 
Priorita č. III = zařadit do Fondu projektů a projekčně zpracovávat a dle možností realizovat Akce již 
probíhající (na mapě modře) 
 
PRIORITA I: 
MŠ Nerudova – revitalizovat školní zahradu a využít dotační titul „Přírodní zahrady“.  
 
Na Posvátné – pás mezi chodníkem a silnicí na mostě a v bezprostředním okolí – na jaře 2020 vyset 
směs nenáročných bylin a polních plevelů (chrpy, mák, smolničky, plané ovsy, měsíček, heřmánek …, 
Ing. Semotán by byl ochoten připravit směs.).  
 
Mládkova – větší plochy trávníku v létě suché – realizovat výsev květnaté louky – sníží se četnost sečí, 
zvýší biodiverzita, estetika.  
 
Oslednice a Romantika – vzhledem k napadení kůrovcem je nutné neprodleně řešit, jakým způsobem 
bude celá lokalita udržována a jakými druhy dosazována vzhledem k rekreační funkci. Je potřeba 
rozhodnout, zda bude využívána jako hospodářské lesní porosty nebo zda bude využito současného 
stavu a bude směřována směrem k lesoparku. Členové komise podporují využití území formou 
lesoparku. Formujícímu se „lesoparku“ Oslednice je třeba se pravidelně věnovat. V průběhu 
následujících měsíců bude připraven základní návrh pro péči a směřování území s konkrétními návrhy 
na opatření.  
 
Kruhový objezd na Dačické – na jaře 2019 byla na středu kruhového objezdu vysetá směs květnaté 
louky. Osetá část vypadá pěkně. Doporučujeme v roce 2020 doset touto směsí i zbytek v celé ploše 
kruhového objezdu.  
 
Ulice 9. května – nahradit travnaté pásy trvalkovou výsadbu, která naváže na výsadbu Na Hrázi 
provedenou na jaře 2019. (obdobně lze vidět podobná řešení např. v Moravských Budějovicích, 
aktuálně řeší Třešť, ad.)  
 
Náměstí + parkan – dosadit růže na náměstí – podzim 2019 + promyslet doplnění další skladbou květin 
v nižším patře – trvalkové podrosty růží, Na Parkaně, pokud nebude probíhat celková rekonstrukce, 
řešit náhradu letničkových výsadeb za trvalkové – snížení každoroční péče, větší efekt.  
 
Zeleň v lokalitě u „Motorpalu“ - komise má zájem navrhovat vhodnou zeleň (projektant oslovil v tomto 
Ing. Semotána).  
 
Prostor u Centra excelence – tento prostor řešit komplexně (vč. sadu a rybníčků v okolí). Z biologického 
hlediska se jedná o cenné území a zajímavý příměstský typ lokality. Řešit v souvislosti s projektem 
propojování stezkou přes Punčošku. Komise vyvine iniciativu. 
 
ZŠ Hradecká – pokud by byl zájem, lze také využít připravovaný podzimní dotační titul na „přírodní 
zahrady“.  
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Nově připravované lokality - Dačická, sídliště Radkovská, Pod Poštou a další – požadovat projektování 
s ohledem na hospodárné využívání dešťové vody (spádování terénu do zeleně a další...).  
 
PRIORITA II  
 
Jihlavská ul. pod restaurací Na Kopečku – malé ostrůvky zeleně osadit trvalkami vzhledem k návaznosti 
na výsadbu u sousedního Panského dvora. Stejně řešit i malý ostrůvek na rohu ulice Štěpnická a 
Kovářská. V ulici Kovářská uprostřed dořešit neutěšený stav zeleně z důvodu parkování vozidla (např. 
zde zeleň zrušit a pouze „vypískovat“).  
 
Kruhový objezd u Sokolovny – zvážit novou vhodnou výsadbu  
 
PRIORITA III  
 
Nám. Hrdinů – promyslet celkovou úpravu a pojetí  
 
Hřiště u viaduktu – protože je hojně využívané a u hlavního příchodu na Oslednice, doporučujeme ho 
více zatraktivnit. V první fázi propojit cestičkami k depu a poté doplnit mobiliář.  
 
Oldřichovo nám. - intenzivnější seč kolem kapličky, jinak ponechat stávající intenzitu sečí. Instalovat 
zde mobiliář – např. kulatou lavičku kolem jednoho ze stromů  
 
Nám. Bratří Čapků – navrhnout a projednat změnu ve skladbě vysazených rostlin a keřů, případně 
stromů, promyslet celkovou úpravu a pojetí. 
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Návrh obnovy lokality Oslednice a Romantika 

 

1) Popis ploch s konkrétními návrhy úprav (viz mapa 1, 2, 3) 

Plocha 1: Prostor v okolí rozhledny KČT 

Cíl: Plocha parkového charakteru s jednotlivými solitéry dřevin v kombinaci se skupinami 

dřevin, v podrostu udržována sečí. Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být 

herní prvky (preference přírodních materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- částečně prořezat dřeviny (výběr po ploše, preference mladšího náletu), vhodné zvážit 

postupnou likvidaci akátu 

- v místě ohniště částečně redukovat plášť tvořený trnkou, případně ořez spodních větví dřevin, 

cílem je rozšíření prostoru s výhledem na nedaleké údolí Moravské Dyje 

- kosit na místech, kde je to potřeba pravidelně 1-2x ročně (červen, podzim), prakticky se jedná 

pouze o pás s ohništěm podél pole 

- doporučené umístění vhodných herních prvků, např. klouzačky využívající přítomných 

terénních nerovností, možné použít kmeny stromů, které budou káceny apod. 

- vhodné doplnění laviček 

Plocha 2: Prostor mezi cestou lesním okrajem s ohništěm 

Cíl: Plocha parkového charakteru s řídkým zapojením dřevin v podrostu udržována sečí. 

Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být herní prvky (preference přírodních 

materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- částečně prořezat dřeviny (výběr po ploše, preference mladšího náletu) 

- v místě ohniště obnovit celou nelesní plochu vyřezáním mladého náletu 

- kosit na místech, kde je to potřeba pravidelně 1-2x ročně (červen, podzim), prakticky se jedná 

pouze o pás s ohništěm podél pole 

- v místě ohniště doporučená instalace nových laviček, příp. piknikové lehátko 

- na plochu mezi cestou a nelesní plochou s ohništěm je doporučené umístění vhodných herních 

prvků, možné použít kmeny stromů, které budou káceny apod. 

Plocha 3: Prostor s převládajícím zastoupením suché kultury se smrkem 

Cíl: Plocha mozaikovitého charakteru s solitéry vzrostlých dřevin (dub letní, lípa srdčitá, třešeň 

ptačí, buk lesní) a skupiny křovin (líska obecná). Na ploše je vhodné počítat s otevřenými 

plochami, s odpočinkovými místy vybavené lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být herní 

prvky (preference přírodních materiálů). 
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Konkrétní návrhy: 

- odstranění smrkové kultury, ponechat jednotlivé listnaté dřeviny v porostu 

- nový porost založit spíše parkovým způsobem, nechat prostor pro stromořadí podél cest (viz 

níže) a pro případná odpočinková místa, zde počítat s pravidelnou sečí (1-2x/rok) 

- při obnově využívat stanovištně a geograficky původní druhy dřevin 

Plocha 4: Prostor mezi cestou se starou alejí a polem 

Cíl: Plocha s převládajícím nelesním charakterem. Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, 

mohou být herní prvky (preference přírodních materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- Prořezat dřeviny v ploše mezi alejí a polem, ponechat pouze jednotlivé, různě staré solitéry, 

jednotlivě možné na vhodných místech doplnit výsadbou vysokokmenných ovocných dřevin 

- plochu pravidelně kosit 1-2x ročně (červen, podzim) 

- instalace nových laviček, příp. piknikové lehátko, na severním okraji možné zřízení malého 

hřiště 

Plocha 5: okolí židovského hřbitova 

Cíl: Plocha parkového charakteru s řídkým zapojením dřevin v podrostu udržována sečí. 

Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky 

Konkrétní návrhy: 

- prořezat dřeviny, ponechat jen vybrané solitéry, nebo skupiny dřevin různého stáří 

- pravidelně kosit na místech, kde je to potřeba 1-2x ročně (červen, podzim) 

- na plochu nad svahem umístit stůl s lavicemi 

 

2) Údržba cesty/pěšiny (žlutě) 

Navrhované opatření spočívá pouze v drobných úpravách a opravách stávajících cest a pěšin: 

- částečné upravení povrchu nebo mírné rozšíření v místech, kde je aktuálně cesta či pěšina 

poškozená a stěžuje průchodnost či průjezdnost 

- pravidelná kontrola cesty a v místech kde zarůstá vykosení okrajů nebo prořezání zasahujících 

větví apod. 

 

3) Údržba/obnova stávající aleje nebo stromořadí (oranžově) 

Zde se jedná o místa, kde podél cest je přítomná stará alej či stromořadí. Navrhované zásahy 

spočívají v následujících činnostech: 

-ošetření stromů (v případě nutnosti) 
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- dosadba chybějících stromů ve stromořadí 

- vyřezání náletu dřevin v bezprostřední blízkosti jednotlivých dřevin ve stromořadí 

- plochu v podrostu aleje či stromořadí pravidelně kosit 1-2x ročně (červen, podzim) – nemusí 

být plošně pouze na místech dle aktuální potřeby 

 

4) Založení nové aleje nebo stromořadí (červeně) 

Výběr je zaměřený na cesty, kde by založení nového stromořadí nebo aleje navázalo na 

stávající linie starých dřevin. Zároveň jsem vybrala místa, kde by v budoucnu měla linie dřevin 

výrazný estetický, krajinářský efekt. Velmi pozitivní efekt můžou mít tyto struktury i pro 

biodiverzitu daného prostoru. Základní opatření jsou uvedená v bodech níže: 

- pro založení aleje či stromořadí je potřeba vytvořit otevřený pás v lesní porostu 

- dle situace v terénu není nutné vždy vysazovat nové stromy, ale lze vybrat vhodné jedince již 

rostoucí na místě a pouze je „uvolnit“ v porostu 

- v případě nových výsadeb preferujeme výsadbu lip, případně dubů, které budou navazovat na 

již existující charakter stávajících starých alejí 

- pás po okraji cesty pod založenou alejí či stromořadím je potřeba pravidelně udržovat sečí (1-

2x ročně, dle místní situace) 

 

5) Založení třešňového stromořadí (růžově) 

Na severní straně cesty vedoucí po okraji bývalé „višňovky“ dnes zahrádkářské kolonie je 

zachovalé poslední původní stromořadí třešní. V rámci obnovy lesního porostu na jižní straně 

cesty by bylo velmi vhodné vysázet linii vysokokmenných třešní i po druhé straně cesty jako 

památku na krásný sad, který zde v minulosti byl. Jednoznačně by to pozvedlo estetickou 

hodnotu místa. 

 

6) Lávka 

Pro propojení průchodu mezi hrází rybníka na jižním okraji území směrem k ulici Radkovská 

je potřeba instalovat jednoduchou lávku přes odtok rybníka. 

 

7) Navrhované podmínky v ostatních porostech 

- při obnově lesních porostů používat při obnově stanovištně a geograficky původní dřeviny 

(lípa srdčitá, dub letní, buk lesní), klást maximální důraz na přirozenou obnovu 

- lesní porosty směřovat k rekreačnímu využití a podpoře biodiverzity 

- rozhodně dále nezalesňovat smrkem, či jinými stanovištně a geograficky nepůvodními 

dřevinami 
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1. etapa - práce v roce 2022 - úprava okolí cest a základní mobiliář
Úsek Popis Činnost Poznámka Investice - popis Odhad ceny

Oslednice

A pravá strana Třešňovky (fialová) pročištění a vyžínání u pravého cestního okraje do hloubky cca 1m

B spodní cesta pod Oslednicemi (žlutá)

likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty, pročištění okrajů cest a 

vyžínání, odstranění výmladků u vzrostlých stromů, likvidace mrtvých bříz v 

blízkosti cesty (s ponecháním v terénu pro broukoviště příp. i položení po 

vrstevnici jako terénní překážka eroze)

Posezení s 

vyhlídkou - viz. 

dřívější jednání KŽP

Projekt s žádostí o 

dotaci Geoparku

C

horní cesta kolem rozhledny, křížku až k 

rozcestí nahoře Třešňovky (červená)

pročištění okrajů cest a vyžínání, úprava křovin (zapojené ponechat, částečné 

odstranění v místě ohniště a 2 průhledů u rozhledny), likvidace mladého náletu, 

větví přesahujících do cesty,  odstranění výmladků u vzrostlých stromů

hodně 

materiálu k 

likvidaci, 

zvážit pálení 

odstraněnéh

o křoví

2x pikniková mola, 

1x klouzačka 

zapuštěná v terénu 

(dle návrhu KŽP)

1 molo cca 45 000,- 

bez DPH (vč.dopravy a 

montáže) v souč. 

cenách, ad ref. 

hl.m.Praha - výrobce 

Karel Háva, Sudoměř

D

cesta od křižovatky s Třešňovkou k silnici 

(červená)

pročištění okrajů cest a vyžínání, pokácení cca 8 smrků v bezprostřední 

blízkosti nové cesty, které jsou poškozené mechanizací, odstranění větví i do 

výšky ("tunel"), likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty,  

odstranění výmladků u vzrostlých stromů

E

stará alej (od křížku nahoru směrem k 

Dyjici a dolů k propustku)

vyčištění a proklestění staré zarostlé aleje, obnova cesty, pročištění okrajů cest 

a vyžínání, likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty,  odstranění 

výmladků u vzrostlých stromů, příprava na propojení s pěšinou kolem silnice k 

židovskému hřbitovu

F u křížku prosvětlování a vyžínání kolem cesty a údržba odpočinkového místa

G

alej od silnice k židovskému hřbitovu 

(oranžová)

pročištění okrajů cesty a vyžínání, likvidace mladého náletu, větví přesahujících 

do cesty, odstranění výmladků u vzrostlých stromů, úprava křovin v 

bezprostřední blízkosti židovského hřbitova

H

posezení v blízkosti židovského hřbitova, 

prosečení pěšinky a loučky u cesty

pročištění místa a okolí pro posezení, nové prosečení pěšinky (rovnoběžná se 

spodní cestou kolem Staroměstského rybníka) - spojující posezení s cestou od 

propustku ke křížku, sečení malé loučky u svažitého konce cesty posezení: stůl a 2 lavičky (dle návrhu KŽP)

I cesta kolem Staroměstského rybníka

odstranění výmladků u vzrostlých stromů, čištění okrajů cest a vyžínání, 

likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty, úprava křovin zejména u 

křížku a infopanelu na hrázi, otevřít porost zarůstající zajímavé skalky, redukce 

vegetace pro obnovení průhledů (např. na DPS, Kostel M.Boží a město)

hodně 

materiálu k 

likvidaci

Romantika

J

cesta svažitým terénem od silnice k žid. 

hřbitovu až k rozdvojení nad ČOV (žlutá)

likvidace náletu, větví do cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, odstranění 

výmladků vzrostlých stromů, likvidace mrtvých kmenů v blízkosti cesty (s 

ponecháním v terénu pro broukoviště příp. i položení po vrstevnici jako terénní 

překážka eroze). 

K

navazující úsek cesty až ke hrázi rybníka 

vč. samotné hráze (žlutá a oranžová)

likvidace náletu, větví do cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, odstranění 

výmladků vzrostlých stromů, likvidace mrtvých kmenů v blízkosti cesty (s 

ponecháním v terénu pro broukoviště příp. i položení po vrstevnici jako terénní 

překážka eroze), odstraňování popadaných větví

L malý mostek na rozcestí nedaleko hráze rybníkazhotovení malého jednoduchého mostku přes potůček materiál bude použit z pokáceného náletu

M cesta podél trati (červená) sečení cesty a redukce křovin podél

N

lávka přes přepad/odtok z rybníka na konci 

hráze zhotovení lávky z městem zajištěného materiálu potřebný materiál

*instalaci navrhujeme formou nehonorované brigády dobrovolníků

Návrh prací dle koncepce Obnova lokality Oslednice a Romantika - pracovní verze
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O navazující pěšinky za lávkou

pročištění pěšin navazujících na Radkovskou (nutné pro průchodnost a 

zaokruhování)

Rok 2022 Pracovních dnů celkem:

Časová dotace v hodinách (1 pracovník á 8 hod./den): 

Nacenění (250,- fakt. hod. sazba - OSVČ, neplátce DPH) : Kč

Pozn.: - časová dotace nezahrnuje pořízení a instalaci mobiliáře (KŽP mobilář vytipuje či předloží návrh)

- časová dotace nezahrnuje odstranění biomasy, ta bude v každém úseku soustředěna na dohodnutých místech, likvidaci zajistí jiný subjekt

- odhad časové dotace je rámcový, po vyhodnocení ukončeného roku se na další rok upraví dle skutečnosti a příp. dalších prací, které se budou v budoucnu provádět

Likvid.hmoty Služby Telč - traktor se štěpkovačem 544+ DPH/hod. ...20hod. Kč

Rezerva pro výpomoc od Služeb Telč Kč

1. etapa - práce v roce 2023 - úprava okolí cest a výsadba

V úsecích A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, O - v uvedených úsecích práce obdobné jako v r. 2022 - pokračující pravidelná a průběžná údržba + detailnější provedení

- potřebná časová dotace bude navržena po zhodnocení prací z roku 2022

- v úseku A Pravá strana Třešňovky (fialová): Obnova stromořadí - výsadba třešní na pravé straně - v kapitole investic

- 1x lavička v úseku D (cesta od křižovatky s Třešňovkou k silnici) - v kapitole investic

- dřevěný chodník v Romantice v úseku u viaduktu (pravidelně rozblácené místo) - kromě praktické funkce je to i estetický prvek, 

který přitáhne návštěvníky - v kapitole investic

- realizace dalších opatření dle koncepce, bude upřesněno vždy v návrhu na další rok

2. etapa - práce od roku 2024 dále
- pokračující pravidelná a průběžná údržba

- dosadba stromořadí a alejí - v kapitole investic

- realizace dalších opatření dle koncepce, bude upřesněno vždy v návrhu na další rok

Romantika - úsek od mostku pod tratí k 

černé skládce pod žid. hřbitovem

Návrh KŽP listopad 2021 - rozložení prací v letech, odhad časové dotace a odhad nacenění.

- po skončení plánované rekonstrukce tratě provést velké pročištění přístupu k mostku pod tratí a dále nahoru k černé skládce vč. její likvidace a 

důkladného vyčištění okolí + opatření zamezení obnovy černé skládky (pod žid. hřbitovem)
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PŘÍLOHA Č.3 FONDU PROJEKTŮ: ROZVOJ CYKLODOPRAVY V TELČI A NÁVAZNÝCH AKTIVIT 

Tento materiál byl připraven Odborem rozvoje a územního plánování (ORÚP) MěÚ Telč. Jeho cílem je 

představit zastupitelstvu města řešené a plánované záměry z pohledu rozvoje cyklodopravy v Telči.  

Cyklistická doprava je stále důležitější ve vztahu ke snížení dopravní zátěže města, bezpečnosti občanů, 

ale i z pohledu vyžití občanů a návštěvníků města. Snahou je tedy propojit prvek bezpečnosti a zároveň 

nabídnout trasy, které jsou zajímavé i z pohledu volnočasového vyžití. 

Snahou ORÚP MěÚ Telč je cyklostezky připravovat tak, aby byly realizovatelné a zároveň smysluplné. 

A to jak v intravilánu města, tak i v extravilánu v návaznosti na cíle v okolí města, propojení s okolními 

obcemi. Často není možné cyklostezku vést ideální trasou, ale je nutné respektovat majetkové poměry 

v území. Stezky vedené přes více soukromých pozemků jsou velmi těžko realizovatelné, majetkově 

neřešitelné.  Rovněž je snahou budovat cyklostezky, kde je to vhodné, jako trasy rovněž pro inline. 

A. Realizované cyklostezky od roku 2016 

Město Telč v roce 2015 zahájilo přípravu řady projektů, které řeší zkvalitnění cyklistické dopravy. 

Postupně došlo k dořešení majetkových záležitostí, přípravě projektové dokumentace, zajištění 

dotačních zdrojů, postupné realizaci.  

• Cyklostezka v ul. Batelovská (280m) 

Zrealizováno v roce 2016. 

• Cyklo a inline stezka Lipky (2800m) 

Zrealizováno v roce 2017 

• Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák, vč. osvětlení (340m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn (250m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka kolem Belpské lávky (270m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Lávka přes rybník Nadýmák (20m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská (250m) 

Zrealizováno v roce 2020 

• Singletrail v Lipkách (3000m) 

Zrealizováno v roce 2020 

• Obnova povrchu cyklostezky podél zámecké zdi (320 m) 

Zrealizováno v roce 2021 

• Cyklostezka Telč – Řásná (3900m) 

Zrealizováno v roce 2021 
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B. Cyklostezky, které jsou nyní ve fázi realizace či projektové přípravy 

• Cyklostezka pod mostem v ul. Batelovská   

Propojení cyklostezky Lipky s cyklostezkou po hrázi rybníka Roštejn pod mostem v ulici 

Batelovská – mimoúrovňové křížení s komunikací II/112. Realizace 2022. 

• Cyklostezka Telč – Volevčice    

Realizace 2022.  

• Cyklostezka Volevčice – Studnice   

Vydáno stavební povolení. V roce 2022 příprava žádosti o dotaci na SFDI. 

• Cyklostezka Studnice – Doupě   

V roce 2022  příprava žádosti o dotaci – Fond Vysočiny. 

• Cyklostezka Telč – Krahulčí   

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, nutné řešení majetkoprávních vztahů 

(soukromé pozemky). 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská – část osvětlení   

Stavba povolena. Realizace dle dostupných finančních zdrojů. V roce 2020 osvětlena 

pouze menší část stezky. 

• Cyklostezka kolem zámecké zdi (kolem záchranné stanice) – doplnění osvětlení   

 Osvětlení stezky kolem zámecké zdi (kolem záchranné stanice)  

• Cyklostezka Telč – Dyjice 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Dyjice. V roce 2020 došlo k zahájení projektové 

přípravy. V roce 2021 došlo k dopracování dokumentace pro SP, probíhá řešení 

majetkových vztahů.  

• Cyklostezka Telč – Radkov 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Radkov. V roce 2022 bude dokončena projektová 

příprava a následně se předpokládá prodiskutování technického řešení.  

• Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka 

Vybudování a obnova cyklostezky se smíšeným provozem (cyklo + pěší) kolem 

Štěpnického rybníka. Konkrétně bude rekonstruován úsek od hráze Štěpnického 

rybníka, kde se naváže na nově vydlážděnou komunikaci.  Dále bude cyklostezka 

pokračovat k ul. Rybniční a dále se napojí v ul. Na Parkaně. Od ul. Rybníční půjde kolem 

hřbitovní zdi a napojí se na stávající asfaltovou komunikaci pod poliklinikou. Dále dojde 

k obnově stávajícího asfaltového povrchu stezky směřující pod sídlištěm U 

Štěpnického rybníka, vč. doplnění osvětlení v úseku pod sídlištěm.  Obnova stezky 

v navrženém povrchu (kamenné odseky, případně kamenná kostka) byla zamítnuta 

památkovou péčí. V současné době probíhá diskuse s památkovou péčí o možném 

řešení – volbě povrchů.  

• Cyklostezka Telč – Krahulčí Mrákotín 

V návaznosti na vypracovanou Studii proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu 

Telčsko zahájení projektové přípravy cyklostezky Telč – Krahulčí – Mrákotín. 

• Cyklostezka Telč – Třebíč 

Cyklostezka ve fázi zahájení přípravy. Proběhla pracovní jednání zástupců Telče, 

Třebíče, Kraje Vysočina a obce Štěměchy s cílem propojit Telč a Třebíč, města UNESCO. 
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C. Návrhy dalších tras  

V roce 2019 Mikroregion Telčsko ve spolupráci s Městem Telč zajistil zpracování Studie proveditelnosti 

cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Jde o dokument, jehož cílem je navrhnout ucelenou síť nových 

cyklostezek v mikroregionu a zároveň posoudit jejich realizovatelnost, tedy stezek pouze pro cyklo, 

případně pěší. Dokument byl projednán s obcemi mikroregionu. 

Na základě tohoto dokumentu bude postupně docházet ke zpracování projektových dokumentací a 

následné realizaci jednotlivých úseků navržených cyklostezek. Cyklostezky jsou navrženy tak, aby 

propojily obce mikroregionu a zároveň navázaly na připravované cyklostezky okolních regionů 

(Třešťsko, Dačicko, Jindřichohradecko, Třebíčsko). Snahou bylo maximálně využít stávajících polních a 

lesních cest, využít pozemky ve vlastnictví obcí či státních organizací.    

Navržené stezky mají za cíl propojit město Telč s obcemi v okolí, především umožnit cyklistům vyhnout 

se frekventovaným komunikacím I., II. a III. třídy. Dlouhodobým cílem je vytvořit propojenou síť 

cyklostezek v okolí města Telče s návazností na další dálkové cyklostezky. Navržené stezky jsou součástí 

GIS města (mikroregionu Telčsko). 

 

D. Návazné aktivity města  

Vybudováním cyklostezek nejen posílíme bezpečnost cyklistů, ale i významně posílíme rekreační 

potenciál daného území. Příkladem je cyklo a inline v Lipkách. Záměrem města je dále navazovat na 

vybudované cyklostezky různými aktivitami pro celkové posílení jejich atraktivity.  

Řešení různých doprovodných/návazných aktivit. Patří sem například: 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví: realizace 2021/2022. Jde o obnovu bývalého 

objektu DPS v ul. Špitální, vytvoření expozic, prostor pro besedy, vzdělání a zázemí pro 

návštěvníky.  Zcela jistě důležitou cílovou skupinou budou cykloturisté. 

• Dokončení rekonstrukce objektu radnice. Součástí návštěvnického centra bude zázemí pro 

cyklisty – dobíjecí stanice, nářadí pro servis kol. 

• Doplnění jednoduchého navigačního systému. Pro celkovou orientaci v území je vhodné 

doplnit rozcestí navigačním systémem. Např. v roce 2022 dojde k vyznačení v terénu nové 

cyklostezky Telč -  Řásná 

• Doplnění informačních tabulí. Při budovaných stezkách budou umístěny informační tabule 

s mapou a návaznostmi na zajímavosti v okolí. Např. v roce 2022 budou doplněny informační 

tabule podél cyklostezky Telč – Řásná. 

• Obnova lokality Oslednice a Romantika 

• Lokalita Kaštánka – údržba, doplnění mobiliáře 

• Zajištění kvalitní údržby vybudovaných stezek a doprovodného mobiliáře. 

• Propagace realizovaných aktivit a nabídky území. V roce 2022 budou vytvořeny propagační 

materiály v návaznosti na realizovanou cyklostezku Telč – Řásná a expozici v bývalém DPS. 

• Zkvalitnění zázemí rekreačního areálu u rybníka Roštejn – nové sociální zařízení, úprava hřiště, 

úprava pláže  

• Rozvoj infrastruktury pro dobíjení a opravu kol v Telči (v roce 2021 zrealizováno dobíjecí místo 

na parkovišti Na Sádkách) 
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E. Návazné aktivity soukromých subjektů 

Pro celkový rozvoj budované turistické infrastruktury je stěžejní návaznost na další aktivity soukromých 

subjektů. Jde např. v lokalitě Lipky o realizovaný projekt Ranče, stávající Technické muzeum, Panský 

dvůr, či rekreační zařízení u rybníka Roštejn. Aktivity soukromých subjektů významně posílí celkovou 

nabídku území, cyklostezky, inline, či pěší trasy vše propojí a tím získá návštěvník velmi zajímavou a 

ucelenou nabídku trávení volného času. Při řešení aktivit je tedy i důležité spolupracovat s ostatními 

subjekty nabízející v území služby v cestovním ruchu.  

Příloha: 

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Ke stažení zde: 

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/in

formace/studie-proveditelnosti-cyklostezek-v-mikroregionu-telcsko 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Vladimír Švec, ORÚP MěÚ Telč 
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1. ÚVOD 
 

Záměrem zpracované koncepce je zhodnotit stávající bytový fond města Telče a 

zároveň definovat možné rozvojové aktivity v oblasti bytové politiky města.  Koncepce 

rovněž posuzuje platný územní plán Telče, plochy určené pro výstavbu rodinných či bytových 

domů. Koncepce je rozpracována detailně. Obsahuje detailní zhodnocení současného stavu, 

možné varianty dalších kroků, vč. zdůvodnění. V této úvodní části uvádíme základní celkový 

souhrn. 

V první části koncepce je detailně popsán stávající bytový fond města, vč. návrhů na 

zkvalitnění současného stavu. Z popisu je zřejmé, že v prvé řadě by bylo vhodné finanční 

prostředky cílit do obnovy stávajících bytů/bytových domů a rozšíření počtu bytů řešit spíše 

v rámci rekonstrukce jednotlivých bytových domů. Z pohledu výstavby nového bytového 

domu je problematické nastavení současných dotačních programů pro výstavbu bytů. Jsou 

podporovány byty pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený 

přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální 

situace.  Vzhledem k tomu, že prioritou je zlepšit dostupnost bydlení v Telči především pro 

mladé lidi a mladé rodiny jsou současné dotační programy pro město nevhodné. Nicméně 

rekonstrukcí stávajících objektů určených k bydlení lze získat více nových bytů. V prvé řadě 

se nabízí výstavba bytů v bytovém domě č. p. 137, dořešení areálu v ul. Furchova – 

rekonstrukce a dostavba nových bytů.  

Teprve poté co dojde k obnově stávajícího bytového fondu, rozšíření počtu bytů ve 

stávajících objektech města navrhujeme případně řešit výstavbu nového bytového domu. Jde 

však o velkou investici s dlouhodobou a problematickou návratností. Bez dotací pro město 

velmi komplikovaně realizovatelné. Spíše je vhodné výstavbu bytových domů v Telči řešit ve 

spolupráci se soukromým sektorem.  

Zásadním problémem je dostupnost finančních prostředků na modernizaci bytového 

fondu města a vytvoření/výstavbu nových bytových jednotek. Město Telč již dříve rozhodlo o 

postupném prodeji bytů v bytovém domě č. p. 214 u ul. Radkovská (část bytů prodána) a 

využití získaných finančních prostředků na modernizaci bytového fondu města. Je to jeden 

z kroků, jak je možné získat chybějící prostředky, řešit nové byty a zároveň zachovat stávající 

byty v Telči. Nicméně po prodeji samozřejmě město Telč již nemá kontrolu nad užíváním 

bytu. Je však na zvážení, zda město má mít kontrolu nad větším počtem bytů nebo spíše 

vytvářet podmínky pro vznik nových bytů ve městě. Větší počet bytů pozitivně ovlivní cenu 

nájemních bytů v Telči a dostupnost bytů. Tedy primárním cílem města by měla být obecně 

podpora bytové výstavby. 

Koncepce rovněž řeší výši nájemného v bytech ve vlastnictví města Telče. 

Z provedeného průzkumu současné nabídky bytů v Telči a okolních městech jednoznačně 

vyplývá, že tržní nájemné je výrazně výše než současné nájemné v městských bytech. 

Z tohoto důvodu je vhodné řešit postupné navýšení ceny nájmu u obsazených bytů, u nově 

pronajímaných bytů zohlednit tržní nájemné v Telči, řešit výraznější navýšení ceny za m2. 

Týká se standardních bytů I. kategorie. Obdobně došlo k navýšení nájemného u bytů v DPS, 

kde nově nabízené byty mají výrazně vyšší částku za m2 než dříve obsazené byty. 
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V další části koncepce je analyzován územní plán města, plochy, které jsou vhodné pro 

výstavbu rodinných či bytových domů, vč. aktuálního stavu řešení, majetkových otázek, 

řešení napojení na inženýrské sítě.  

 

Ze všech ploch je vhodné v souhrnu uvést tři plochy: 

• Dačická – zpracován regulační plán pro celou lokalitu, celkem 47 parcel, 21 v majetku 

města. V roce 2021 zahájen prodej parcel v I. etapě. I. etapa bude komplet 

zainvestovaná (inženýrské sítě) do 12/2022 (celkem 30 parcel, 16 v majetku města). 

 

• Hradecká – zde byla v roce 2020 vybudována kanalizace a vodovod (doposud 

nezkolaudováno). Vzhledem k umístění pozemků hned u silnice II/406 je napojení 

parcel na komunikaci a inženýrské sítě velmi výhodné. Nicméně problémem v lokalitě 

jsou majetkové vztahy (město vlastníkem pouze jednoho menšího pozemku). 

V současné době město Telč řeší zpracování regulačního plánu lokality (proběhlo 

zadání a schválení pořízení RP).  

 

• Za tiskárnou – zde souvisí s rozhodnutím o řešení areálu bývalé tiskárny v ul. Špitální. 

Pokud dojde k přestavbě/rekonstrukci areálu pak se nabízí dořešit celou lokalitu „Za 

tiskárnou“ (případně část, kde město je vlastníkem části pozemků). Objekt bývalé 

tiskárny je v majetku společnosti Služby Telč spol. s. r.o., slouží ke skladování. 

Vzhledem ke stavu objektu a celého areálu je vhodné řešit náhradu pro Služby Telč – 

skladovací hala. V objektu bývalé tiskárny poté je možné řešit výstavbu 

nízkopodlažních bytů. Možností je geometrické oddělení budoucí komunikace 

v areálu tiskárny a prodej pozemků a budov tiskárny s podmínkou výstavby bytových 

jednotek v území. Za utržené finanční prostředky následně řešit zainvestování lokality 

a výstavbu skladovací haly pro společnost Služby Telč spol. s. r.o. 

 

Nabízí se dále využít dílčí části ploch jak v zastavitelném, tak i volné plochy v majetku 

města v zastavěném území města. Sem patří pozemky v ul. Svatojánská (vedle restaurace u 

Žabince), pozemky v ul. Květinová, pozemky vedle bývalého svazarmu.   

Na volné ploše v ul. Svatojánská bylo studii prověřeno umístění bytového domu. 

Vzhledem k max. kapacitě bytového domu (omezené prostorové možnosti) a tím i k  vysokým 

nákladům na jednu bytovou jednotku je zde umístění bytového domu nevhodné. Výhodnější 

je řešit zastavění pozemku formou např. řadového domu – dvojdomu. Je možné např. řešit 

prodejem pozemku s předem stanovenými požadavky města na parametry domu. Dále 

navrhujeme za ORÚP řešit zasíťování dvou pozemků v ul. Květinová a rovněž jejich prodej 

pro výstavbu rodinných domů. Jde o pozemky v majetku města, kde studie řešení lokality 

prověřila, že zastavěním pozemků nedojde k omezení rozvoje lokality. Prodej těchto tří 

pozemků je vhodné řešit v roce 2022 s tím, že prostředky z prodeje budou následně využity 

pro zainvestování II. etapy lokality Dačická, případně rekonstrukci bytů v bytovém domě č. p. 

137. 

Volným prostorem pro řešení zástavby rodinnými, případně bytovým domem je lokalita u 

bývalého svazarmu. Případné umístění bytového domu, zastavění lokality je nutné prověřit 
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zastavovací studii (památkové péče, omezená velikost pozemků, max. výška apod.). 

Při řešení změny územního plánu je na zvážení, zda vymezit nové pozemky pro výstavbu 

rodinných domů. Zcela jistě je nutné vymezovat pozemky, kde většinovým vlastníkem je 

město Telč.  Z tohoto pohledu se jako nevýhodnější jeví pozemky v ul. Kostelnomyslovská – 

návaznost na ul. Polní (příloha č. 3 koncepce). Nové vymezení pozemků pro výstavbu v ÚP je 

možné řešit za splnění těchto předpokladů: 

- Vyjmout jinou zastavitelnou plochu, která je nyní v ÚP 

- Vyčkat na to až dojde k zastavění stávajících ploch v územním plánu, které jsou 

určené nově k zastavění (např. lokalita Dačická) 

 

Město Telč v současné době nevlastní jiné vhodné pozemky než výše uvedené, které by 

bylo možné v rámci změny územního plánu určit k zastavění. Vymezovat soukromé pozemky 

není vhodné, neboť již nyní vlastnictví blokuje celou řadu zastavitelných ploch, jejich řešení. 

 

V návaznosti na tento koncepční materiál je vhodné si v období schvalování rozpočtu na 

příslušný rok, schvalování Fondu projektů stanovit kroky, aktivity pro nadcházející rok.  

 

Návrh kroků pro rok 2022: 

 

• Dokončení prodeje parcel, lokalita Dačická, I. etapa 

• Dle dostupných fin. prostředků zahájit rekonstrukci 2 bytů v domě č. p. 137 v ul. 

Slavatovská 

• Prodej stavebních pozemků – ul. Svatojánská, Květinová s jasnými požadavky na 

stavebníky (charakter stavby, termíny - obdoba řešení/prodeje pravidel z lokality 

Dačická), z části získaných prostředků řešit zasíťování pozemků (model lokality 

Dačická) 

• Stanovení nové výše nájemného u bytů I. kategorie pro nové nájemníky, vyjma bytů, 

které budou dále drženy jako sociální 

• Řešit zvýšení nájemného u obsazených bytů I. kategorie, vyjma bytů, které budou dále 

drženy jako sociální 

• Dokončení regulačního plánu pro lokalitu Hradecká 

• Zahájit projektovou přípravu rekonstrukce a rozšíření domu v ul. Furchova 

• Zahájit projektovou přípravu – energeticky úsporná opatření bytového domu U Háje 

626 (využití programu Zelená úsporám) 

• Dle finančních prostředků postupná rekonstrukce/modernizace bytů v DPS, Špitální 

611 

• Zahájit proces změny ÚP, vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení 

• Drobné sanační práce na bytovém domě v ul. 9. Května 

• Rozhodnutí o dalším řešení domu č. p. 57 v ul. Masarykova 

• Dle dostupných fin. prostředků řešit havarijní stav střechy domu č. p. 182 v ul. 

Batelovská modernizací bytu v domě č. p. 186 ul. Batelovská (přesun nájemníka, řešit 

dokumentaci demolice objektu č. p. 182 – využití dotačních prostředků na zajištění 

demolice objektu).   
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• Dokončit převody bytů s předplaceným nájemným (Radkovská 617, Komenského 614 

a 615) 

2. PŘEHLED STAVU BYTŮ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA 

TELČ 

 
 Dokument přináší informace a přehled o stávajícím stavu bytového fondu města 

současně s návrhem možných opatření a řešení další správy bytového fondu s ohledem na 

potřeby města. Účelem dokumentu je seznámení s rozsahem bytového fondu, stavem 

jednotlivých domů a bytů, náklady na správu a údržbu a s celkovou situací bytového 

hospodářství města. 

 V současné době má bytový fond sestupnou tendenci – část bytů je vyřazena z užívání 

pro špatný stavebně technický stav, část bytů, která byla zřízena formou předplaceného 

nájemného je převáděna do soukromého vlastnictví. Město Telč je aktuálně vlastníkem 

bytového fondu o rozsahu 116 bytů v celkem 18 bytových, rodinných a jiných domech. 

Jednotlivé bytové domy se nacházejí na celém území města, ve všech jeho částech. Ve třech 

případech se jedná o samostatné lokality mimo území města. Dokument je členěn do několika 

částí: 

 

• komentář ke stavu a historii bytového fondu 

• přehled bytových domů a bytů v majetku města Telče 

• popis jednotlivých bytových domů 

• přehled nákladů na opravy a údržbu jednotlivých objektů  

• koncepce dalšího hospodaření a rozvoje bytového fondu 

 

 Jednotlivé části na sebe vzájemně navazují, ve všech případech se vychází z 

aktuálních údajů, v případě vyhodnocení nákladů ze skutečnosti na daný rok, doložitelný 

fakturami. U vyčíslení předpokládaných nákladů na modernizace a opravy objektů je cena 

stanovena odborným odhadem a aktuální jednotkovou cenou dle stavebních standardů. 

 

Dokument je dále možné rozšiřovat dle požadavků na zpřesnění jednotlivých částí či 

doplnění jiných skutečností. 

  

2.1. Komentář ke stavu a historii bytového fondu 

 
 Bytový fond města Telče je tvořen mnoha budovami různého stáří i stavební 

konstrukce, rozmístěnými na celém území města. Mnohé ze současných bytových domů 

nebyly původně určeny k bydlení či trvalému bydlení a teprve pozdějšími stavebními 

úpravami byly uzpůsobeny na byty a obydleny. Veškeré bytové domy jsou v majetku města 

Telče, jsou tedy zapsány v katastru nemovitostí na LV 10001.  

 Z celkem 18 bytových domů jsou tři provozovány v odlišném režimu – jde o byty s 

předplaceným nájemným, jeden byt se nachází v objektech, které spravují městem zřizované 
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příspěvkové organizace, jeden objekt slouží jako dům s pečovatelskou službou a ostatní byty 

ve zbylých objektech jsou provozovány jako standardní nájemní byty s drobnými omezeními 

dle roku a způsobu výstavby.  

 

Stáří objektů 

  

Bytové domy a byty v nich provozované jsou většinou postavené v letech cca 1850 – 

1970. Mladší jsou pouze čtyři objekty postavené v letech: 

 

1995 – čp. 611, ul. Špitální – DPS  (33 bytů) 

1997 – čp. 617, ul. Radkovská  (8 bytů, předplacené nájemné) 

1998 – čp. 614 a 615, ul. Komenského (16 bytů, předplacené nájemné) 

2006 – čp. 626, ul. U Háje    (14 bytů) 

 

 Nejmladší nově postavené byty jsou staré 15 let, ostatní jsou starší 20 let. Stáří drtivé 

většiny všech bytů se tedy pohybuje v rozmezí 25 – 110 let či starší. Všechny tyto byty nadále 

zůstávají v majetku města Telče, přičemž z mladších a rekonstruovaných bytů jich je 24 

postaveno v režimu předplaceného nájmu a v současné době již běží proces převodu bytů do 

vlastnictví budoucích vlastníků. Je třeba tedy počítat s tím, že během roku 2022 bude počet 

bytů v majetku města snížen o 24 bytových jednotek na celkový počet 92 bytů (68 

provozovaných). Ostatní byty pak dále zůstávají v majetku města i se všemi aspekty 

vyplývajícími ze stáří jednotlivých objektů. 

 

Stavebně technický stav 

 

 Celkově, bráno dle průměrného stavu jednotlivých domů, je stavebně technický stav 

bytového fondu špatný, v mnoha případech ho lze označit za havarijní. Stav některých bytů je 

takový, že není možné je dále pronajímat a to jak z estetických, tak funkčních i 

bezpečnostních důvodů (nejsou splněny současné podmínky pro provoz těchto bytů, případně 

není možné provést odpovídající revize bez větších stavebních úprav). V současné době je 

takto vyřazeno z užívání celkem 17 bytů v sedmi objektech. 

 Špatný stavebně technický stav domů i bytů je způsoben několika faktory. Prvním z 

nich je značné stáří mnoha objektů i bytů, které je dáno jejich výstavbou v 19. století a ve 30. 

až 50. letech 20. století. Mnohé z těchto bytů jsou provozovány v podobě, v jaké vznikly bez 

pozdějších modernizací a generálních oprav. Je třeba si uvědomit, že životnost vybavení bytu 

je dle daného výrobku či materiálu cca 15 – 40 let.  

 Druhým aspektem je obtížně proveditelná údržba v dlouhodobém směru, kdy poslední 

generální opravy a modernizace probíhaly v 70. letech a část vybavení a zařízení bytů i domů 

je dalece za hranou své životnosti. Po roce 1989 byla provedena pouze rekonstrukce čp. 246, 

ul. Špitální, přičemž tento objekt byl v režimu předplaceného nájmu a již není provozován 

městem, čp. 214, ul. Radkovská – zde se jednalo o generální opravu, nikoli o rekonstrukci a 

modernizaci navíc za použití materiálů a postupů poplatných době, rekonstrukce tří bytů na č. 

p. 137 ul. Slavatovská včetně společných prostor a vnější obálky budovy a průběžně je 

prováděna modernizace a generální opravy bytů v objektu DPS – 1-2 byty ročně dle možností 
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rozpočtu a počtu uvolněných bytů. Běžná údržba tak řeší převážně havarijní opravy a drobné 

úpravy a modernizace lokálního charakteru, případně je řešena pouze obálka budovy 

(zateplení DPS, fasáda a střecha č. p. 137) 

 Celkově je špatný stavebně technický stav objektů dán jejich stářím a nedostatečnou 

výší prostředků na jejich údržbu a zejména modernizaci. Současně je třeba uvést, že část 

prostředků byla investována do nutných oprav obálek budov, část prostředků investovaných 

do bytového fondu šla na výstavbu nových bytů (U Háje 626) případně na zajištění napojení 

objektů na sítě technické infrastruktury. 

  

Technická vybavenost, napojení na sítě 

 

 Technická vybavenost bytů je dobrá, většina bytů má vlastní koupelnu a klozet, byty 

jsou dále ve většině případů plynofikovány, případně vybaveny kotlem s etážovým topením. 

Výjimku tvoří pouze byty v čp. 182 a 186, ul. Batelovská, které jsou téměř bez vybavení 

(chybí sociální zázemí, lokální zdroje tepla), čp. 204, 205, ul. Radkovská (lokální zdroje 

tepla) a čp. 15, 120, ul. 9. května (lokální zdroj tepla), které mají omezené vybavení, a topení 

je povětšinou zajištěno lokálními zdroji tepla v jednotlivých místnostech, případně je část 

místností zcela nevytápěná. 

 Napojení na sítě je dostačující, veškeré objekty v majetku města mají zajištěnou 

přípojku vody z veřejného vodovodu nebo soukromého vodovodu (Radkovská 204, 205). Na 

veřejnou kanalizaci jsou napojeny všechny bytové objekty města, pouze jeden objekt má 

odkanalizování řešeno prostřednictvím lokální kanalizace se septikem (Radkovská 204, 205 – 

v lokalitě není městská kanalizace). Plynofikována je pouze část objektů, 11 objektů ze 17 

není plynofikováno. Rozsah napojení jednotlivých objektů na sítě technické infrastruktury je 

uveden v části 4. 

 

Vývoj bytového fondu 

 

 Rozvoj a údržba bytového fondu byl a je dán množstvím finančních prostředků 

uvolněných na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu bytů a bytových domů. Převážná část 

bytů postavená městem v posledních desetiletích byla za podpory státu a jím vypisovaných 

dotačních titulů na výstavbu bytů.  

 Za současné situace není reálná výstavba většího bytového domu bez vnější podpory, 

model s předplaceným nájemným v podobě, jak byl nastaven, se z dlouhodobého hlediska 

neukázal být pro město výhodným ani rentabilním. V současné době, s výpadkem bytů 

pronajímaných a provozovaných v rámci předplaceného nájmu vyvstává otázka na doplnění a 

rozšíření bytového fondu města o další, tentokrát standardně řešené byty. V případě využití 

vlastních prostředků města na další rozvoj bytového fondu je nutné uvažovat jak o sanaci a 

zajištění stávajících objektů a bytů současně s určením ploch pro případnou novou výstavbu a 

to jak v centru, tak i na okraji města. Současně by měla být upřednostněna obnova a 

zachování stávajícího bytového fondu před neuváženou novou výstavbou. Jak opravy a 

modernizaci bytů, tak výstavbu nových bytů, je třeba plánovat tak, aby jedna skupina nebyla 

zanedbávána na úkor druhé, je tedy třeba hledat rovnováhu mezi poměrem financí na 

modernizace a výstavbu. 
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V předchozích letech byl z důvodu stavu bytů a stále se zvětšujícímu nepoměru mezi 

náklady na údržbu, modernizaci a havarijní opravy, kdy dochází k nárůstu objemu havarijních 

oprav, rozhodnuto o redukci množství bytů v majetku města. V rámci tohoto řešení byl 

ukončen provoz RD v ul. Jihlavská 388 (okál u Roštýna) a průběžně probíhá prodej bytů v 

domě č. p. 214, ul. Radkovská. 

I přes fakt, že je počet bytů redukován – jak prodejem, tak i převodem do soukromého 

vlastnictví u bytů s předplaceným nájmem, zůstává v města 92 bytů, a to převážně v 

nejstarších objektech v nejhorším stavebně technickém stavu. Pro další údržbu a rozvoj 

bytového fondu je třeba definovat potřeby města a určení priorit pro nájemní bydlení. Je třeba 

stanovit účel bytů a jejich cílovou skupinu a v návaznosti na toto dále rozvíjet či utlumovat 

bytový fond. Dle účelu je možné byty rozčlenit do základních skupin: 

1. Standardní nájemní bydlení – byty v klasickém režimu, s nájmem v úrovni tržního 

nájemného. Byty v této skupině by měly odpovídat kvalitativně výši vybíraného nájmu a to 

jak vybavením tak i stavebně technickým stavem. V současném době se jedná v podstatě o 

byty na č. p. 137 (3 byty), Radkovské 214 (2 byty, 3 byty jsou sociální) a U Háje 626 (14 

bytů)  

2. Sociální bydlení – tyto byty lze dále dělit na další podskupiny – chráněné bydlení pro 

seniory (DPS, Špitální 611, 33 bytů), startovací byty pro mladé, byty pro nouzové případy i 

pro občany v hmotné nouzi atd. Tento typ bytů bude vždy provozován s nějakým benefitem a 

z toho vyplývající nevýhodou – snížené nájemné, vymezení pro určitou věkovou či sociální 

skupinu obyvatel. Nevýhodou může být jak nižší výběr nájemného, kdy na provoz domu či 

bytů doplácí město z vlastních prostředků či ze zisku jiných bytů a domů, případně zvýšené 

nároky na opravu a údržbu a tím i zvýšené náklady na provoz těchto bytů. 

3. služební byty – byty určené pro potřeby města a městských organizací, tedy byty vázané na 

zaměstnání v rámci města, městských organizací či nezbytných struktur – v tomto režimu je 

de facto provozován jeden byt pro lékaře polikliniky (Slavatovská 137). Byty není nutné 

zvláště vymezovat, je možné využití bytů ze skupiny 1, není vhodné k tomuto účelu využívat 

byty zařazené do skupiny 2. 

 

Část bytového fondu je v současnosti provozována dle výše uvedeného, část bytů je ve 

volném režimu a je s nimi nakládáno dle aktuální potřeby. Členění bytů a jejich využití je v 

kompetenci města Telče, jednotlivé skupiny bytů je možné provozovat společně i v rámci 

jednoho objektu. Je tedy na rozhodnutí města, jakým směrem a hlavně v jakém množství bude 

bytový fond nasměrován. Určení počtu bytů vlastněných městem by mělo vycházet z 

obecných sociologických statistik ale i z nabídky a poptávky po konkrétním druhu bydlení. 
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2.2. Přehled bytových domů a bytů v majetku města Telč (stav k 1. 8. 2021) 

 
 V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé bytové domy s uvedením celkového počtu 

bytových jednotek v daném objektu. Dále je doplněna informace o počtu provozovaných a 

neprovozovaných bytů v objektu – bez ohledu na důvod. Část bytů není provozována z 

technických důvodů, část bytů je již prodána do soukromého vlastnictví (Radkovská 214), 

některé objekty jsou využívány jinak než pro trvalé bydlení. 

 

Tabulka 1 - Přehled bytových domů v majetku města 

Poř. 

č. 

adresa počet bytů 

celkem 

Provozovaných 

bytů 

Neprovozovaných 

bytů 

1 čp. 388, u Roštýna  1 0 1* 

2 čp. 137, Slavavovská 5 3 2 

3 čp. 95, Furchova 3 3 0 

4 
čp. 614, Komenského 8 8 0 

čp. 615, Komenského 8 8 0 

5 čp. 15, 9. Května 5 0 5 

6 čp. 120, 9. Května 1 1 0 

7 čp. 214, Radkovská 9 5 4 ** 

8 čp. 617, Radkovská 8 8 0 

9 
čp. 204, Radkovská 3 1 2 *** 

čp. 205, Radkovská 3 2 1 

10 čp. 626, U Háje  14 14 0 

11 čp. 611, Špitální 33 33 0 

12 
čp. 182, Batelovská 3 1 2 

čp. 186, Batelovská 9 4 5 

13 čp. 511, Komenského (MŠ) 1 1 0 

14 čp. 57, Masarykova 1 0 1+ 

15 čp. 161, Masarykova 1 0 1++ 

 CELKEM BYTŮ 116 92 23 

poznámka: 

* objekt RD, celý dům pronajat pro ubytování 

** 3 byty prodány do soukromého vlastnictví, 5 bytů provozuje město do doby prodeje, 

 z toho 3 byty jako sociální 

*** 204 + 205 – z tří neprovozovaných bytů 1 ve špatném stavu, 2 jako bytová rezerva 

 celkový stav obou objektů je velmi špatný 
+ předpokládá se zrušení bytu a vytvoření nebytových prostor, v případě další  investice je možné objekt obnovit 

pro bydlení 
++ nově převzatá nemovitost, špatný stavebně technický stav 
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 V další tabulce je rozlišen stav bytů - tedy u každého objektu je uveden typ objektu 

(bytový dům, rodinný dům, byt v jiném objektu) s počtem bytů, počtem bytů po GO 

(generální opravě) a počtem bytů vyřazených z užívání z důvodu nezpůsobilosti k užívání. V 

případě opravených bytů je počítáno pouze s byty, kde byla provedena celková oprava  -

podlahy, instalace, vybavení, modernizace koupelny atd. - nejsou započítány byty pouze s 

dílčími opravami (např. Oprava jen 1 místnosti, pouze sociálního zařízení atd.)  

 

Tabulka 2 - Přehled typu domů a stavu bytů 

TYP 

DOMU 

Poř. č. ČP A ADRESA BYTY 

celkem Opravené 

(pouze po 

GO) 

Stav 

havárie 

OSTATNÍ 13 čp. 511, Komenského (MŠ) 1 0 0 

RD 1 čp. 388, u Roštýna  1 0 0 

6 čp. 120, 9. Května 1 0 0 

15 čp. 161, ul. Masarykova 1 0 1 

14 čp. 57, Masarykova 1 0 1 

BYTOVÉ 

DOMY 

2 čp. 137, Slavavovská 5 3 2 

3 čp. 95, Furchova 3 0 0 

4 
čp. 614, Komenského 

čp. 615, Komenského 

8 0 0 

8 0 0 

5 čp. 15, 9. Května 5 0 5 

7 čp. 214, Radkovská 9 1 0 

8 čp. 617, Radkovská 8 0 0 

9 
čp. 204, Radkovská 

čp. 205, Radkovská 

3 0 1 

3 0 0 

10 čp. 626, U Háje 14 0 0 

11 čp. 611, Špitální 33 8 0 

12 
čp. 182, Batelovská 

čp. 186, Batelovská 

3 0 2 

9 0 5 

CELKEM 116 12 17 
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2.3. Popis jednotlivých domů a bytů 

 
 V další části jsou popsány jednotlivé bytové domy v majetku města. Z popisu jsou již 

vypuštěny prodané objekty či zrušené byty bez náhrady. Popis objektu vždy obsahuje 

umístění objektu na parcele, číslo popisné a adresu, rok výstavby a pozdějších úprav či změn, 

pokud je znám. Dále je uveden počet bytů, jejich stav a napojení objektu na infrastrukturu – 

plyn, elektřina, vodovod, odkanalizování, společná televizní anténa (STA) a připojení objektu 

k datové síti.  

 Součástí je ortofotomapa s umístěním objektu a popis objektu včetně vlastního 

vyhodnocení stavu a případného dalšího nakládání s objektem. Zde se jedná o záměr, který 

může být v závislosti na situaci měněn či upraven. Zde je i poznámka o případném rozšíření 

bytů, které bude uvedeno dále. 

2.3.1. Bytový dům čp. 388, u Roštýna 

 
p. č.:   st. 2389/1 

číslo popisné:  388 

ulice:   Jihlavská 

rok výstavby:  1974, kolaudace 1978 

poslední GO:  --- 

celkem bytů:  1 

vázanost domu: --- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace SEPTIK 

   STA NE NN ANO internet  NE 

číslo bytu velikost poslední opravy 

1 4+1 198,49 Průběžné drobné opravy v návaznosti na pronájem objektu k 

nebytovým účelům, 2020 výměna části oken 

 

Popis domu / bytu: 

 Rodinný domek typu OKAL postavený v roce 1974, kdy byl rovněž uveden do 

užívání. RD je situovaný u hřiště u rybníka Roštýn. K domu přísluší část zahrady s možností 

parkování u objektu.  Dům o jednom obytném podlaží, bez podsklepení se zvýšeným 

přízemím, které zastupuje sklepy, kde je situována garáž, dílna, kotelna a skladové prostory. 

Střecha objektu je sedlová, krytá pálenou krytinou, s nevyužitou půdou. 

 Celkový stav domu odpovídá reálnému stáří stavby, zatím bez větších oprav a 

modernizací. V r. 2020 byla provedena výměna oken a zdroje tepla, v r. 2021 proběhla 

rekonstrukce vodovodní přípojky. Objekt je konstrukčně poplatný době, z provozních důvodů 

je vhodné zateplení objektu a celková změna systému vytápění z bez emisní.  

 Část stavby je provedena klasicky, zděné technické přízemí, s montovanou nástavbou 

obytného podlaží. Veškeré vybavení a zařízení domu je původní, montované v době výstavby 

objektu, což do budoucna znamená řešit rekonstrukce instalací – rozvody vody, kanalizace, 

elektroinstalace a topení. 
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Závěr: 

 V návaznosti na rozvoj lokality ke sportovním a rekreačním účelům je nyní nevhodné 

řešit prodej objektu. Dům je momentálně provozován jako malokapacitní ubytování 

soukromým nájemcem. Objekt je dále nevhodný, i vzhledem k umístění, k trvalému bydlení. 

Za současné situace se jeví jako nejoptimálnější převod objektu do nebytového fondu a 

legalizace ubytování včetně jeho případného rozšíření – volné prostory na půdě. Investici na 

přestavbu objektu je možné částečně přenést na provozovatele – formou předplacení 

nájemného apod. Daná úprava není momentálně aktuální ani nezbytná, jedná se o budoucí 

záměr.  

 Nezbytnou úpravou pro další provoz je dořešení odkanalizování objektu zřízením malé 

ČOV případně kombinace tříkomorového septiku s pískovým filtrem. Další nutnou investicí 

je přeložení a oprava střechy s případným zateplením objektu pro snížení energetické 

náročnosti stavby. 
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2.3.2. Bytový dům čp. 137, ulice Slavatovská 
 

p. č.:   st. 165   

číslo popisné:  137 

ulice:   Slavatovská 

Rok výstavby:  první polovina 19. století 

poslední GO:  1959-1960 přestavba do stávající budovy 

   2005 – 2006 rekonstrukce střechy a fasády domu 

   2011 – výměna části oken a oprava fasády 

   2014 – výměna části oken, GO 2 bytů 

   2017 – GO bytu č. 2 v 2.NP 

celkem bytů:  5 

vázanost domu: kulturní památka, rejstříkové číslo 5263 

přípojky:  plyn ANO voda ANO kanalizace ANO 

   STA NE NN ANO internet  ANO 

číslo bytu velikost poslední opravy 

1 2+1 63,96 2014 - kompletní rekonstrukce bytové jednotky 

2 2kk 44,47 2017 - kompletní rekonstrukce bytové jednotky 

3 2+1 60,99 2014 - kompletní rekonstrukce bytové jednotky 

4 2kk 57,05 Havarijní stav 

5 2kk 42,88 Havarijní stav 

 

Popis domu / bytu: 

 Bytový dům z první poloviny 19. století, památkově chráněn, původně vystavěný jako 

stáje. V letech 1958 - 1960 byla provedena adaptace objektu na bytový dům o pěti bytových 

jednotkách 2+1. V pozdějších letech byly dva byty v přízemí a dva v patře sloučeny do 

jednoho bytu a počet bytů redukován na tři. V posledních letech byly provedeny zásadní 

úpravy a modernizace objektu, stavební práce a jejich příprava nadále pokračuje.  

 Objekt byl v 90. letech plynofikován, plynofikaci provedl vlastním nákladem jeden z 

nájemníků. Z důvodu havárie stávajícího etážového topení na tuhá paliva v bytě č. 3, byl 

plynofikován v roce 2007 i tento byt. V roce 2005 – 2006 byla provedena GO střechy a 

obnova fasády spolufinancovaná z programu regenerace MPR. Následně v letech 2011 až 

2014 byly provedeny obdobným způsobem opravy a výměny všech oken objektu a další 

oprava fasád vč. Fasády do dvora. Následně v r. 2014 proběhla kompletní rekonstrukce dvou 

bytů v 2.NP, rozdělením sloučeného bytu zde vznikly tři bytové jednotky, třetí byt byl 

rekonstruován a uveden do provozu v r. 2017. Byt v 1.NP je momentálně vyklizen a sanován, 

je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci na 2 bytové jednotky o velikosti 2kk. 

 Celkově je bytový dům v dobrém stavebně technickém stavu, přestože byty v 1.NP 

jsou v havarijním stavu a neobyvatelné. Dům trápí zvýšená vlhkost přízemí, což bude řešeno 

v rámci rekonstrukce bytů v 1.NP. Dokončením rekonstrukcí bytů získá město objekt v 

dobrém stavu s 5 kvalitními bytovými jednotkami. Součástí domu je i zahrada, která zajišťuje 

soukromou zónu nájemníkům a zvyšuje kvalitu bydlení.  
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Závěr: 

 Památkově chráněný objekt na lukrativním místě poblíž centra s vlastní zahradou, s 

vyššími nároky na opravy, které jsou ale, vzhledem ke stáří a typu stavby očekávány. Objekt 

po dokončení rekonstrukce bytů v 1.NP a odvlhčení objektu bude možné dále provozovat bez 

větších nároků na údržbu, pouze za běžných provozních nákladů. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o památkově chráněný objekt v MPR, se jeví 

jako výhodné i nadále zde provozovat byty i za cenu investice do jejich oprav a modernizace. 

Výhodou je, že část oprav bude možné realizovat v rámci programu regenerace MPR – 

výměna oken, dveří, parapetů, rovněž i odvlhčení a opravy fasád je možné částečně 

zafinancovat z dotačních programů na obnovu památek. Poloha domu a opravené byty pak 

umožňují výběr vyššího nájemného na úrovni tržního nájmu. 

 Jedinou slabinou objektu je nedostatek parkovacích míst což lze řešit dohodou se 

sousedem – Lesy ČR -  s umožněním užití průjezdu a parkování ve dvoře objektu (nutno 

zřídit parkoviště, případně vymezením plochy u panského dvora či v rámci centrálního 

parkoviště. 
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č.p. 137 

Průjezd do dvora je součástí 
sousedního objektu

Dřevníky a sklady 

pro byty v č.p. 137
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2.3.3. Bytový dům čp. 95, ulice Furchova 

 
p. č:   356/2 

číslo popisné:  95 

ulice:   Furchova 

rok výstavby:  1875 

poslední GO:  1958 -  Přestavba objektu čp. 95 ul. Furchova na tři bytové jednotky 

   1996 – 1997 plynofikace objektu a bytů č. 1, 3 

   2007 zrušení a přepojení septiku 

   2008 oprava kanalizace ve dvoře objektu 

celkem bytů:  3 

vázanost domu: není 

přípojky:  plyn ANO voda ANO kanalizace ANO 

   STA: NE NN ANO internet NE 

číslo bytu velikost poslední opravy 

1 2+1 109,74  

2 2+1 107,54  

3 2+1 108,67 Oprava kanalizace v bytě 

 

Popis domu / bytu: 

 Bytový dům ve dvou samostatných objektech, budovy vytváří uzavřený dvůr na jedné 

straně přecházející do zahrady. V prvním objektu do ulice je jeden byt, v druhém, dvorním, 

dva byty. Všechny byty jsou situovány v přízemí, půda je nevyužita, objekt je pouze částečně 

podsklepen. 

 Dům je zděný, stavba je provedena z plných cihel s dřevěnými stropy. Soklové a 

základové zdivo je kamenné, sklepy jsou klenuty do cihelných kleneb. Střecha je na obou 

objektech sedlová, krytá pálenou krytinou – bobrovkou. Pouze nad verandou uličního bytu a 

přístavkem u štítu uliční budovy jsou střechy pultové o mírném spádu s plechovou a 

eternitovou krytinou. 

 Od přestavby objektu v r. 1958 nebyly prováděny žádné výrazné opravy, pouze v r. 

1996-1997 byly vlastním nákladem nájemníků dva byty plynofikovány. Dům jako celek má 

provedenou novou přípojku vody a kanalizace na hranici pozemku, je přepojen septik, 

částečná obnova kanalizace ve dvoře a provedena STL přípojka plynu. 

 Oba objekty mají ve špatném stavu střechu, střecha uličního objektu je zchátralejší. Ve 

dvorním objektu začíná být patrná vzlínající vlhkost, zatím bez výrazných dopadů na kvalitu 

bydlení v jednotlivých bytech. Ve všech bytech je třeba provést modernizaci a rekonstrukci 

rozvodů elektroinstalace, vody a odpadů, rovněž bude potřeba provést výměnu oken a opravy 

omítek a podlah. Stav bytů odpovídá plně jejich stáří a době používání objektu. 
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Závěr: 

 Objekt a lokalita s dalším možným využitím. Objekt je situován v zahradě v centru 

města, v ploše smíšené obytné. Nabízí se možnost rekonstrukce a dostavby objektu za účelem 

zvýšení počtu bytů. V rámci rekonstrukce je možné provést půdní vestavbu cca 3 -  4 

malometrážních bytů 1kk – 2kk (startovací byty, standardní byty, služební byty či inspekční 

byty), při plné plynofikaci objektu a bytů je možné provést dostavbu v proluce a současně 

zajistit parkování nájemníků v prostoru dvora. Vhodnou přístavbou je možné získat další 2 – 3 

bytové jednotky. Současně je možné objekt řešit multifunkčně a prostory přístupné z ulice 

ponechat jako nebytové – prodejní plochy, kanceláře a byty směřovat pouze do podkroví. 

Další výhodou je členění objektu, kdy lze stavební úpravy, vestavby a přístavby řešit po 

etapách. 

  Dalším možným řešením je uvolnění prostoru demolicí stávajících objektů a 

vestavbou nového objektu v odpovídajícím hmotovém, prostorovém a architektonickém 

provedení. Tuto možnost je nutné prověřit studií, zda by takovéto řešení bylo přínosem – 

nikoliv z důvodu kvality bydlení ale prostorového uspořádání a funkčnosti celého území 

současně s dodržením určitého počtu bytových jednotek. Jako účelnější se jeví předchozí 

varianta s postupnou rekonstrukcí a dostavbou objektu.  

 Objekt je prozatím bez vyšších nároků na údržbu, avšak vzhledem ke stáří a stavu 

objektu, nebude možné byty a objekty dále provozovat bez větších nároků na údržbu – nová 

střecha, rekonstrukce rozvodů a podlah). V případě uvolnění některého bytu by bylo vhodné 

provést minimálně rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a odpadů a výhledově uvažovat o 

výměně oken a dveří, podlahových krytin, případně zateplení objektu pro snížení energetické 

náročnosti. 
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2.3.4. Bytový dům čp. 614, 615, ulice Komenského 

 
p.č:   st. 2243, st. 2242 

číslo popisné:  614, 615 

ulice:   Komenského 

rok výstavby:  1999 

poslední GO:  --- 

celkem bytů:  2 x 8 ve dvou čp. 

   2 x 4 garáže ve dvou čp. 

vázanost domu: vázáno na dotaci na výstavbu, nájemníci užívají byty formou  

   předplaceného nájemného po dobu 20 let 

přípojky:  plyn ANO voda ANO kanalizace ANO 

   STA ANO NN ANO internet ANO 

 

číslo bytu velikost poslední opravy 

1 2+1 62,63  

2 2+1 63,36  

3 2+1 62,79  

4 2+1 62,81  

5 3+1 90,84  

6 2+1 42,02  

7 3+1 93,31  

8 3+1 94,52  

9 2+kk 41,58  

10 3+1 95,92  

11 3+1 84,96  

12 2+kk 41,21  

13 3+1 93,97 Oprava mansard, úprava zateplení, dodatečné zateplení stropu a stěn 

14 3+1 94,21  

15 2+kk 41,29  

16 3+1 93,73 Výměna zdroje tepla, změna způsobu ohřevu TUV 

 

Popis domu / bytu: 

 Dva bytové domy, čp. 614 a 615, každý o osmi bytových jednotkách postavené v ul. 

Komenského u příjezdu do MŠ. Bytové domy jsou samostatné, každý s vlastními přípojkami 

a měřidly. Bytové domy byly postaveny za státní podpory v r. 1999, současní nájemníci 

užívají byty v režimu předplaceného nájmu, kdy po 20letech mohou převzít byty do svého 

vlastnictví. 
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 Objekty jsou zděné s keramicko betonovými stropy. První podlaží je částečně 

zapuštěné, na zbylé části půdorysu jsou garáže. Poslední podlaží je provedeno jako vestavba v 

mansardové střeše. Výplně otvorů jsou dřevěné, vstupní dveře jsou na míru dělané, okna v 

provedení dvoufalcovém s celoobvodovým kováním (předchůdce EURO) a zasklením 

vakuovanými skly. Střecha je mansardová s přesahem přes poslední podlaží, ve štítech s 

valbičkami. Krytina je betonová, taška alpská, BRAMAC. 

 Stav domu odpovídá době jeho výstavby, ve špatném stavu jsou okna, je nutné 

provádět údržbu střechy a přístupů, zejména vstupních schodišť, dveří. Fasáda a klempířské 

prvky na objektu jeví značné známky opotřebení, bude potřeba provést jejich nátěry. 

 

Závěr: 

 S objekty nejde dále disponovat, výběr nájemného není dle uzavřených smluv 

prováděn, uživatelé či budoucí vlastníci mají nájemné předplaceno a platí pouze zálohy za 

služby spojené s užíváním bytu. Tento model se vzhledem k tomu, že se město smluvně 

zavázalo nevalorizovat nájemné dle aktuálních cen a inflace, ukázal pro město jako krajně 

nevýhodný. Do budoucna je třeba myslet na důsledky pořízení bytů tímto způsobem – pokud 

by byl opětovně použit obdobný model, je nutné neopomenout úpravy předplaceného nájmu v 

návaznosti na inflaci a zvážit převod do osobního vlastnictví po uplynutí doby, na kterou bylo 

předplacené nájemné uhrazeno. 

 V současné době probíhá řešení převodu práv a povinností k jednotlivým BJ. Proběhlo 

jednání s budoucími vlastníky, kteří byli seznámeni o nutnosti odkoupení pozemku pod 

budovou a založení SVJ pro další správu domu a převodu některých povinností z města na 

SVJ. Po vzájemné dohodě budou finanční prostředky z úhrady za cenu pozemku použity na 

opravy domu před jeho převodem, momentálně probíhají kalkulace a stanovení rozsahu oprav. 

Následně budou vlastníci seznámeni s rozsahem oprav a vyzváni k určení zástupce každého 

domu pro jednání s městem a založení SVJ. Po provedení oprav a založení SVJ budou 

následně jednotlivé byty převedeny v KN na současné uživatele či vlastníky dle uzavřených 

smluv o smlouvách budoucích kupních.  
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2.3.5. Bytový dům čp. 15, ulice 9. května 

 
p. č.:   st. 473/3, 561, st.473/1 

číslo popisné:  15 

ulice:   9. května 

rok výstavby:  18…? 

poslední GO:  1938 přístavba sociální zařízení, úprava schodiště 

   1963 oprava elektroinstalace a rozvodů, opravy bytů 

   1982 modernizace a přestavba koupelen 

celkem bytů:  5  

vázanost domu: není 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace ANO 

   STA NE NN ANO internet NE 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 1+1 60,53  

2 1+1 54,06 Oprava elektroinstalace, nové topení 

3 2+1 74,07  

4 2+1 130,29  

5 3+1 126,26 Výměna ohřívače vody na TP 

 

Popis domu / bytu: 

 Velký bytový dům z druhé poloviny 19. století, který později prošel několika 

přestavbami až do současné podoby. V objektu byly původně zřízeny čtyři bytové jednotky o 

stejné velikosti a vlivem pozdějších přestaveb došlo na přerozdělení na současných pět bytů. 

 Objekt, s hlavní frontou směrem do ulice 9. května, je dvoupodlažní s prostornou 

nevyužívanou půdou a částečným podsklepením. Dům je zděný, částečně ze smíšeného zdiva, 

částečně z plných cihel, soklové a základové zdivo je provedeno z kamene. Sklepy jsou 

klenuté cihelnými klenbami. Stropy jsou dřevěné, trámové. Střecha na objektu je sedlová s 

valbičkami, krytá Pz plechem pod kterým je původní šindelová krytina. Veškeré výplně 

otvorů – vstupní dveře a okna jsou dřevěné, původní z roku 1908. 

 Objekt je v přízemí značně vlhký, na objektu je zjevně patrné jeho stáří a dlouhodobě 

neprováděná údržba. Objekt je ve špatném stavu, přízemní byty jsou značně vlhké, ve všech 

vnitřních prostorách jsou stopy plísní a dřevokazných hub, místy dochází k samovolnému 

opadávání omítek a propadání podlah. Všechny byty mají vadnou elektroinstalaci, dům 

neprošel revizí elektroinstalace, je nutné provést její celkovou rekonstrukci, jinak není možné 

byty znovu připojit k elektrické síti. Objekt není plynofikován, byty jsou vytápěny lokálními 

topidly. Zde se zejména v zimním období projevuje nevhodná dispozice bytů, kdy některé 

místnosti jsou bez zdroje tepla, mimo jiné i koupelny a příliš velká výška stropů (3,8 m) 

výrazně prodražuje vytápění.  
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Vzhledem ke stáří vnitřních rozvodů (1963 – 46 let) jsou na pokraji dožití rozvody 

vody i kanalizace. U přípojky vody a kanalizace není znám jejich stav ani stáří.  

 K domu dále náleží prostorná zahrada a poměrně velký nebytový prostor – stodola a 

sklepy. Stodola je dispozičně rozdělena na dřevníky pro jednotlivé byty a pod částí stodoly 

jsou zapuštěné sklepy. Stavebně technický stav objektu stodoly je špatný, zejména střecha 

vykazuje značné závady – klempířské prvky střechy zcela chybí, dochází ke konstrukčním 

poruchám krovu i zdiva, objekt začíná být staticky nestabilní. 

 

Závěr: 

 V současné době hodně diskutovaný objekt s nejasným dalším využitím. Momentálně 

jsou tři základní schémata  dalšího nakládání s daným objektem. V rámci činnosti ORÚP 

byly zpracovány studie na demolici objektu a jeho náhradu novým objektem a rekonstrukci 

objektu, přičemž šlo hlavně o prověření možností v území a získání materiálu pro další 

diskuzi a rozhodnutí o nakládání s objektem. Podle směrování dalšího vývoje je pak možné i 

lépe nastavit údržbu objektu případně zahájit dílčí údržbové či sanační práce. 

VARIANTA 1 – Rekonstrukce objektu se sdruženou či pouze bytovou funkcí. Objekt 

rekonstruovat v plném rozsahu buď pro bydlení (cca 7 bytů) nebo kombinaci bydlení a 

nebytových prostor (cca 5 bytů + 2x kancelář nebo služby). V tomto případě je nutné počítat 

se zvýšenými náklady na rekonstrukci ale i provoz objektu – jedná se o historický objekt, 

značně zavlhlý s řadou stavebních i konstrukčních vad. V rámci rekonstrukce je nutné počítat 

s plným zateplením objektu (zákon 406/2005 Sb. O hospodaření s energií a navazující 

vyhlášky). Pozitivem je zachování hlavních stavebních hmot, původního objektu v jeho hmotě 

a poloze. Součástí řešení musí být současně i zahrada a stodola. 

VARIANTA 2 – Demolice stávajícího objektu a jeho náhrada novým objektem, opět variantně 

čistě bytovým či kombinovaným, tedy byty + prostory pro kanceláře či služby. V tomto 

případě by mohl být nástup do těchto prostor již z parteru ulice. Současně je možné v tomto 

případě diskutovat podobu a rozměr objektu – tedy zachování polohy a hmoty v novém 

objektu či posun a vytvoření zcela nového objektu v odlišné hmotě a s posunem k soudobé 

architektuře nebo setrvání v historizujícím slohu. 

VARIANTA 3 – prodej objektu s vymezením dalšího účelu – objekt je možné i prodat za 

účelem přenesení nákladů na rekonstrukci či výstavbu na investora. V tomto případě ale bude 

obtížnější udržet kontrolu nad výslednou podobou zástavby či objektu po rekonstrukci. Část 

požadavků na lokalitu je možné řešit v rámci vyjádření města ke stavbě či v kupní smlouvě, 

ovšem plnou kontrolu nad děním v lokalitě už město nezíská.  

 

 Vzhledem k posledním debatám na téma dalšího postupu tak připadají v úvahu 

varianty 1 a 2, s tím že pokud se město rozhodne pro formu rekonstrukce, bude nutné v 

relativně krátké době dokončit vyklizení objektu (1 nájemník v posledním provozovaném 

bytě) a zahájit zajišťovací a sanační práce tak, aby se zamezilo dalšímu chátrání objektu. 
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2.3.6. Bytový dům čp. 120, ulice 9. května 

 
p. č.:   st. 473/3, 

číslo popisné:  120 

ulice:   9. května 

rok výstavby:  18…? 

poslední GO:  19… přestavba prádelny na bytovou jednotku 

   1963 oprava bytu a rozvodů 

   2006 rekonstrukce topení (vlastní náklad nájemníka)   

celkem bytů:  1  

vázanost domu: není 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace ANO 

   STA NE NN ANO internet NE 

číslo bytu velikost poslední opravy 

1 1+1 72,48 2021 oprava rozvaděčů, úpravy elektroinstalace 

 

Popis domu / bytu: 

 Bytová jednotka vzniklá v přístavbě čp. 120 k čp. 15, která sloužila původně jako 

prádelna pro nájemníky domu čp. 15. Zděný objekt původně postavený jako jedna místnost. 

Strop je klenutý cihlovou pruskou klenbou, střech objektu je sedlová s hřebenem podél 

komunikace s pálenou krytinou – bobrovka. Vnitřní prostor byl později rozdělen příčkami na 

1. bytovou jednotku o velikosti 1+1 s příslušenstvím. 

 Byt zcela nevyhovuje všem požadavkům na bydlení s jedním pokojem s oknem do 

frekventované ulice. Kuchyň je koncipována jako černá, ostatní prostory pouze s umělým 

osvětlením. V bytě je částečně opravena elektroinstalace, vytápění je řešeno lokálním zdrojem 

tepla. Ostatní rozvody jsou původní a na pokraji životnosti.  

 Přístup do bytu a domu čp. 120 je možný pouze po zahradě domu čp. 15. Byt v čp. 120 

je provozně propojen s čp. 15, schránky a elektroměr pro byt v čp. 120 je umístěn v chodbě 

čp. 15, přípojka vody a elektřiny je rovněž vedena z čp. 15. 

 

Závěr: 

 Vzhledem k provázanosti s hlavním objektem a možnostem přístupu, není možné 

objekt řešit samostatně. Objekt je dále nutné řešit společně s hlavním objektem. Stav 

přístavby je takový že v případě rekonstrukce objektu č. p. 15 by bylo vhodné tuto část 

kompletně zbourat a realizovat dostavbu v obdobné hmotě a tvaru s vhodnějším propojením 

se stávajícím objektem. Budovu lze i v tomto stavu zachovat, je zde ale výrazně nižší užitná 

hodnota – vlhkost, klenuté prostory bez osvětlení, jiná výšková úroveň než hlavní objekt.  

 Další nakládání s objektem tak bude přímo souviset se způsobem řešení dalšího 

využití objektu č. p. 15. V současnou dobu by bylo vhodné řešit ukončení provozu tohoto 

objektu a případně zahájit, v návaznosti na hlavní objekt, příslušné vyklízecí a sanační práce.  
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2.3.7. Bytový dům čp. 214, ulice Radkovská  

 
p. č.:   st. 801/2 

číslo popisné: 214 

ulice:   Radkovská 

rok výstavby:  18…? 

poslední GO:  19… přístavba části s dvěma byty 

   1990 celková obnova objektu 

   2004 půdní vestavby tří bytových jednotek – sociální byty 

   2008 celková GO (krom oken) bytu č. 6 

celkem bytů:  9 (4 prodány, 2 v běžném režimu, 3 v režimu jako sociální bydlení) 

vázanost domu: ano, půdní byty realizovány za státní podpory, 20 let od kolaudace: 

přípojky:  plyn ANO voda ANO kanalizace ANO 

   STA ANO NN ANO internet ANO 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 2+1 prodán 2007 ve dvou místnostech oprava podlah a omítek 

2 2+1 prodán 2005 oprava omítek v celém bytě, oprava podlah 

3 3+1  2010 výměna kotle, 2020 výměna vstupních dveří 

4 2+1 prodán  

5 2+1  2021 – výměna oken 

6 3+1 prodán 2008 GO bytu 

7 2+1   

8 1+1  2020 – celková oprava bytu vč. výměny linky a kotle 

9 3+1  2019 - Výměna linky, dveří a oprava oken 

 
Popis domu / bytu: 

 Bytový dům, postavený u silnice na Radkov, s podélnou osou rovnoběžně s 

komunikací. Zděný dům, původně pouze o šesti bytových jednotkách. Při pozdějších 

stavebních úpravách byl objekt přistavěn a rozšířen o dvě bytové jednotky, z toho jedna je 

přístupná pouze zvenčí objektu. V roce 2003 byla za státní podpory realizována půdní 

vestavba o třech bytových jednotkách. Tři nové byty byly postaveny a jsou provozovány v 

režimu sociálních bytů s usměrněným nájemným a omezenou dobou trvání nájemní smlouvy 

(2 roky, následně se znovu posuzuje nájemce). 

 Objekt je dvoupodlažní, původní část je podsklepená, půda je využita jako podkroví 

zastavěné byty. Dům je zděný, sklepy jsou zastropeny klenbami valenými do ocelových I 

profilů, ostatní stropy jsou dřevěné trámové, případně z ocelových profilů a PZD desek. V 

devadesátých letech proběhla obnova objektu, při které byly modernizovány koupelny, 

provedeny obnovy podlah, výměny oken, opravy omítek a fasády. Původní okna jsou dřevěná, 

zdvojená, otočná, průběžně je prováděna výměna za dvoukřídlá plastová. 

 Vytápění jednotlivých bytů je řešeno individuálně, každý byt je vybaven plynovým 

kotlem s ohřevem teplé vody a vlastním měřením spotřeby plynu. V bytech je plyn přiveden i 

pro vaření. 
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 Stav a stáří přípojek vody a kanalizace není znám, přípojka NN je ve vyhovujícím 

stavu. Vnitřní instalace jsou zatím bez závad, vzhledem k použitému materiálu – voda v Pz, 

bude nutné při modernizaci koupelen provést i nové rozvody vody. 

 Objekt je v relativně dobrém stavu, přestože přízemní byty jsou poškozené vzlínající 

vlhkostí. Tento problém bude nutné v budoucnu vyřešit. Vzhledem ke stáří objektu a době 

poslední modernizace – 20 let, začínají se projevovat častější závady a poruchy. V nejbližší 

době bude nutné uvažovat o výměně oken a dveří, postupně pak bude nutné a vhodné, 

například při změně nájemníka, v šesti původních bytech provádět modernizace koupelen a 

obnovy podlahových krytin. 

 Dalším opatřením, které bude z dlouhodobého hlediska vhodné provést je zateplení 

objektu pro snížení jeho energetické náročnosti.  

 

Závěr: 

 Již dříve bylo rozhodnuto o postupné privatizaci objektu a prodeji jednotlivých bytů, 

kdy z utržených prostředků byly provedeny opravy jiných bytových jednotek (Slavatovská 

137). V současné době jsou prodány 4 bytové jednotky, dvě v 1.NP a dvě v 2.NP. Tři 

podkrovní byty nelze prozatím prodat z důvodu vázanosti na státní dotaci po dobu 20 let od 

kolaudace, tedy do r. 2024. Do té doby by bylo vhodné uvolnit zbývající byty v 1.NP a v 2.NP  

a realizovat jejich prodej. Oba byty jsou obsazeny seniory, průběžně je nabízena výměna bytu 

za byt v DPS, prozatím neúspěšně. 

 V návaznosti na uběhnutí vázací doby bude možné dokončit prodej ostatních bytů.  
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2.3.8. Bytový dům čp. 617, ulice Radkovská 

 
p. č.:   st. 2261 

číslo popisné:  617 

ulice:   Radkovská 

rok výstavby:  2000 

poslední GO:  výměna oken v rámci zelené úsporám, hrazeno budoucími vlastníky 

   město poskytlo administrativní zázemí a poradenství 

celkem bytů:  8 

vázanost domu: vázáno na dotaci na výstavbu, nájemníci užívají byty formou  

   předplaceného nájemného po dobu 20 let 

přípojky:  plyn ANO voda ANO kanalizace ANO 

   STA ANO NN ANO internet ANO 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 3+kk 84,11  

2 3+kk 84,27  

3 3+kk 93,24  

4 2+kk 46,07  

5 3+kk 97,41  

6 3+kk 92,27  

7 2+kk 46,07  

8 3+kk 92,27  

 

Popis domu / bytu: 

 Bytový dům o osmi bytových jednotkách byl dokončen v r. 2000. Původně plánovaný 

jako první blok dvou bloku bytových domů (obdobně jako bytové domy v ul. Komenského), 

druhý blok nebyl nikdy realizován. 

 Bytový dům o třech nadzemních podlažích, krytý sedlovou střechou s betonovou 

krytinou. Objekt byl postaven z pálených dutých cihel, s dřevěnými výplněmi otvorů. K 

objektu byla provedena nová přípojka vody, kanalizace, NN a plynu. Současně s objektem 

bylo vybudováno malé parkoviště před objektem, které není započítáno jako součást bytu. 

 Bytový dům se od své dostavby potýká se značnými potížemi s okny - zatékání, nátěry 

klempířských prvků, vzduchotechnikou – výtoky kondenzátu z potrubí a s omítkami na 

balkonech. V návaznosti na tyto skutečnosti proběhla výměna oken jednotlivých bytů, kterou 

si zajistili, za administrativní podpory města a z vlastních prostředků uhradili budoucí 

vlastníci bytových jednotek. Obecně stav domu odpovídá době jeho výstavby, je nutné 

provádět údržbu střechy a vnitřních instalací. Rovněž fasáda a klempířské prvky na objektu 

jeví značné známky opotřebení. V době ukončení 20 ti leté lhůty předplaceného nájmu již 

dosluhuje vnitřní vybavení bytů, které bylo pořízeno v době výstavby a hrazeno městem – 

kotle, bojlery, části vnitřního vybavení. Z pohledu údržby je i problematické provádění oprav 

a modernizací, zejména koupelen a kuchyní. 
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Závěr: 

S objektem nejde dále disponovat, výběr nájemného není dle uzavřených smluv 

prováděn, uživatelé či budoucí vlastníci mají nájemné předplaceno a platí pouze zálohy za 

služby spojené s užíváním bytu. Tento model se vzhledem k tomu, že se město smluvně 

zavázalo nevalorizovat nájemné dle aktuálních cen a inflace, ukázal pro město jako krajně 

nevýhodný – stejný případ jako Komenského 614 a615. Do budoucna je třeba myslet na 

důsledky pořízení bytů tímto způsobem – pokud by byl opětovně použit obdobný model, je 

nutné neopomenout úpravy předplaceného nájmu v návaznosti na inflaci a zvážit převod do 

osobního vlastnictví po uplynutí doby, na kterou bylo předplacené nájemné uhrazeno. 

 V současné době probíhá řešení převodu práv a povinností k jednotlivým BJ. Proběhlo 

jednání s budoucími vlastníky, kteří byli seznámeni o nutnosti odkoupení pozemku pod 

budovou a založení SVJ pro další správu domu a převodu některých povinností z města na 

SVJ. Po vzájemné dohodě budou finanční prostředky z úhrady za cenu pozemku převedeny 

do fondu oprav vznikajícího SVJ a město již dále neřeší opravu a údržby objektu. 

Momentálně probíhá převod bytů do osobního vlastnictví a je řešeno založení SVJ pro tento 

objekt, aby bylo možné převedení objektu včetně energií na vlastníky včetně všech práv a 

povinností z toho vyplývajících. 
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2.3.9. Bytový dům čp. 204, 205, ulice Radkovská 

 
p. č.:   st. 746, st. 747 

číslo popisné:  204, 205 

ulice:   Radkovská 

rok výstavby:  nezjištěno 

poslední GO:  1965 

celkem bytů:  čp. 204 – 3 

   čp. 205 – 3  

vázanost domu: --- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace ANO (lokální + septik) 

   STA NE NN ANO internet NE 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

204/1 2+1 65,87  

204/2 1+1 53,77 Dílčí opravy podlah a omítek  

204/3 2+1 59,43  

205/1 2+1 57,92  

205/2 1+1 44,42 2020 – rekonstrukce přípojky kanalizace 

205/3 2+1 71,85 Opravy oken, dveří, výměna zdrojů tepla 

 

Popis domu / bytu: 

 Dva samostatně stojící bytové domy v lokalitě „městská cihelna“. Objekty se 

nacházejí mezi bývalou skládkou inertního materiálu a velkochovem prasat. Jedná se o dva 

rovnoběžně stojící objekty, každý o třech bytových jednotkách. Oba objekty jsou nezjištěného 

stáří, snad po 1880 vzniklá ubytovna pro dělníky cihelny. Oba objekty měly být v r. 1964 

demolovány, posléze však místo demolice byly přestaveny na městské byty. Domy jsou 

přízemní zděné z cihel pálených na kamenné podezdívce. Střecha je sedlová, krytá taškami (č. 

p. 205) a eternitovou krytinou (č. p. 204), půdní prostor je volný, přístupný zvenku a bez 

využití. Součástí domů a bytů jsou dřevěné kolny na skladování věcí a paliva pro lokální 

zdroje. 

 Objekt čp. 205 je v horším stavebně technickém stavu, čp. 204 je zásluhou nájemníků 

udržovanější. Oba objekty jsou dispozičně shodné pouze zrcadlově otočené. V každém 

objektu jsou dva byty 2+1 a jeden byt 1+1. Vytápění bytů je lokální, tuhými palivy. Byty č. 

3/205 má zřízené ústřední etážové vytápění s kotlem na TP, ostatní byty jsou vybaveny pouze 

lokálními zdroji tepla. 

 Oba objekty jsou značně vyžilé, na všech bytech se začíná projevovat opotřebení a 

dlouhodobě zanedbaná údržba. Byt č. 1 v čp. 204 již není schopen pronajmutí bez větší 

investice. U všech bytů je elektroinstalace za hranicí životnosti, objevují se poruchy 

způsobené vlhkostí a stářím omítek. Dožívají podlahy, které jeví značné známky opotřebení, 

stávající okna jsou dřevěná, špaletová a nevyhovující. 
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 Vně objektu jsou dožilé omítky, které potřebují opravit, rovněž nad-střešní části 

komínů jsou mnohdy nevyhovující. Střecha je vzhledem ke svému stáří v dobrém stavu, 

množí se však poruchy krytiny a bude potřeba provést její obnovu. Klempířské prvky jsou 

dožilé a probíhá průběžná obnova. 

 

Závěr: 

 Objekt je nyní situován v území dle ÚPD vedené jako průmyslová zóna. Další provoz 

bytů v této lokalitě se jeví značně problematický – lokalita má zhoršenou dopravní 

obslužnost, zastávka autobusu je na ul. Radkovská cca 1,5 km daleko po nezpevněné polní 

cestě, příjezdové komunikace jsou ve špatném stavu a neumožňují bezproblémovou 

obslužnost lokality. V případě realizace průmyslového objektu zde bude objekt bydlení 

způsobovat omezení pro případný provoz, případný provoz pak může vést i ke zvýšeným 

požadavkům na úpravy bytů (hluk, prašnost, příjezdy).  

 Vzhledem ke stavu bytů, kdy uvedení bytů do stavu odpovídajícímu standardu je 

finančně velice náročné (cca 250 – 350 tis. Kč/byt – opravy elektroinstalace, řešení topení, 

sociálního zázemí a podlah) se jeví jako optimální řešení ukončení provozu bytů v dané 

lokalitě. Uvolněné bytové domy je možné následně adaptovat pro nebytové účely případně 

zcela odstranit či prodat zájemci o danou lokalitu. V daném území jsou tedy opět tři možnosti 

řešení pro objekty č. p. 204 a 205: 

VARIANTA 1 – rekonstrukce bytů a další provoz objektů. Nákladné řešení, které zachová 

stávajících 6 bytů a je možné rozšířit o další 4 byty v podkroví stávajících objektů. V případě 

zachování bytů, je nutné kromě investice do stávajících objektů počítat se změnou řešení 

nakládání s odpadními a srážkovými vodami a současně dořešit přístup a příjezd pro uživatele 

bytů. Byty by dále mohly sloužit jako sociální, případně služební pokud by v dané lokalitě 

vznikla výroba bez negativních dopadů na bydlení. 

VARIANTA 2 – úpravy objektů pro nebytové účely – zázemí firmy, skladové prostory apod. 

Obtížně proveditelná adaptace s ohledem na stáří, stav a konstrukci objektů, zahrnuje 

přidružené investice dle varianty 1 – řešení nakládání s odpadními a srážkovými vodami a 

současně dořešit přístup a příjezd pro uživatele objektu. 

VARIANTA 3 – Základní údržba stávajících obsazených bytů, v případě uvolnění již dále 

byty nenabízet  - příprava na případný prodej objektů jako součást průmyslové zóny současně 

s ukončením provozu bytů. Momentálně nejvýhodnější varianta pro město bez nutnosti 

vysokých investic jak do objektů, tak i do související infrastruktury s obtížnou návratností.  

 

V případě ukončení provozu bytů bez návaznosti na prodej, adaptaci či demolici 

objektů, je nutné počítat s částkou na roční údržbu a zajištění objektů proti vandalům a jiným 

škodám. 
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2.3.10. Bytový dům čp. 626, ulice U Háje 

p. č.:   st. 2343 

číslo popisné:  626 

ulice:   U Háje 

rok výstavby:  2004 

poslední GO:  Jsou prováděny dílčí opravy střechy a zateplení 

celkem bytů:  14 

vázanost domu: ano, výstavba realizována za státní podpory, kolaudace 2004, 20 let 

přípojky:  plyn: ANO voda: ANO kanalizace: ANO 

   sta:  ANO NN: ANO internet: ANO  

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 3+kk 76,74 Oprava zateplení a podhledu 

2 2+kk+

L 

76,09 Rekonstrukce balkonu, oprava hydroizolace 

3 2+kk 63,62  

4 2+kk+

L 

59,13  

5 1+kk 40,59  

6 2+kk+

L 

76,09  

7 2+kk 63,62  

8 2+kk+

L 

59,13  

9 1+kk 40,59  

10 1+kk 40,59  

11 2+kk 58,14 Opravy zateplení a podhledů 

12 1+kk 37,34  

13 2+kk 58,68 Opravy zateplení a podhledů 

14 1+kk 40,59  

 

 

Popis domu / bytu: 

 Objekt bytového domu čp. 626 byl realizován za státní podpory v letech 2003 – 2004 

spolu s dalšími třemi bloky o celkovém počtu 52 bytů. Blok A, čp. 626 zůstal v majetku města 

Telče se standardními nájemními byty, zbylé tři bloky jsou provozovány bytovým družstvem 

s 51 % podílem města na každém objektu. Po uplynutí lhůty 20 let bude podíl města převeden 

na vlastníky bytů. Blok A nadále zůstane v majetku města jako nájemní dům. 
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 Objekt je čtyřpodlažní s mírnou mansardovou střechou, postavený pálených bloků 

POROTHERM. Výplně otvorů jsou plastové, dům je stavěn ve standardech platných v době 

výstavby, nyní již nesplňuje tepelně technické normy. Vybavení všech 14 ti bytů je shodné, 

vytápění a ohřev vody je řešeno z centrální kotelny umístěné v přízemí. Součástí bytů je dále 

sklep a přístup do společné sušárny a kolárny. Objekt je dále vybaven centrální anténou a 

domácím telefonem s ovládáním vstupních dveří. 

 

Závěr: 

 Bytový dům v dobrém stavebně technickém stavu, objekt je plně funkční a 

provozuschopný, všech 14 bytů je obsazováno nájemníky. Na provozu objektu se začíná 

projevovat stáří a skryté konstrukční vady dané použitím řešení poplatných době vzniku 

projektu – použit typový projekt z let 1999 – 2000. Objekt nadále může bez větších problému 

fungovat, v dohledné době bude třeba řešit následující vady a poruchy: 

- nevhodná střešní krytina – bonnský šindel v kombinaci s vadně položenou pojistnou 

hydroizolační fólií způsobuje lokální zatékání. Střecha je v rámci běžného rozpočtu 

opravována, dochází k nahrazování bonnského šindele plechem – vikýře, mansardy, lemování 

oken. Bude potřeba provést plošnou výměnu krytiny pro zajištění suchého krovu. 

- obálka budovy – zdivo z cihel POROTHERM 44 nesplňuje současné požadavky 

energetického zákona, rovněž plastová okna nejsou v souladu s platnou legislativou. Do 

budoucna bude nutné řešit jak zateplení objektu, tak i výplně otvorů. V současné době je vše 

funkční, bylo by vhodné v případě možnosti získání prostředků na zateplení, tohoto využít a 

realizovat zateplení objektu. 

- poškozená tepelná izolace mansard – v mansardách vlivem nevhodného systému zateplení a 

nedostatků při výstavbě dochází k sesouvání tepelné izolace mezi krokvemi mansard, čímž 

vznikají lokální tepelné mosty a následně dochází k tvorbě vlhkých map a plísní v interiéru – 

tento problém je řešen lokálně v rámci běžné údržby po určitých celcích – místnosti či celé 

stěny (dle finančních možností města a ochoty nájemníků, případně při uvolnění bytu). 

 

 Žádná z uvedených vad neznamená výrazné omezení užívání bytu či takové poruchy, 

které by vedli k vyřazení bytu z pronájmu, jde však o vady, které je nutné řešit dřív, než 

způsobí výraznější potíže (plošné zatékání apod.) 
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2.3.11. Bytový dům čp. 611, ulice Špitální 

 
p. č.:   st. 2174 

číslo popisné:  611 

ulice:   Špitální 

rok výstavby:  1996 

poslední GO:  každý rok 1-2 byty, 2016 zateplení fasády, výměna oken  

celkem bytů:  33 

vázanost domu: ------  

přípojky:  plyn: NE voda: ANO kanalizace: ANO 

   STA: ANO NN: ANO internet: NE 

 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 1kk 41,49  

2 1kk 39,28  

3 1kk 37,46  

4 1kk 36,45 2021 – kompletní GO 

5 1kk 37,46  

6 1kk 36,45  

7 1kk 39,44 2020 – 2021 kompletní GO 

8 1kk 39,44  

9 1kk 39,44  

10 1kk 39,44  

11 1kk 39,54  

12 1kk 41,49  

13 1kk 39,28  

14 1kk 39,59  

15 1kk 39,59  

16 1kk 39,59  

17 1kk 39,59  

18 1kk 39,59  

19 1kk 39,59  

20 1kk 39,59  

21 1kk 39,59  
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22 2kk 72,32 2019 – kompletní GO 

23 2kk 56,84  

24 1kk 24,10  

25 1kk 23,10  

26 1kk 23,10  

27 1kk 23,10  

28 1kk 23,10  

29 1kk 23,10  

30 1kk 23,10 2019 - Kompletní GO 

31 1kk 23,10  

32 1kk 23,10  

33 2kk 27,94 2016 – kompletní GO +rozšíření z 1kk na 2kk 

 

 

Popis domu / bytu: 

 Objekt domu s pečovatelskou službou, dům byl postaven jako DPS o třiceti třech 

bytech a dalším vybavení potřebném pro provoz DPS – navazující služby, zejména hygienické 

spolu se zázemím pro pečovatelskou službu, kanceláře a společenské prostory – sál a 

klubovna.  

 Dům je postaven a uveden do provozu v roce 1996. Objekt na půdorysu kruhové 

výseče je dvoupodlažní s podkrovím. Objekt je atriové dispozice, do atria je směrován balkon 

a společné prostory, na vnější straně objektu jsou balkony. Střecha je sedlová, krytina je 

tradiční pálená taška bobrovka. Nosné konstrukce jsou zděné z cihelných a plynosilikátových 

bloků s doplněním ocelových a železobetonových konstrukcí. Vnitřní konstrukce a příčky 

jsou rovněž zděné, případně sádrokartonové. 

 Jednotlivé byty jsou provozovány jako byty zvláštního určení v režimu pro potřeby 

pečovatelské služby, přičemž čtyři bytové jednotky jsou uzpůsobeny pro imobilní nájemníky s 

úpravami pro pohyb na vozíčku. Objekt je dále, jako jediný bytový dům v majetku města, 

vybaven výtahem pro potřeby nájemníků. 

 Bytový dům jako takový se potýká s celou řadou problémů, které se budou postupem 

času stále razantněji projevovat a bude nutné je řešit. Problémy a závady se chronicky 

objevují na vodoinstalaci a TZB obecně, jsou nedostatečné přístupy do instalačních jader, 

přístupy k některým sítím nejsou vůbec řešeny. Elektroinstalace je nová, provedená v mědi a 

do budoucna tedy bez problémů. Vodoinstalace jsou, vzhledem k použitému materiálu spolu s 

topením největším problémem. Topení je pro každý byt individuální – elektrické podlahové. 

Bohužel se objevují první poruchy a opravy není možné provádět bez zásahů do podlahy. V 

současné době již jsou na pokraji životnosti zařizovací předměty – linky, digestoře, větráky, 

vestavěné skříně. Veškeré toto vybavení bude nutné, podle stupně opotřebení a dožívání 

jednotlivých předmětů postupně vyměnit.   
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 Celá škála závad je rovněž vně objektu – svody umístěné ve stěnách, zatékání do 

konstrukcí, nevhodně řešené stavebně technické detaily střechy a nosných konstrukcí poplatné 

době jejich návrhu a vzniku. Část vad se podařilo odstranit v rámci zateplení objektu a 

výměny výplní otvor v r. 2016, část vad je řečena průběžně z běžné údržby. 

  

Závěr: 

 Bytový dům s nejvyšším počtem bytů, provozovaných v režimu s pečovatelskou 

službou. Byty jsou v podstatě sociální, vymezené pro určitou skupinu obyvatel (senioři) s 

výrazně regulovaným nájemným (nejnižší nájemné ze všech městských bytů). Celkový stav 

domu a bytů je dobrý, stav jednotlivých částí odpovídá stáří objektu. Objekt je pro město 

důležitý vzhledem ke své sociální funkci a umožnění dostupného bydlení seniorům. Objekt je 

vhodné nadále provozovat v zavedeném režimu kdy i vzhledem k počtu bytů je objekt 

finančně ziskový i s ohledem na prováděné opravy a údržby. 

 V následujících letech tak budou dále prováděny úpravy a modernizace bytů dle 

současných standardů, jde zejména o úpravu koupelen takovým způsobem, aby vyhovovali 

seniorům a potažmo lidem s omezenou schopností pohybu (zvýšená WC, snížení vaniček 

sprch a úprava nástupů do sprch, doplnění madel a sedátek, výměna baterií za pákové, 

odstraňování bariér). Objekt byl zateplen a došlo k výměně oken čímž je snížena energetická 

náročnost objektu, posledními většími problémy tak zůstává střecha, kdy se projevují více 

poruchy a lokální zatékání. V dohledné době tak bude nutná investice do přeložení střešní 

krytiny a doplnění pojistné hydroizolační fólie dle současných standardů současně s úpravou 

odvodnění střechy. Další komplikací je rozvod vody, který je proveden z nevhodného 

materiálu, který již není na trhu a bude nutná celková rekonstrukce rozvodů vody z důvodu 

změny materiálového řešení za běžné. 

 Jedním z provozních problémů pak zůstává obtížná obsaditelnost podkrovních bytů, 

které nejsou svým uspořádáním zcela vhodné pro seniory. Zde se nabízí možnost úpravy části 

podkrovních bytů formou sloučení dvou bytů do jednoho a úpravou oken jejich prodloužením 

tak, aby byl možný nerušený výhled z oken ve výšce očí (střešní okna balkonového typu). 

Tato úprava by se týkala cca 4 bytů (snížení kapacity o 2 byty, následně by dva byty byly o 

velikosti 2kk čímž by umožnili bydlení i manželským párům pro které jsou současné byty 1kk 

příliš stísněné. Momentálně jsou v DPS pouze tři byty o velikosti 2kk. Doplnění dalších dvou 

bytů by bylo rozhodně přínosem. 
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2.3.12. Bytový dům čp. 182 a 186, ulice Batelovská 

 
p. č.:   st. 785, st. 790 

číslo popisné:  182, 186 

ulice:   Batelovská 

rok výstavby:  1928 

poslední GO:  ---- 

celkem bytů:  čp. 182 – 3 (1 v provozu, 2 neobyvatelné) 

   čp. 186 – 9 (4 v provozu, 3 neobyvatelné)  

vázanost domu: ---- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace ANO 

   STA: ANO NN ANO internet: NE 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1/182 2+1 67,10 - vyřazen z užívání 

3/182 1+1 42,20 - vyřazen z užívání 

4/182 1+1 49,37  

1/186 3+1 67,13 2020 - 2021 vestavba koupelny a WC, 2021 výměna oken 

2/186 1+1 32,29 2021 – výměna oken, rekonstrukce koupelny a WC 

3/186 1+1 36,00 - vyřazen z užívání 

4/186 1+1 32,74 - vyřazen z užívání 

5/186 2+1 53,58 2019 – oprava elektroinstalace, 2020 - zřízení WC 

7/186 1+1 31,00  

8/186 1+1 36,90 - vyřazen z užívání 

9/186 1+1 30,90 - vyřazen z užívání 

 

 

Popis domu / bytu: 

 Soubor dvou bytových domů cca 2 km za Telčí směrem na Batelov a Pelhřimov. Oba 

objekty byly vybudovány v r. 1928 jako ubytovna pro dělníky z Lauerovy cihelny. Ve 40. – 

50. letech byly oba objekty dispozičně upraveny, na domě čp. 186 byly zazděny původní 

pavlače a zřízeny suché záchody, vždy dva na podlaží. V této podobě jsou oba objekty, vyjma 

drobných stavebních oprav a rekonstrukce elektroinstalace v 70. letech dodnes. 

 Domy jsou zděné z cihel plných pálených, na půdorysu nepravidelných obdélníků. Čp. 

182 je přízemní o třech bytových jednotkách, čp. 186 o 9 bytových jednotkách. Oba objekty 

mají sedlovou valbovou střechu s krytinou z tašek pálených bobrovek. Oba objekty mají po 

výstavbě vodovodu a kanalizace v r. 2007 vybudovánu přípojku kanalizace a vody až do 

objektu, provozované byty jsou rovněž napojeny na vodovod a kanalizaci. 

 Samotné byty jsou bez základního hygienického vybavení, do bytů je postupně 

zaváděna voda a byty jsou napojovány na kanalizaci. K letošnímu roku jsou všechny 
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provozované byty napojeny na vodovod, kanalizaci a vybaveny alespoň částečným sociálním 

zázemím. Ostatní neprovozované byty jsou bez napojení na vodovod a kanalizaci, často i bez 

koupelny a WC. Na domě čp. 182 jsou pak vyměněna všechna okna, na čp. 186 cca ½ oken a 

další výměny probíhají. Celkový stav bytů i domů je špatný, ve špatném stavu je střecha, oba 

objekty jsou silně podmáčené, místy vystupuje vlhkost až do 2 metrů. V bytech jsou místy 

původní prkenné podlahy, podlahy v přízemí jsou strávené vlhkostí a vyžilé. 

 Celá lokalita se potýká s problémy s udržováním pořádku, mimo jiné i v souvislosti s 

bydlením nízkopříjmových obyvatel a celkové zanedbanosti lokality kde obyvatele ani 

prostředí nemotivuje k zlepšení celkové situace. Prostor kolem objektů je navíc zanedbaný, 

zarostlý, v lokalitě jsou jak torza, tak i nevyužívané stavby k demolici. 

 

Závěr: 

 V současné době je část bytů ze stavebně technických důvodů vyřazena z užívání, u 

zbývajících provozovaných bytů probíhají postupné opravy a modernizace (úpravy 

elektroinstalace, výměny oken, modernizace a doplňování sociálních zařízení). Celkově jsou 

oba objekty v zanedbaném stavu, další provoz není možný bez větších investic do oprav a 

modernizace, přičemž č. p. 186 je možné rekonstruovat a zachovat bydlení, č. p. 182 je však 

ve stavu, kdy není záchrana objektu efektivní a účelné, zde je doporučení k demolici objektu. 

V případě této lokality je otázkou další setrvání funkce bydlení a jeho další podoba, v případě 

zachování je potřeba k lokalitě přistoupit tak, aby nedošlo ke vzniku další vyloučené lokality, 

optimálně modernizací a úpravou okolí ale i vhodnou strukturou nájemníků. V dalším 

nakládání s lokalitou se nabízejí následující alternativy: 

VARIANTA 1 – Udržovat obsazené byty v provozu schopném stavu, řešit ukončení provozu 

č. p. 182 přesunem stávajících nájemníků. 

VARIANTA 2 – Zachování lokality včetně bytů bez dalšího rozvoje, pouze s modernizací a 

úpravou stávajících bytů. V tomto případě lze obnovit provoz na prázdných bytech v č. p. 186 

současně se snížením počtu bytů z důvodu optimalizace velikosti bytů a vestavby sociálního 

zázemí. Současně je nutné zajistit vyklizení domu č. p. 182 z důvodu sanace či demolice 

objektu (náhradní byt lze zajistit v č. p. 186). Jedná se o nejméně nákladnou variantu se 

zachováním bydlení v režii města. 

VARIANTA 3 – sanace lokality s dalším rozvojem bydlení. Rozvoj je možné řešit ve dvou 

úrovních, vždy je však nutné zajistit odstranění nevhodných staveb a jejich torz současně s 

kultivací prostředí a úpravou příjezdu do lokality. V první úrovni je možné řešit rekonstrukci a 

modernizaci objektu č. p. 186 s převedením bydlení z č. p. 182 do rekonstruovaných bytů. V 

č. p. 186 je možné provozovat cca 7 plnohodnotných bytů velikosti 1kk – 2+1 včetně řádného 

příslušenství. Vzhledem k začlenění plochy do bydlení je možné lokalitu rozvinout o nový 

bytový objekt vhodně zakomponovaný do území. Rozsah a velikost objektu vč. Počtu bytů je 

nutno prověřit studií i s ohledem možnosti stávajících přípojek inženýrských sítí. Současně s 

rozvojem lokality je třeba zajistit odpovídající možnost dopravy, tedy úpravu prostranství pro 

osobní dopravu a parkování vozidel současně s úpravou zastávek VLAD doplněním 

nástupních ploch a přístřešků. V tomto případě se jedná o nákladnou variantu, kterou však lze 

řešit komplexně po dílčích etapách. 
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VARIANTA 4 – prodej objektů a pozemků v lokalitě se zohledněním navazujících ploch pro 

případné další využití (změna ÚP). Za předpokladu zájmu o investici v dané lokalitě lze 

uvažovat o prodeji ploch a objektů města, je ovšem nutné buď prodat objekty jako celek 

včetně převodu nájmu na nového vlastníka (obtížně realizovatelné, riziko opětovného vzniku 

vyloučené lokality) nebo zajisti vyklizení bytu a plochy prodat včetně vyklizených objektů. V 

tomto případě je nutné zajistit 5 bytů z toho 2 pro problémové nájemce. Okamžitý zisk z 

prodeje objektů a lokality vysoce převáží ztrátu z nájemného kdy po započtení nákladů na 

opravy a údržbu jsou objekty ztrátové. 

VARIANTA 5 -  Postupné ukončení provozu bytů v lokalitě. Uvolněné plochy by následně 

bylo možné využít pro jiné účely a potřeby města v souladu s platnou ÚPD.  
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č.p. 186 

č.p. 182 

Plocha zastavěného území a 

současně plocha umožňující 

výstavbu 
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2.3.13. Bytová jednotka, čp. 511, ulice Komenského (Mateřská škola) 

 
p. č.:   st. 1850 

číslo popisné:  511 

ulice:   Komenského 

rok výstavby:  1978 

poslední GO:  2009 - výměna oken a dveří za nová, plastová 

    - rekonstrukce topení, nový kotel, radiátory a rozvody 

    - zateplení obvodových stěn (10 cm polystyren) 

celkem bytů:  1 

vázanost bytu:  ---- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace ANO 

   STA: NE NN ANO internet NE 

 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 2+1 66,13 2021 – úprava rozvaděče a podružného měření 

 

 

Popis domu / bytu: 

 Bytová jednotka v objektu mateřské školy Telč v Komenského ulici. Byt původně 

určený pro školníka nyní obsazený jako standardní nájemní byt, princip služebnosti byl 

zrušen. Současný nájemce je v zaměstnaneckém poměru k mateřské škole.  

 Bytová jednotka je umístěna v přízemí objektu, přístupná ze spojky mezi budovami 

školky a situovaný do zahrady MŠ. Byt je v dobrém stavebně technickém stavu, v roce 2009 

proběhlo zateplení MŠ v rámci, kterého byly provedeny výměny výplně otvorů, zateplení 

bytu a v souvislosti se změnou topného systému MŠ i rekonstrukce topení a výměna kotle pro 

byt. Zásobování energií a dodávky vody jsou zajištěny ze společných rozvodů MŠ, u kotle je 

osazeno podružné měření pro vytápění. 

 Vzhledem k způsobu a době výstavby objektu a jeho stáří (1978, v akci „Z“, stáří bytu 

31 let) bude nutné provést modernizaci koupelny a WC spolu s rekonstrukcí rozvodů vody, 

odpadů a podlahových krytin.  

 

Závěr: 

 Byt, s ohledem na umístění v objektu MŠ, zcela neprodejný, je nutné provozovat ve 

stejném nebo obdobném režimu spolu s provozem MŠ. Byt je částečně obnoven, jeho další 

provoz je tak možné očekávat bez vyšších provozních a údržbových nákladů. V případě 

uvolnění bytu při změně nájemníka bude vhodné provést rekonstrukci rozvodů vody v 

koupelně a obnovu podlahových krytin – výměna vyžilého PVC za nové. Z pohledu školky je 

vhodné v případě uvolnění bytu by zrušit a volné prostory vyčlenit pro provoz školní 

kuchyně. 
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2.3.14. Bytový dům, čp. 57, ulice Masarykova 
 

p. č.:   st. 319/1, 327/1  

číslo popisné:  57 

ulice:   Masarykova 

rok výstavby:  ----- 

poslední GO:  rekonstrukce koupelny 

celkem bytů:  1 

vázanost bytu:  ---- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace NE 

   STA: NE NN ANO internet  NE 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 2+1 163,09 81,8 m2 čistá plocha bytu, celková oprava interiéru 2010, nové 

rozvody vody, sanitární zařízení, vstupní dveře, repase vnitřních dveří 

 

Popis domu / bytu: 

 Bytová jednotka v řadovém domku v ul. Masarykova, proti poliklinice, sousedící s 

Cetlovou vilou. Stáří objektu je neznámé, jedná se o zděný domek s rozlehlou zahradou do 

vnitrobloku směrem k Staroměstskému rybníku. Objekt je přízemní, částečně podsklepený s 

volnou nevyužitou půdou. Obvodové zdivo je cihelné, stropy dřevěné, trámové, střecha 

sedlová s krytinou z pálených tašek bobrovek. 

 Objekt je připojen na veřejný vodovod, odkanalizování je řešeno septikem v zahradě 

domu a do sítě NN. Plyn není v objektu zaveden. Stav bytu a domu odpovídá jeho stáří a 

dlouhodobě neprováděné údržbě a modernizaci. Na veškerém zařízení a vybavení bytu je znát 

stáří a zanedbaná údržba, negativně se na stavu objektu podepsal nájemce, který byt vrátil ve 

značně zdevastovaném stavu.  

PLOCHA BYTU MŠ 
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 Podlahy jsou původní, dřevěné, napadené hnilobou a dřevomorkou. Značné poruchy a 

poškození vykazují omítky, rovněž výplně oken a dveří jsou za hranicí své životnosti a pouze 

dožívají. Stav vnitřních rozvodů není znám, je pouze částečně provedena obnova 

vodoinstalace a odpadů v souvislosti s v minulosti provedenou modernizací koupelny. Stav 

zbývající části rozvodů a stav elektroinstalace není znám. Odhadované stáří je cca 40- 50 let. 

V bytě není centrální vytápění, topení je řešeno lokálními zdroji v každé místnosti. 

 Vnější omítky jsou zvětralé a samovolně opadávají, na objektu počíná být patrná 

vzlínající vlhkost i s ohledem na nevyužívanost objektu začíná být výrazně patrná i ve 

vnitřních prostorách. Střecha objektu je po opravách v dobrém stavu, proběhly lokální 

překládky a opravy souběžně s opravou klempířských prvků. Klempířské prvky jsou nové, 

obnovené v roce 2006 – okapy, svody, lemování. Střecha je udržovaná, bez stop po zatékání. 

 Součástí objektu je stavba zděné kolny s půdičkou, stojící samostatně v zahradě, 

momentálně bez využití a ve značně zchátralém stavu. Zahrada samotná je přístupná z ul. 

Masarykova průjezdem v objektu. 

 

Závěr: 

 Objekt včetně navazující plochy značně variabilní, momentálně z technických důvodů 

nevyužitelný. Pro napadení dřevomorkou byly jedné místnosti zcela odstraněny dřevěné 

podlahy, objekt nemá adekvátní zdroj tepla. Ve dvoře objektu je od letošního roku v provozu 

parkoviště pro vozidla Sdílení, o.p.s. pro odlehčení parkovacích ploch ve dvoře polikliniky. 

Nyní není objekt vhodné využít pro bydlení, jak z důvodu technického stavu objektu tak i 

kapacitního – provozovat objekt v tomto stavu o jedné bytové jednotce je nevýhodné. Zde je 

možné několik způsobů využití objektu a dalšího nakládání s územím, kdy celý vnitroblok je 

v majetku města a probíhá projektová příprava na jeho využití, které se mimo jiné dotkne i 

objektů č. p. 57 a 161. Další využití objektu a navazujících ploch je tak nutné uvažovat i v 

kontextu využití vnitrobloku aby nedocházelo k vzájemnému omezování provozu a užívání. V 

rámci daného území jsou možné následující varianty využití: 

VARIANTA 1 – obnova bydlení ve stávajícím objektu, obnova je možná za předpokladu 

celkové rekonstrukce objektu kdy je třeba provést výměnu všech rozvodů, oken, dveří, 

kompletní rekonstrukce podlah a sociálních zařízení současně s odvlhčení, zateplením a 

změnou systému vytápění. V rámci celkové rekonstrukce je možné provést půdní vestavbu 

druhé bytové jednotky. Parkování nájemníků je možné zajistit ve dvoře objektu současně je 

možné část zahrady přiřadit k objektu tak, aby nebyly dotčeny další zájmy města v daném 

území. V této variantě se nabízí využití bytů jako služebních, např. pro lékaře či zaměstnance 

polikliniky. 

VARIANTA 2 – nebytový objekt případně kombinace nebytového a bytového provozu. V této 

variantě je možné opět ponechat dům č. p. 57, provést kompletní rekonstrukci dle varianty 1 s 

částečnou či úplnou změnou užívání kdy v přízemí je možné zřídit nebytové prostory a v 

podkroví byt, případně celý objekt řešit jako nebytový. Možné využití je v přízemí služby či 

drobný prodej, v podkroví kanceláře, v případě bytu v podkroví je možné v přízemí zřídit 

ordinaci a podkrovní byt mít vázaný na provoz ordinace. Současně by dvůr byl využit pro 

zaměstnance a návštěvníky objektu. V této variantě je možné počítat se zvýšeným výběrem 

nájemného za nebytové prostory.  
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VARIANTA 3 – další variantou je demolice a výstavba nového objektu, opět s možností 

variabilního využití. V rámci vymezené plochy je teoreticky možné realizovat větší objekt než 

stávající na půdorysu L, kdy na daný prostor je možné situovat více bytů (4-6 bytů, nutno 

ověřit studií). Byty je možné koncipovat jako malometrážní, např. Startovací byty s omezenou 

dobou nájmu, případně zvolit kombinaci bydlení a nebytových prostor dle varianty 1 a 2 s 

tím, že zde vybudované byty by mohly být vázané jako služební pro lékaře a zaměstnance 

polikliniky. V tom případě by bylo vhodnější realizovat byty s větší podlahovou plochou. 

VARIANTA 4 – celková změna zástavby v lokalitě související se změnou majetkových 

vztahů v území. V případě této varianty je uvažováno s odkupem sousedního objektu včetně 

zahrady a následně na vymezené ploše dané domem č. p. 57, č. p. 284 a prolukou parkoviště 

návrh a realizace jednoho objektu určeného pro bydlení a služby. S ohledem na okolní 

zástavbu by bylo možné realizovat dvoupodlažní objekt v celé uliční frontě, případně i s 

dvorním křídlem. Současně při zachování průjezdu mezi objekty či objektem lze řešit dopravu 

v klidu v prostoru vnitrobloku, aniž by došlo k omezení aktivit souvisejících se zimním 

stadionem. Tato varianta je nejnákladnější a razantně mění vzhled a využití v území, současně 

ale doplňuje stávající proluky a může být celkovým přínosem pro lokalitu. Objekt by 

samozřejmě bylo možné koncipovat i jako víceúčelový, tedy s nebytovými provozy v uliční 

frontě (drobný prodej, služby, kanceláře). 

 

 Uvedené varianty jsou zhruba vymezeny v katastrální mapě, výběr vhodné varianty či 

zcela jiné řešení je pak na širší diskuzi a případném zpracování studie území, která by 

prověřila reálnost výstavby nového či rekonstrukce stávajícího objektu. Konečné řešení se pak 

samozřejmě odvíjí od možností města a dostupnosti finančních prostředků na dané záměry. 

Déle je nutné počítat s vymezením určitých finančních prostředků na zajištění a údržbu 

objektů do doby konečného rozhodnutí o dalším postupu. 
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Objekt dle  
varianty 3 Objekt a 

pozemky v 
soukromém 
vlastnictví 

Plocha využitelná pro variantu 4

Plocha využitelná pro 
variantu 1 a 2
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2.3.15. Bytový dům, čp. 161, ulice Masarykova 

 
p. č.:   st. 303  

číslo popisné:  161 

ulice:   Masarykova 

rok výstavby:  1902 

poslední GO:  ----- 

celkem bytů:  2 

vázanost bytu:  ---- 

přípojky:  plyn NE voda ANO kanalizace NE – septik se vsakem 

   STA: NE NN ANO internet NE 

 

Číslo bytu velikost Poslední opravy 

1 2+1 101  

2 1+1 101 2017 – odstranění podlah a kcí napadených dřevomorkou 

 

 

Popis domu / bytu: 

 Objekt je z r. 1902, původně pravděpodobně postaven v doznívajícím klasicistním 

stylu, nyní pouze s fragmenty říms a původními vraty. Fasáda byla znehodnocena novou 

břízolitovou omítkou a to jak do ulice, tak i do dvora. Dům má jedno nadzemní podlaží, 

nevyužívaný půdní prostor a je částečně podsklepen – cca ¼ plochy. Objekt jako celek je 

užíván k bydlení, součástí objektu je průjezd umožňující přístup do dvora a do zahrady. 

Hlavní podlaží je plnohodnotné, podzemní podlaží je zcela zapuštěné do terénu. Střecha je 

sedlová, krytá keramickou skládanou krytinou v barvě červené. 

 Hlavní nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel na klasickou vápenocementovou 

maltu. Stropní konstrukce nad 1.NP jsou plochostropé, pravděpodobně dřevěné, sklep je 

zastropen klenbou. Vnitřní dělící a výplňové konstrukce jsou provedeny rovněž z plných 

cihel.  

 Výplně otvorů jsou původní, částečně z r. 1902, částečně novější z r. 1971. Okna i 

dveře jsou dřevěné, lakované do několika barev – původní okna, novější okna a vrata. 

 Fasáda je nezateplená, omítaná novodobou cementovou omítkou. Do ulice je proveden 

škrabaný probarvený břízolit ve dvou odstínech, do dvora je omítka jednobarevná, provedená 

jako stříkaná, cementová na VPC jádro. Směrem do ulice zůstal zachován původní kamenný 

sokl. 

 Původní dispozice objektu je zachována, jednalo se o objekt se vstupní síní, odkud 

byla přístupná bytová jednotka, toaleta, koupelna, spíž a byly zajištěny přístupy do sklepa a na 

půdu. V současné době je byt rozdělen na dvě bytové jednotky – směrem do zahrady jedna 

bytová jednotka (pokoj a kuchyň), do ulice druhá kuchyň a dva pokoje. Koupelna a WC jsou 

společné pro oba byty, stejně tak průjezd, přístupy do sklepa a na půdu a vstupní síň. 
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Závěr: 

 Objekt je nyní v neobyvatelném stavu, zachovány jsou pouze přípojky vody a NN, 

odkanalizování, resp. Likvidace splaškových vod je nedostatečná. Vnitřní prostory jsou vlhké, 

vytápění je funkční pouze pro ½ objektu. Pro obnovu provozu je nutná celková rekonstrukce 

– odvlhčení, výměna podlah, obnova omítek, všech vnitřních rozvodů a zřízení přípojky 

kanalizace, případně i plynu pro vytápění. Další provoz objektu je řešen v návaznosti na 

využití ploch za zimním stadionem. V místě č. p. 161 se uvažuje se zřízením vjezdu do areálu. 

V tomto případě se neuvažuje se zachováním a dalším provozem objektu, je uvažována 

demolice bez další náhrady. V proluce by pak vzniklo nové dopravní napojení vnitrobloku jak 

pro pěší, tak i pro motorovou dopravu. 

 V případě jiného přístupu do vnitrobloku a zachování objektu, což se nyní jeví jako 

nepravděpodobné, je možné provést celkovou rekonstrukci s dodatečnou vestavbou bytů v 

podkroví, čímž by došlo k navýšení kapacity objektu o 2-3 byty. Jedná se současně o velice 

nákladnou variantu s obtížnou návratností. Další užívání a správa objektu se tak bude odvíjet 

od konečného řešení vnitrobloku a dopravního napojení lokality, do té doby bude prováděno 

jen zajištění objektu a drobné udržovací práce z důvodu zajištění bezpečnosti na přilehlém 

chodníku.  
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2.4. Přehled nákladů na jednotlivé domy, porovnání nákladů a vybraného 

nájemného 

 
 V následujících tabulkách jsou uvedeny přehledy nákladů na opravu a údržbu 

jednotlivých objektů v letech 2019 – 2021 a porovnání nákladů k celkovému vybranému 

nájemnému a současně i dle jednotlivých objektů. V tabulce č. 3 jsou vyčísleny celkové 

náklady na údržbu bytů za daný rok a následně celková výše vybraného nájemného: 

Tabulka 3 - Porovnání nákladů a příjmů na údržbu bytů 

 financování 

rok náklady/rok Nájemné / rok Zisk / ztráta 

2019 1 046 529,00 1 701 146,00   654 617,00 

2020 1 298 335,30 1 726 600,00 428 264,70 

2021 (do 08) 484 944,49 1 204 352,00 719 407,51 
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 Z tabulky vyplývá, že i přes zvyšující se náklady na opravy a údržbu (celková výše je 

vždy daná schváleným rozpočtem pro daný rok) je bytový fond ziskový v rámci běžného 

provozu. Dle uvedených výsledků je pak možné i uvažovat o navýšení objemu financí na 

opravu a údržby v daném roce, shodně tak i při zvýšení nájemného je možné předpokládat 

navýšení příjmu z nájmu bytů. Současně ale zisk z bytového fondu není natolik výrazný, aby 

bylo možné ze zisku financovat větší modernizace nebo rekonstrukce celých objektů, či 

investice do výstavby.  

 V tabulkách č. 4, 5 a 6 je porovnání stejných hodnot, pouze rozdělené po jednotlivých 

objektech, tedy náklady na opravy bytového domu v daném roce, vybraný nájem a zisk / 

ztráta objektu. Údaje jsou opět za období 2019, 2020 a část 2021. 

Tabulka 4 - Porovnání nákladů a příjmu dle jednotlivých objektů v roce 2019 

adresa Náklady na 

opravy a údržbu 

Vybrané nájemné Výsledek 2019 

čp. 388, u Roštýna  21 974,25 0,00 -21 974,25 

čp. 137, Slavavovská 71 660,00 119 550,00 47 890,00 

čp. 95, Furchova 0,00 136 677,00 136 677,00 

čp. 614, Komenského 
67 598,10 0,00 -67 598,10 

čp. 615, Komenského 

čp. 15, 9. Května 
6 090,02 29 489,00 23 398,98 

čp. 120, 9. Května 

čp. 214, Radkovská 21 596,66 190 817,00 169 220,34 

čp. 617, Radkovská 34 065,60 1 620,00 -32 445,60 

čp. 204, Radkovská 
82 938,00 126 261,00 43 323,00 

čp. 205, Radkovská 

čp. 626, U Háje  18 986,44 547 709,00 528 722,56 

čp. 611, Špitální 490 974,67 397 480,00 -93 494,67 

čp. 246, Špitální 6 487,70 0,00 -6 487,70 

čp. 182, Batelovská 
154 600,33 89 540,00 -65 060,33 

čp. 186, Batelovská 

čp. 511, Komenského 0,00 34 536,00 34 536,00 

čp. 57, Masarykova 30 897,15 27 467,00 -3 430,15 

čp. 161, Masarykova 0,00 0,00 0,00 

Obecné náklady 38 660,15 0,00 -38 660,15 

CELKEM ZA VŠECHNY 

PROVOZOVANÉ BYTY 
1 046 529,07 1 701 146,00 654 616,93 
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Tabulka 5 - Porovnání nákladů a příjmu dle jednotlivých objektů v roce 2020 

adresa Náklady na 

opravy a údržbu 

Vybrané nájemné Výsledek 2020 

čp. 388, u Roštýna  85 163,00 0,00 -85 163,00 

čp. 137, Slavavovská 3 075,56 125 396,00 122 320,44 

čp. 95, Furchova 2 226,20 140 160,00 137 933,80 

čp. 614, Komenského 
8 629,70 0,00 -8 629,70 

čp. 615, Komenského 

čp. 15, 9. Května 
24 810,44 30 446,00 5 635,56 

čp. 120, 9. Května 

čp. 214, Radkovská 332 016,52 168 237,00 -163 779,52 

čp. 617, Radkovská 7 144,10 1 620,00 -5 524,10 

čp. 204, Radkovská 
37 416,23 153 555,00 116 138,77 

čp. 205, Radkovská 

čp. 626, U Háje  92 493,60 538 720,00 446 226,40 

čp. 611, Špitální 599 801,49 435 043,00 -164 758,49 

č.p. 246, Špitální * 0,00 0,00 0,00 

čp. 182, Batelovská 
88 092,23 98 057,00 9 964,77 

čp. 186, Batelovská 

čp. 511, Komenského 0,00 35 366,00 35 366,00 

čp. 57, Masarykova * 0,00 0,00 0,00 

čp. 161, Masarykova 0,00 0,00 0,00 

Obecné náklady 17 466,23 0,00 -17 466,23 

CELKEM ZA VŠECHNY 

PROVOZOVANÉ BYTY 
1 298 335,30 1 726 600,00 428 264,70 

 

* - objekty jsou k danému roku vyřazeny z bytového fondu a dále nejsou pronajímány 
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Tabulka 6 - Porovnání nákladů a příjmu dle jednotlivých objektů v roce 2021 

adresa Náklady na 

opravy a údržbu 

Vybrané nájemné Výsledek 2021 

čp. 388, u Roštýna  0,00 0,00 0,00 

čp. 137, Slavavovská 8 735,42 84 764,00 76 028,58 

čp. 95, Furchova 21 444,83 95 184,00 73 739,17 

čp. 614, Komenského 
16 451,84 0,00 -16 451,84 

čp. 615, Komenského 

čp. 15, 9. Května 
1 118,04 20 895,00 19 776,96 

čp. 120, 9. Května 

čp. 214, Radkovská 5 116,35 143 266,00 138 149,65 

čp. 617, Radkovská 8 657,67 1 080,00 -7 577,67 

čp. 204, Radkovská 
21 014,76 73 723,00 52 708,24 

čp. 205, Radkovská 

čp. 626, U Háje  2 098,66 375 586,00 373 487,34 

čp. 611, Špitální 281 562,87 317 680,00 36 117,13 

čp. 182, Batelovská 
118 744,05 68 119,00 -50 625,05 

čp. 186, Batelovská 

čp. 511, Komenského 0,00 24 055,00 24 055,00 

čp. 161, Masarykova 0,00 0,00 0,00 

Obecné náklady 0,00 0,00 0,00 

CELKEM ZA VŠECHNY 

PROVOZOVANÉ BYTY 
484 944,49 1 204 352,00 719 407,51 

 

 Z uvedených údajů jasně vyplývá, jak je roční hospodaření na jednotlivých objektech 

ovlivněno rozsahem prováděných oprav, kdy plánované i neplánované výdaje mohou 

překročit objem financí vybraném na nájemném. Není proto vhodné plánování oprav a 

modernizaci bytů brát podle výkonosti jednotlivých objektů, ale je třeba posuzovat výkon 

bytového hospodářství jako celku, kdy vždy budou objekty výdělečné a objekty, které budou 

provozně dotované ziskem jiných objektů. Podrobnější členění výdajů a příjmů jednotlivých 

objektů ale může napomoci v rozhodování o dalším členění a směrování bytového 

fondu. 
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2.5. Návrh koncepce dalšího hospodaření a rozvoje bytového fondu 

 
Následuje návrh koncepce dalšího nakládání s bytovými domy a byty v majetku 

města. V tomto případě nejde o konečný návrh dalšího postupu, ale o podkladový materiál, 

který si klade za cíl vytyčit možné směry a priority dalšího rozvoje bytového fondu. Část dále 

nastíněných záměrů bude nutné prověřit dalšími studiemi a průzkumy, o dalším postupu, 

rozvoji a výsledné podobě koncepce nakládání s domy a byty v majetku města bude 

rozhodovat zastupitelstvo města. 

 Jak bylo uvedeno výše, v první řadě je třeba stanovit jak počet provozovaných bytů, 

který se může průběžně měnit dle potřeb města, tak i skladbu bytového fondu tak, aby 

vyhovovala potřebám města i jeho obyvatel a město bylo schopné řešit jednotlivé životní 

situace svých občanů. 

 Při návrhu koncepce vycházíme ze stávající skladby, evidovaných žádostí o byty a 

průběžně řešených žádostí o pronájem bytů. Jako nosný údaj je brán počet bytů v DPS, které 

můžeme brát současně i jako sociální bydlení pro vymezenou skupinu obyvatel – seniory. V 

DPS je momentálně 33 bytů, 30 v konfiguraci 1kk a tři 2kk. Tento počet je v současné době 

mírně za požadavky na přidělení bytu – o volný byt se hlásí, dle velikosti a polohy 3 – 12 

zájemců, současně jsou dotazy na dvoupokojové byty pro manželské páry – 1-2 za rok, 

poslední dvoupokojový byt byl volný před třemi roky.  

 Současně s určením počtu bytů, je nutné rozvrhnout i skladbu forem pronájmu. Zde je 

nutné poznamenat, že počet provozovaných bytů, i skladba bytového fondu se mohou měnit 

průběžně dle aktuálních potřeb města, nemělo by se tedy jednat o dogma a fixně nastavené 

limity ale o koncepci, kterou se chce město řídit. Pro další období tedy navrhujeme následující 

strukturu bytového fondu a počtu bytů: 

 

POČET BYTŮ: 

- vycházíme z počtu bytů na DPS který by byl redukován na 30 bytů a tvořil by základ 

bytového fondu města současně s bytovým domem U Háje 626. V porovnání s aktuálním 

počtem bytů je už počítáno s vyřazením bytů v předplaceném nájmu. 

 

BYTOVÁ SKLADBA: 

 

1. DPS – Stávající byty na DPS zůstanou zachovány včetně režimu pronájmu, zde navrhujeme 

postupnou úpravu, kdy by část podkrovních bytů mohla být adaptována na dvoupokojové – 6 

bytů 1kk přestavět na 2kk. Tento krok vychází z problematické obsaditelnosti podkrovních 

bytů, o které je velmi malý zájem a vzrůstající poptávce bytů pro manželské páry, kdy i 

standardní byt 1kk je pro dva lidi velmi malý. Úprava podkrovních prostor by tak zvýšila 

variabilitu bytů v DPS a celkovou nabídku tohoto druhu bytů. Současně nepovažujeme za 

nutné další rozšiřování počtu bytů v DPS, pro potřeby města je tento počet vyhovující, další 

rozšíření tohoto typu bydlení i s případným vyšším komfortem by mělo zůstat v soukromé 

sféře. Byty v městské DPS by nadále zůstaly ve formě vymezeného sociálního bydlení pro 

rizikovou skupinu – seniory včetně sníženého nájemného oproti standardním bytům. 
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2. STANDARDNÍ BYTY – Pokud bude město provozovat některé byty ve zvláštním režimu 

nebo jako sociální, je třeba počítat se skutečností, že náklady na provoz a údržbu těchto bytů 

budou vyšší než generované příjmy z pronájmu. Z tohoto důvodu by město mělo provozovat 

část bytů ve standardním režimu – jednak jako dostupné bydlení pro běžné občany, kdy nájem 

bude odpovídat minimálně nákladům na provoz bytů s pevně danou návratností, tak i jako 

fond generující zisk pokrývající ztrátu ostatních domů a bytů (finanční příklad je možné vidět 

u ekonomických výsledků č. p. 626 U Háje). V obecné rovině lze říci, že na každý byt se 

sníženým nájmem nebo v jiném než běžném režimu by měl být v provozu standardní byt, 

který bude rozdíl v příjmech vyrovnávat.  
 

3. BYTY JINÉHO URČENÍ, SOCIÁLNÍ A NOUZOVÉ BYDLENÍ – Jde o kategorii bytů, 

která by měla být formována jak dle aktuálních potřeb, tak i část bytů by měla být držena za 

určitým účelem. Byty jiného určení jsou tak myšleny sociální byty či služební a inspekční 

byty vymezené pro potřeby města – byty pro lékaře, policisty či zaměstnance města či městem 

zřizovaných organizací, které budou sloužit jako pobídka či benefit a z toho titulu by stále byl 

držen 1-2 byty neobsazené. V tomto případě by se jednalo o lépe vybavené byty případně i s 

částečným či úplným vnitřním vybavením. 

 Zvláštní kategorií je sociální a nouzové bydlení – zde by se mělo jednat převážně o 

malometrážní byty se základním vybavením, které by byly pronajímány v rámci krizového 

řízení (nouzové byty, např. COVID byty) ke krátkodobým pronájmům a byty čistě sociální 

pro nízkopříjmové občany či občany v hmotné nouzi. Jde o byty se základním vybavením a 

sníženým či chráněným nájmem. V tomto případě je třeba stanovit počet bytů, které je město 

v tomto režimu ochotné a schopné provozovat, protože s výjimkou služebních bytů, u kterých 

je předpoklad stabilní obsazenosti jde o byty ztrátové, kde lze předpokládat zvýšené náklady 

na opravy a údržbu. 

Konečná skladba bytového fondu a počet bytů je odvislá od možností města, jak 

finančně zajistit provoz stávajících bytů, tak výstavbu nových bytů pro dané účely. Dále je 

sestaven postup při úpravách a modernizaci bytového fondu ve vztahu k výše uvedeným 

počtům bytů s cílem dosažení výše uvedených hodnot s hrubým odhadem nákladů na úpravy 

jednotlivých objektů. Prioritně je řešena fáze 1, tedy úpravy, modernizace a přestavby 

stávajících objektů tak, aby došlo ke stabilizaci a zajištění stávajících bytů, současně dojde i k 

navýšení počtu bytů v rámci přestaveb a vestaveb.  

 

Skupina 1 – DPS – objekt DPS bude nadále podstupovat běžnou údržbu, v rámci 

schváleného rozpočtu budou prováděny modernizace bytů na současný standard – převážně 

obnovy podlah, úpravy koupelen, doplnění sanitárního vybavení pro seniory, odstraňování 

bariér. V rámci navržené koncepce je navržena úprava podkroví DPS v rozsahu přestavby 

šesti jednopokojových bytů na dvoupokojové. Problém jednopokojových bytů je velmi malá 

výměra – 23,10 m2 (obytná místnost cca 15m2 a absence klasických oken. Střešní okna mají 

parapet ve výšce cca 150 cm, což neumožňuje přímý pohled ven. V rámci přestavby by bylo 

možné v jednom pokoji okna nahradit balkonovými střešními okny a při zvýšení výměry bytu 

by byl byt výrazně atraktivnější a umožnil by pronájem i manželským párům. Úpravy je 

možné provádět průběžně, po jednotlivých bytech, výše nákladů umožňuje provedení i v 

rámci běžného rozpočtu. 
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Tabulka 7 - Přehled nákladů na úpravu DPS 

 Stávající stav Navržený stav rozdíl Odhad nákladů 

1. DPS 33 30 - 3 648 000,- (216 000 Kč/byt) 

 

Skupina 2 -  STANDARDNÍ BYTY – zde jsou uvedeny byty a objekty ve kterých je možné 

provozovat byty standardním způsobem a kde je možné, vzhledem ke stavu bytů a domů, 

zvýšit nájemné tak, aby odpovídalo nákladům na provoz a údržbu bytů, případně vyšší.  

 

č.p. 137, ul. Slavatovská – provozovány 3 standardní byty, jeden momentálně vázán na 

provoz ordinace praktického lékaře společnosti Praktický lékař, s.r.o. V objektu je možné 

dokončit rekonstrukci dvou bytů v přízemí, oba byty o velikosti 2kk. Výše nájemného je nyní 

stanovena dle nákladů na rekonstrukci bytů v 2.NP s maximální návratností 15 let. 

 

č.p. 95, ul. Furchova – provozovány 3 byty standardním způsobem, nedokončená plynofikace 

1 bytu, byty zastaralé, je nutná rekonstrukce a modernizace. V rámci koncepce a s ohledem na 

polohu objektu je uvažováno s půdní vestavbou – cca 4 byty v konfiguraci 2x 1kk, 2x 2kk a 

přístavbou objektu s dalšími dvěma byty v předpokládané konfiguraci 2+1. Práce lze rozčlenit 

do etap – stávající byty je možné modernizovat jednotlivě, půdní vestavby lze řešit rovněž ve 

dvou etapách a v poslední fázi realizovat přístavbu. Celkový možný počet bytů v objektu je 

dle odhadu 3+6. 

 

č.p. 626, ul. U Háje – stávající bytový dům, nejmladší bytový objekt v majetku města. Dům je 

v dobrém stavu, vzhledem k použitým materiálům je předpoklad provádění běžné údržby, 

větší investici vyvolá pouze oprava střechy (záměna bonnského šindele za plech, lze 

etapizovat). V návaznosti na energetickou legislativu a zvyšující se ceny energií je předpoklad 

nutnosti zateplení objektu. Počet bytů 14, není předpoklad na změnu počtu bytů, půdní 

vestavba není možná. 

 

č.p. 15 + 120, ul. 9. května – u tohoto objektu je v prvé řadě nutné rozhodnout o dalším 

využití, funkci objektu (bydlení, služby aj.). Pro rozhodnutí o dalším postupu jsou zpracovány 

variantní projektové studie (rekonstrukce a demolice objektu). Do doby rozhodnutí o dalším 

postupu a využití objektu budou na objektu provedena pouze drobná opatření snižující 

degradaci objektu.  Z tohoto důvodu dále tento objekt ve výčtu nefiguruje. 
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Tabulka 8 - Přehled nákladů na obnova a rozšíření - standardní byty 

 Stávající 

stav 
Navržený stav rozdíl Odhad nákladů 

č.p. 137 3 5 + 2 2 200 000,- (1 100 000 Kč/byt)* 

č.p. 95 3 9 +6 

Modernizace 1 599 000,- 

Půdní vestavba 3 492 000,- 

Přístavba objektu 2 899 000,-  

CELKEM 7 990 000,-** 

č.p. 626 14 14 0 

Zateplení BD 1 530 000,- 

Střecha 300 000,- 

CELKEM 1 830 000,-** 

CELKEM 20 28 +8 12 020 000,- 

poznámka: 

* Upravená cena dle rozpočtu stanoveného projektantem k dokumentaci stavby 

** Odhad ceny stanovený na základě průměrných výměr a cen dle cenových standardů pro  rok 2021 

 

Skupina 3 -  BYTY JINÉHO URČENÍ, SOCIÁLNÍ A NOUZOVÉ BYDLENÍ – v této 

skupině jsou zahrnuty byty a objekty, které jsou již nyní provozovány jako sociální, tedy se 

sníženým nájmem a rozsahem služeb či je možné jejich využití pro zvláštní účely – tedy 

úprava, dostavba či přestavba za konkrétním využitím a účelem. Opět záleží na rozhodnutí 

zastupitelstva o konečné skladbě bytů a domů, počty jednotlivých bytů je možné měnit dle 

aktuálních potřeb města a finančních možností. 

 

č.p. 182 a 186, ul. Batelovská – nyní jsou v provozu 4 byty na č.p. 186 a 1 byt na 182. 

Vzhledem ke stavu objektů a skladbě nájemníků se jeví jako optimální postup realizovat 

úpravy č.p. 186 za účelem přesunu nájemců a ukončení provozu č.p. 182 včetně jeho 

demolice – stav objektu je havarijní. Obnova bytů v objektu č.p. 186 je finančně náročné 

z důvodu stavu objektu. Do dalšího rozhodnutí o využití objektu budou řešeny pouze 

nejnutnější opravy a investice do stávajících provozovaných bytů.  

 

č.p. 511, ul. Komenského – byt v areálu MŠ, provozován v běžném režimu, Byt je možné 

zachovat, pro areál MŠ je vhodný trvalý dohled. Byt je možné provozovat jako služební, tedy 

vázaný na zaměstnání v MŠ (školník, učitelky, kuchařky). Byt je v dobrém stavu, je třeba 

modernizace sociálního zázemí. 

 

č.p. 57, ul. Masarykova – Objekt je nyní vyřazen z provozu, stav neumožňuje využití pro 

bydlení. Pro další využití je nastíněno několik variant. Rekonstrukce objektu na 1-2 byty se 

nejeví jako optimální, náklady na takovouto úpravu v porovnání se získanými prostory nejsou 

optimální. Pro získání odpovídajících bytů se jeví jako nejvhodnější varianta 3 -možno opět 

realizovat po etapách, práce lze rozdělit na rekonstrukci a přístavbu (novostavbu). Předpoklad 

je získání 4 bytů s parkováním ve dvoře. Zajímavá je varianta 4, která svými náklady a 

rozsahem patří do fáze 2 – výstavba nových objektů. Byty v tomto objektu se předpokládají 
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jako služební pro lékaře v kombinaci s inspekčními byty pro potřeby města městem 

zřizovaných organizací. 

 

č.p. 45, ul. Špitální – Objekt bývalého domova pro seniory, nyní probíhá rekonstrukce na 

Muzeum. Rohová část v č.p. 45 je dispozičně a provozně řešitelná samostatně, v této části se 

nabízí přestavba na 1 – 2 bytové jednotky (v případě využití části podkroví č.p. 45 i 3 byty). 

Byty by bylo možné provozovat jako služební vázané na zaměstnání v rámci muzea nebo pro 

potřeby města či městských organizací a firem, případně i jako standardní byt s omezeným 

rozsahem služeb. 

 

Tabulka 9 - Přehled nákladů na obnovu a rozšíření - byty jiného určení 

 Stávající stav Navržený stav rozdíl Odhad nákladů 

č.p. 186 4 5 + 1 616 000,- (616 000 Kč/byt)** 

č.p. 182 1 0 - 1 

Zajištění stavby       50 000,- 

Demolice objektu  428 000,- 

CELKEM                 478 000,- + 

č.p. 511 1 1 0 Modernizace 150 000,- 

č.p. 57 0 4 + 4 10 160 000,- (2 540 000 Kč/byt)** 

č.p. 45 0 3 + 3 2 811 000,- (937 000 Kč/byt)** 

CELKE

M 
6 13 + 7 14 215 000,- 

Poznámka:  

* Upravená cena dle rozpočtu stanoveného projektantem k dokumentaci stavby 

** Odhad ceny stanovený na základě průměrných výměr a cen dle cenových standardů pro  rok 2021 

+ Cena stanovena objemovou metodou na základě agregovaných položek RTS 2021 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci fáze 1 je možné realizovat dostavbu až 14 bytů 

(není počítáno se snížením počtu bytů na DPS, jinak rozšíření celkově o 11 bytů) v rámci 

stávajících objektů.  

 

Tabulka 10 - Přehled nákladů na obnovu a rozšíření – souhrnná tabulka 

 Stávající stav Navržený stav rozdíl Odhad nákladů 

Skupina 1 33 30 - 3 648 000,-  

Skupina 2 20 28 +8 12 020 000,- 

Skupina 3 7 15 +7 14 215 000,- 

CELKEM  60 73 +15 (12) 26 883 000,- (2 162 692 Kč/byt) 
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 Financování úprav a modernizace bytového fondu je nutné realizovat v rámci 

prostředků města, není předpoklad získání dotací na rekonstrukce bytů. Financování by tak 

bylo zajištěno kombinací prostředků získaných ze stávajících pronájmů, z prodejů bytů v č.p. 

214 (průběžně prováděno, zbývá prodat 5 bytů) a vymezení prostředků v rámci rozpočtu 

města. Tento postup, v závislosti na jiných závazcích a příjmech města by mohl umožnit 

realizaci úprav 1 – 2 dvou bytů ročně (nezahrnuje běžnou údržbu a opravy). Postup by měl 

být od nejsnáze dostupných úprav a přestaveb až po nejnáročnější.  

Navrženy jsou úpravy v tomto pořadí: 

 

1. Dokončení rekonstrukce č. p. 137    +   2 byty 

2. Rekonstrukce bytu č. p. 186, náhrada za byt v č. p. 182 +   0 bytů 

3. I. etapa vestavby č. p. 95     +   2 byty 

4. II. etapa vestavby č. p. 95     +   2 byty 

5. vestavba bytů v č. p. 45, ul. Špitální   +   3 byty 

6. I. Etapa č. p. 57       +   2 byty 

7. Přístavba č. p. 95      +   2 byty 

8. Přístavba č. p. 57      +   2 byty 

CELKEM       + 15 bytů 

 

 

FÁZE 2 – REALIZACE NOVÝCH OBJEKTŮ 

   

Realizace nových objektů je značně problematická a vázána více faktory. Hlavním 

faktorem je možnost výstavby, tedy vlastnictví pozemků a ploch, na kterých je možné 

realizovat výstavbu bytových domů. Druhým faktorem, neméně důležitým je finanční stránka 

věci, tedy náklady na výstavbu objektů a náklady na pořízení bytu v kombinaci s návratností a 

výší takovéto investice. Reálně není možné předpokládat výstavbu větších bytových domů za 

přímé účasti města, tedy výstavby financované výhradně z rozpočtu města. Výstavba nových 

objektů o více bytových jednotkách je reálná pouze za předpokladu dotace na výstavbu bytů 

případně jiným způsobem financování – PPP projekty, vstup soukromého investora (koncese, 

obdoba realizace jako u zimního stadionu) apod. Další variantou je pak pouze podpora 

výstavby bytů soukromými subjekty formou poskytnutí (prodeje) pozemků za určitým účelem 

-tedy výstavby bytových domů o stanoveném počtu bytových jednotek. 

 Dále je uveden výpis ploch a pozemků, které teoreticky umožňují určitou formu 

výstavby bytových domů a nájemního bydlení se stručným shrnutím problémů v dané 

lokalitě. 

 

1. č.p. 57, ul. Masarykova – varianta 4 – náročná varianta řešení území, která zahrnuje výkup 

a demolici sousedního objektu. Výhodou je kompaktnost prostoru, dotvoření uliční čáry a 

uzavření nevhodné proluky. Současně by objekt mohl být protipólem objektu polikliniky. 

Vzhledem k rozsahu a využití realizovatelné městem, ale i developersky. Veškeré sítě jsou na 

daných pozemcích či v ul. Masarykova. Vzhledem k soukromému vlastnictví navazujících 

objektů – spíše teoretická varianta. 
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2. lokalita Batelovská – na ploše vymezené dle ÚP – teoretická možnost dostavby, plochy 

jsou v majetku města, v lokalitě jsou inženýrské sítě mimo plynu. Lokalita umožňuje 

výstavbu v jiném duchu – vznik samostatné lokality s důrazem na ekologii – nový objekt 

kupříkladu realizovat jako pasivní, případně ostrovní systém s aktivním zapojením nájemců. 

Projekt této velikosti je pro město bez podpory nereálný, spíše vhodné k developerské 

výstavbě či úplnému zrušení lokality. Není možné řešit se stávajícími nájemníky. 

 

3. ul. Špitální – tiskárna – v území je zpracována studie výstavby, náhrada tiskárny novým 

objektem pro bydlení je možná, s ohledem na vlastnictví pozemku, jeho napojení na sítě by 

bylo realizovatelné i městem za podmínky získání státní podpory a případně etapizace 

výstavby. Pozemky by rovněž bylo možné odprodat k výstavbě s ponecháním prostoru pro 

budoucí možné propojení do ul. Příční. Možnost výstavby pouze nízkopodlažních objektů, 

zachování charakteru zástavby – areál součástí Městské památkové zóny Staré Město.  

 

4. ul. Štěpnická – plochy pod Svazarmem – nově získané plochy pod objektem Senior Home 

a objektů bývalého Svazarmu. Plochy je možné z části zastavět, v lokalitě jsou dostupné 

inženýrské sítě, pozemky jsou ve vlastnictví města. Plocha je omezená stavební uzávěrou 

podél rybníku a odstupy od okolních nemovitostí. Vzhledem ke svažitosti pozemku a 

sousedící novodobé zástavbě lze předpokládat i soudobější architekturu a dle sklonu pozemku 

2 – 3 podlažní objekt. Nový BD pro město realizovatelný pouze za předpokladu dotací na 

výstavbu bydlení, výstavbu v lokalitě by bylo možné směrovat i na developera za 

předpokladu prodeje části pozemků na výstavbu BD. 

 

5. ul. U Háje – plocha u STK – v místě stávajícího hřiště lze uvažovat o výstavbě 

samostatného BD, nutné přesunout hřiště, optimálně v rámci revitalizace sídliště přímo do 

sídliště. Pozemky jsou v majetku města, na pozemku jsou dostupné inženýrské sítě. V lokalitě 

je možné realizovat objekt odpovídající sídlišti – 3 – 4 podlaží, s větším počtem bytů. V 

daném místě je nutné vyřešit hygienické limity, současně výstavba takto velkého objektu není 

možná bez další podpory. Opět lze řešit převodem na developera za pevně daných podmínek 

zástavby.  Spíše teoretická možnost, je možné více řešit až po dokončení revitalizace sídliště 

Radkovská, dořešení změny č. 4 územního plánu – rozšíření zastavitelných ploch 

navazujících na sídliště Radkovská. 

 

6. ul. Batelovská, plochy pod CET 21 – plochy pod stávajícími objekty CET 21, původně 

určené pro výstavbu studentských kolejí. Pozemky nejsou v majetku města vlastnictví 

Masarykova univerzita Brno a ČVUT Praha. Nicméně z důvodu zajímavosti pozemků pro 

výstavbu nájemného bydlení uvádíme na tomto místě také. V dané lokalitě by byla možnost 

výstavby cca 4 BD o obdobné hmotě jako stávající objekty (odhadem 7 – 9 bytů na třech 

podlažích) či dva větší objekty. V lokalitě jsou zavedené sítě, výstavba by navíc byla zatížena 

dostavbou komunikace a odpovídajících parkovacích ploch.  
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7. ul. Na Sádkách – plocha za MěÚ – Volná plocha mezi objektem MěÚ Telč a sádkami 

Rybářství Telč, napojená na sítě i komunikaci. Na dané ploše by mohl vzniknout menší 

bytový dům se zaměřením spíše na služební byty. Vzhledem k poloze a rozměru pozemku 

není předpoklad vzniku většího počtu bytů – cca 5 – 7. Objekt rozměrově a kapacitně 

pravděpodobně mimo zájem developerů, výstavba financované městem. Plocha má omezené 

prostorové možnosti, spíše doporučujeme ponechat jako rezervu pro jiné využití. 

 

8. ul. Hradecká – nově vznikající plocha pro výstavbu – variantní řešení dle studie na nově 

situovaných pozemcích v ul. Hradecká by mohlo umožnit výstavbu bytových domů. Město 

Telč nevlastní v dané lokalitě pozemky vhodné pro výstavbu, jedná se spíše o vytvoření 

podmínek umožňujících výstavbu bytových domů privátním investorům. Vhodné území pro 

řešení bytových domů. 

 

9. č. p. 15, ul. 9. května, varianta 2 + 3 – výše rozvedená možnost realizace bytů demolicí 

objektu a novou zástavbou lokality ve variantě kde investorem je město Telč nebo soukromý 

investor který by pozemky získal ke konkrétnímu účelu s pevně stanovenými podmínkami a 

termíny. Tyto varianty jsou v konfrontaci s realizací rekonstrukce objektu. 

 

10. Ul. Svatojánská – plocha vedle restaurace Na Žabinci. Studie prověřila možnost umístění 

6 bytů o celkových nákladech 20,8 mil. Kč bez DPH. Plocha má omezené prostorové 

možnosti. Tedy na jeden byt náklady cca 3,5 mil. Kč bez DPH. Přemístěním parkovacích 

ploch na plochu za restauraci Na Žabinci bychom mohli navýšit kapacitu objektu o cca 3 byty. 

V tomto případě by musela být řešena revitalizace území za restaurací Na Žabinci ve směru 

k okružní křižovatce, dořešení dostatečné kapacity pro parkování vlastníků/nájemníků nového 

bytového domu a veřejnosti.  Vzhledem k vysokým nákladů na realizaci malého bytového 

domu bez možnosti získat dotaci ORÚP navrhuje tento pozemek začlenit do pozemků/parcel 

pro prodej s omezením/požadavkem na výstavbu dvojdomu (v podobné hmotě jako sousední 

objekt – rovněž dvojdům). Tím dojde k dořešen lokality, vzniku nových bytových jednotek, 

vč. příjmu města z prodeje, který může být investován do dalších aktivit v řešené bytové 

koncepci. 

 

 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že město nemá v současné době vhodné pozemky 

ve svém vlastnictví pro výstavbu bytového domu s větší kapacitou. Uvedené lokality jsou 

spíše vhodné pro výstavbu malých bytových domů, což odpovídá vyšším pořizovacím 

nákladům na jeden byt a související problematické návratnosti. Některé uvedené lokality jsou 

spíše teoretickou možností (majetek jiných subjektů), případně vyžadují rozhodnutí o řešení 

lokality (č. p. 15, ul. 9. května apod.). Zajímavou lokalitou je ul. Hradecká, kde se nabízí řešit 

nově zastavitelnou plochu dle ÚP zástavbou bytových domů (případně jen v části lokality). Je 

možné zakotvit do zpracovávaného regulačního plánu.  
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3. VÝŠE NÁJEMNÉHO 
 

3.1 Ceny nájemného v bytech v majetku města Telče (k 10/2021) 

 

• Dům s pečovatelskou službou, starší smlouvy:  20,57 Kč/m2 

• Dům s pečovatelskou službou, nové smlouvy:  48,75 Kč/m2 

• Slavatovská 137, U Háje 626 a tři byty sociálního charakteru Radkovská 214:  61,71 

Kč/m2 

• Komenského 512, Radkovská 214 – 2 byty:  46,74 Kč/m2 

• 9. května 120, Furchova 95, Cihelna 204, 205, Masarykova 57:  42,97 Kč/m2 

• Batelovská 182 a 186:     33,02 Kč/m2 

 

3.2 Ceny nájemného (tržní) za byty v Telči a okolí 

 

Dne 20.10.2021 byl proveden průzkum trhu ohledně cen nájemného u bytů 

nabízených k pronájmu v Telči a okolí. Průzkum probíhal formou internetového vyhledávání 

odpovídajících nabídek na stránkách různých realitních společností. Aktuální nabídka volných 

bytů v Telči určených k pronájmu je v současné době velmi malá, proto pro větší vypovídající 

hodnotu byly do průzkumu brány i dřívější, již nenabízené nabídky, které byly stále alespoň 

dohledatelné na internetu. Ceny nájmů za byt v Telči se pohybují v rozmezí od 7 500 do 

12 000 Kč v závislosti na velikosti a dispozici nabízeného bytu. Jedná se o podobné ceny, za 

které lze sehnat nájemné bydlení i v okolních centrech (Dačice, Třešť). Cena za 1 m2 se u 

nabídek v Telči pohybuje od 106 do 227 Kč (viz tab. 11). Podobné ceny přepočtené na 1 m2 

jsou i u dostupných nabídek v Třešti nebo v Dačicích. 

 

Tabulka 11 - Přehled nabídek na bydlení v Telči 

adresa 9. května, Telč 
U Štěp. rybníka, 

Telč 
Telč 

Dačická, 

Telč 

Mlýnská, 

Telč 

dispozice 

bytu 
2+1 1+1 3+kk 2+1 3+kk 

cena nájmu 9 000 Kč 7 500 Kč 
12 000 

Kč 
8 000 Kč 9 000 Kč 

užitná plocha 57 m2 33 m2 65 m2 69 m2 85 m2 

cena za m2 158 Kč 227 Kč 185 Kč 116 Kč 106 Kč 

  

Průměrné nájemné v Telči: 158 Kč/ m2 
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Tabulka 12 - Přehled nabídek na bydlení v okolních centrech 

adresa 
Tyršova, 

Dačice 
Dačice 

Nivy, 

Dačice 
Třešť 

B. Smetany, 

Třešť 

dispozice 

bytu 
2+kk 2+1 1+1 3+kk 2+1 

cena nájmu 12 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 13 000 Kč 6 000 Kč 

užitná plocha 55 m2 55 m2 39 m2 100 m2 56 m2 

cena za m2 218 Kč 109 Kč 179 Kč 130 Kč 107 Kč 

 

Průměrné nájemné Dačice: 168 Kč/m2 

Průměrné nájemné Třešť: 118,5 Kč/m2 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, značný rozdíl mezi tržním nájemným v Telči a okolí a nájemným 

v městských bytech.  
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Přehled nabídek bytů k pronájmu v Telči: 
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Příloha 3: Fond projektů 2022_3_12.pdf (str.115)



Bytová koncepce města Telč  

  

70 

Přehled nabídek bytů k pronájmu v Dačicích: 
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Přehled nabídek bytů k pronájmu v Třešti 
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4. VYMEZENÍ NOVĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE 

ÚZEMNÍHO PLÁNU - FUNKCE SMÍŠENÁ OBYTNÁ  
 
Lokalita dle ÚP: „Za ohradou“ (Dačická)  

Označení plochy v ÚP:  11/1, 11/2 

Výměra celkem: 5,73 ha 

Stav: Zpracován regulační plán pro celou lokalitu, celkem 47 parcel, 21 v majetku 

města. V roce 2021 zahájen prodej parcel v I. etapě. I. etapa bude komplet 

zainvestovaná (inženýrské sítě) do 12/2022 (celkem 30 parcel, 16 v majetku města).  

 

Lokalita dle ÚP: „Na Žabinci“ 

Označení plochy v ÚP: 009/1 

Výměra celkem: 0,15 ha 

Stav: Soukromá parcela 

 

Lokalita dle ÚP: „Za fabrikou“ (za ul. Družstevní)  

Označení plochy v ÚP: 008/3 

Výměra celkem: 2,5 ha 

Stav: Pozemky zcela v soukromém vlastnictví.  Komplikovaně řešitelná lokalita – 

hodně soukromých vlastníků, složitější řešení výstavby inženýrských sítí (nyní bez 

IS). 

 

Lokalita dle ÚP: „Za fabrikou“ (ul. Hradecká) 

Označení plochy v ÚP: 008/2 a 008/4 

Výměra celkem: 1,69 ha 

Stav: Zadán regulační plán lokality. Pozemky v převážné míře ve vlastnictví 

soukromých subjektů, případně Státního pozemkového úřadu (nyní nepřeveditelné 

pozemky, probíhá soudní spor o tyto pozemky). Vybudována kanalizace a vodovod 

(bez kolaudace), vybudováno VO, snadné napojení parcel na komunikaci, bez 

připojení plynu, veden v hlavní silnici kolem pozemků. 

 

Lokalita dle ÚP: „Lihovar“ (Lipky - za „klapkárnou“) 

Označení plochy v ÚP: 007/2 

Výměra celkem: 0,9 ha 

Stav:  Pozemek ve 100% vlastnictví města. Zpracována územní studie lokality. Plocha 

bez IS a komunikací. Aktuálně probíhá diskuze nad vhodností zástavby pozemku 

vzhledem k umístění v rekreační lokalitě Lipky. 
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Lokalita dle ÚP: „Panský dvůr“ 

Označení plochy v ÚP: 006/1 

Výměra celkem: 10,5 

Stav: Řešeno z větší části investicí soukromého subjektu - rekreační areál, senior 

centrum. Příprava pro umístění výjezdové stanice ZZS, ostatní pozemky města – 

sportoviště. Velmi zajímavé pro výstavbu nájemného, případně trvalého bydlení 

mohou být pozemky v severozápadní části areálu (u CET) – vlastnictví ČVUT Praha, 

MU Brno (dříve zde byly zvažovány studentské koleje). 

 

Lokalita dle ÚP: „Na Posvátné“ (ul. Květinová) 

Označení plochy v ÚP: 004/1 a 004/2 

Výměra celkem: 3,71 ha 

Stav: Pozemky převážně v soukromém vlastnictví. Problematická geologie pozemků. 

Dva pozemky (parcely) ve vlastnictví města, ostatní v soukromém vlastnictví. 

Pozemky města se nachází při komunikaci v blízkosti všech inženýrských sítí. 

 

Lokalita dle ÚP: „Na Posvátné“ (ul. Myslibořská) 

Označení plochy v ÚP: 004/3 

Výměra celkem: 1,4 ha 

Stav: Pozemky v soukromém vlastnictví. Zatím žádná větší aktivita vlastníků řešit 

zainvestování lokality. Pozemky bez IS. 

 

Lokalita dle ÚP: „Staré Město“ (Za tiskárnou) 

Označení plochy v ÚP: 010/1 

Výměra celkem: 0,68 ha 

Stav: Pozemky převážně v soukromém vlastnictví. Město Telč vlastní pozemek pod 

případnou budoucí komunikací (inženýrskými sítěmi) a dva pozemky využitelné pro 

parcely. Bez IS a napojení na komunikaci. Vhodné propojení a dořešení s areálem 

bývalé tiskárny v ulici Špitání.  Zpracována zastavovací studie a projekt výstavby 

vodovodu a kanalizace.  
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PŘÍLOHY 

1. Zastavitelné plochy pro bydlení dle ÚP 

2. Posouzení ploch pro zástavbu bytovými domy 

3. Návrh na vymezení nově zastavitelných ploch pro bydlení 
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Příloha č.1 Zastavitelné plochy pro bydlení dle ÚP 

Příloha 3: Fond projektů 2022_3_12.pdf (str.121)



006/1 - 10,5 ha

011/1 - 4,73 ha

004/1 - 2,85 ha

008/3 - 2,5 ha

004/3 - 1,4 ha

011/2 - 1,0 ha

007/2 - 0,9 ha

004/2 - 0,86 ha

008/2 - 0,85 ha
008/4 - 0,84 ha

010/1 - 0,68 ha

009/1 - 0,15 ha

Příloha 3: Fond projektů 2022_3_12.pdf (str.122)



Bytová koncepce města Telč  

  

76 

Příloha č. 2 Návrh na vymezení nově zastavitelných ploch pro bydlení 
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Lokalita Polní 

o Výměra: cca 14 700 m2 

o Vlastnictví: 

▪ Město Telč: 13 600 m2 

▪ Soukromé vlastnictví cca 1 100m2 

o Popis: lokalita navazující na ulici Polní a zároveň na nově řešenou lokalitu 

Dačická.  

o Předpoklad parcelace: cca 15 - 18 parcel 

o Napojení na infrastrukturu: Z pohledu řešení dopravní a technické 

infrastruktury – všechny pozemky ve vlastnictví města, vhodná návaznost na 

současné komunikace a inženýrské sítě v lokalitě 

o Omezení: umístění trafostanice a vedení EG.D v lokalitě 
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.8

Název materiálu:
Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická- 3. kolo

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
Dne 15.11. 2021 proběhlo otevírání a hodnocení nabídek zájemců o stavební parcely v lokalitě
Dačická v rámci 3. kola zveřejněného záměru prodeje. Notářský zápis osvědčující průběh a výsledek
hodnocení nabídek je přílohou podání.

Přílohy:
Dačická 3.kolo.pdf
NZ_3. kolo.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/10 o výměře 936 m2 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 4 dle regulačního plánu)

 dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/11 o vým. 833 m2 v obci
a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 3 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  parcely č.  2300/10 o výměře 936 m2 v obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 4 dle regulačního plánu dle
Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  parcely  č.  2300/11  o  vým.  833  m2  v  obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 3 dle regulačního plánu)
dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2021
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.9

Název materiálu:
Odkoupení pozemku p.č. 2285/5 v k.ú. Telč

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
Předmětem podání je odkoupení pozemku p.č. 2285/5 o vým. 2 m2 v obci a k.ú. Telč. Pozemek ve
vlastnictví  zasahuje  do  plánované komunikace v  lokalitě  Dačická.  Majitel
souhlasí s jeho prodejem. Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu tohoto podání.

Kupní smlouva na pozemek pod komunikací Dacická.pdf

Přílohy:
Kupní smlouva na pozemek pod komunikací p. pdf
Pozemek 2285_5.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. 2285/5 o
vým. 2 m2 v obci a k.ú. Telč ve znění přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. 2285/5 o vým. 2 m2 v obci a
k.ú. Telč ve znění přílohy podání.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2021
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Kupní smlouva 
 
 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: 
 
 
1. 
 

nar. xxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, PSČ xxx 
jako prodávající (dále také jako „Prodávající“ ) 
 

  
2. Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, 

zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem, jako kupující na straně druhé 
(dále také jako „Kupující“ ) 
 

I . 
Předmět koupě 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nemovité věci, která je zapsána v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu 
vlastnictví č. 1852 pro obec a katastrální území Telč jako pozemek parc. č. 2285/5-orná půda 
o výměře 2 m2. 
Tento pozemek je předmětem koupě a bude dále označován také jako „Předmětná 
nemovitost“ . 

 
I I . 

Projev vůle a kupní cena 
Prodávající prodává Předmětnou nemovitost se všemi součástmi a příslušenstvím 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) Kupujícímu. 
Kupující tuto Předmětnou nemovitost se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní cenu 
kupuje. 

 
 

I I I . 
Způsob zaplacení kupní ceny 

Kupní cenu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za prodej Předmětné nemovitosti 
zaplatí Kupující Prodávajícímu do patnácti dnů ode dne doručení vyrozumění o vkladu 
vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí Kupujícímu na účet 
Prodávajícího č. ……………. 

 
IV. 

Stav Předmětných nemovitostí 
Prodávající seznámil Kupujícího s faktickým stavem Předmětné nemovitosti. 
Kupující potvrzuje, že si Předmětnou nemovitost řádně prohlédl a že je mu její stav znám.  

 
V. 

Prohlášení Prodávaj ícího o vadách Předmětné nemovitosti 
Prodávající prohlašuje, že na Předmětné nemovitosti neváznou žádná věcná práva, dluhy, ani 
jiné právní vady. 
Dále Prodávající prohlašuje, že na Předmětné nemovitosti nejsou žádné vady, na které by měl 
povinnost Kupujícího upozornit.  
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VI. 

Prohlášení Prodávajícího 
Prodávající dále prohlašuje, že: 

- veškeré daně a poplatky týkající se předmětu koupě splatné do dne podpisu 
této smlouvy jsou řádně přiznány a uhrazeny, 

- neexistují žádné nevypořádané daně, poplatky či pokuty spojené s užíváním 
či vlastnictvím předmětu koupě, 

- neuzavřel před uzavřením této smlouvy žádnou smlouvu ohledně prodeje předmětu 
koupě na třetí osobu, 

- vlastnické právo k předmětu koupě není předmětem soudního ani správního řízení, 
do kterého by byl Kupující nucen vstoupit, 

- neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež nejsou dosud zapsána v katastru 
nemovitostí ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Předmětné 
nemovitosti podány jakékoliv návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, 

- u žádného soudu, soudního exekutora nebo orgánu veřejné správy nebyla proti 
Prodávajícímu podána žaloba, návrh na nařízení exekuce či jiný návrh, který by mohl 
v případě nepříznivého rozhodnutí vážně a nepříznivě ovlivnit převod předmětu koupě 
do vlastnictví Kupujícího, zejména vznik soudcovského nebo exekutorského 
zástavního práva na Předmětné nemovitosti, vydání exekučního příkazu na prodej 
Předmětné nemovitosti atd., 

- není účastníkem žádného soudního, smírčího nebo správního řízení, které by mohlo 
ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, ani si není vědom 
nebezpečí, že by takové řízení mohlo být zahájeno. 

Pro případ porušení kteréhokoli prohlášení učiněného v tomto článku smlouvy se Prodávající 
zavazuje nahradit Kupujícímu veškerou vzniklou škodu. 

 
VII. 

Podání návrhu na vklad vlastnického práva 
Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podá Kupující nejpozději do 
7 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 
VIII. 

Předání a převzetí předmětu koupě 
Prodávající předal Kupujícímu předmět koupě před uzavřením této smlouvy, což Kupující 
podpisem této smlouvy potvrzuje. 

IX. 
Náklady související s prodejem a koupí 

Náklady na vypracování této smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva a náklady na 
správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva nese Kupující. 

 
 

X. 
Nabytí vlastnictví 

1) Kupující nabude vlastnictví k Předmětné nemovitosti vkladem do katastru nemovitostí 
na základě této smlouvy s právními účinky ke dni, ke kterému bude návrh na vklad 
vlastnického práva doručen Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu. 

2) Pokud katastrální úřad zamítne pravomocným rozhodnutím návrh na vklad vlastnického 
práva k Předmětné nemovitosti ve prospěch Kupujícího, a to z důvodů právních 
pochybení v této smlouvě, která byla shledána v průběhu kontroly prováděné v rámci 
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schvalovacího procesu vztahujícího se k zápisu vlastnického práva, je kterákoliv ze 
smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se strany 
zavazují uzavřít novou kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k Předmětné 
nemovitosti na Kupujícího (dále jen „Nová kupní smlouva“) s tím, že text Nové kupní 
smlouvy bude plně odpovídat textu této smlouvy s výjimkou těch ustanovení, která 
obsahují vytknuté právní nedostatky. Ustanovení této smlouvy obsahující vytknuté 
právní nedostatky budou nahrazena v Nové kupní smlouvě novými ustanoveními 
v dobré víře tak, aby byly odstraněny vytknuté právní nedostatky, avšak zároveň aby 
obsah a smysl těchto ustanovení zůstal zachován. Kterákoliv ze smluvních stran může 
vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření Nové kupní smlouvy spolu s předložením 
opraveného návrhu Nové kupní smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci 
rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu vlastnického práva. Vyzvaná smluvní 
strana je povinna opravený návrh Nové kupní smlouvy uzavřít nejpozději do 15 dnů od 
doručení příslušné výzvy. 

3) Smluvní strany se zavazují, že do doby provedení vkladu vlastnického práva 
ve prospěch Kupujícího se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo provedení vkladu 
zmařit. 

4) Prodávající nesmí až do okamžiku, kdy bude Kupující zapsán v katastru nemovitostí 
jako vlastník Předmětné nemovitosti tuto nemovitost zastavit, zřídit k ní věcné břemeno, 
pacht anebo jakékoli jiné právo ve prospěch třetích osob. 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 
1) Tato kupní smlouva se vyhotovuje v počtu tří vyhotovení. 
2) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či nevykonatelným, 

nedotkne se tato neplatnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této smlouvy. Strany 
se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným 
ustanovením, které bude platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné 
nahrazovanému neplatnému či nevykonatelnému ustanovení. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, 
že smlouva je výrazem jejich svobodné a pravé vůle a že není uzavírána v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s 
výjimkou osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv v platném znění. 

5) Koupě Předmětné nemovitosti za shora uvedených podmínek byla schválena na 19. 
zasedání Zastupitelstva města Telče dne 13.12.2021 usnesením č. UZ ……..-
…/19/2021. 

 
V …………… dne …………………….  V Telči dne …………… 
 
 
 

……………………………………… 
Josef Truhlář 

……………………………………… 
Město Telč 
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.10

Název materiálu:
Směna pozemků

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
Na základě usnesení UR 965-8/74/2021 byl zveřejněn záměr směny části pozemku parc.č. 6158/5, díl
c) o výměře 40 m2 ve vlastnictví za část pozemku p.č. 6158/3 o výměře 25 m2 a
část pozemku p.č. 6158/6, díl b) o výměře 15 m2 ve vlastnictví města Telče.
Směna  pozemků  vyřeší  přístup  na  pozemky ,  kteří  s  navrhovanou  směnou
vyjádřili souhlas. Dle GP č. 2633-9234/2021 smění město Telč část pozemku p.č. 6158/3 o výměře 25
m2 (nově označeno jako p.č. 6158/9) a část pozemku p.č. 6158/6 o výměře 15 m2 (označeno jako díl
b) za část pozemku p.č. 6158/5 o výměře 40 m2 (díl c) ve vlastnictví manželů Praxlových.

Přílohy:
smena1.pdf
smena2.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 6158/5, díl c) o
výměře 40 m2 ve vlastnictví za část pozemku p.č. 6158/3 o výměře 25 m2 a část
pozemku p.č. 6158/6, díl b) o výměře 15 m2 ve vlastnictví města Telče.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části  pozemku parc.č.  6158/5, díl  c)  o výměře 40 m2 ve
vlastnictví za část pozemku p.č. 6158/3 o výměře 25 m2 a část pozemku p.č.
6158/6, díl b) o výměře 15 m2 ve vlastnictví města Telče.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2021
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Způsob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

rozdělení a změnu hranic pozemků

GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156
380 01 Dačice I

2633-9234/2021

Jihlava

Telč

Telč

Třešť 2-6/21  ( DKM )

 27.9.2021 130/2021/a

54/1995

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

        Seznam souřadnic (S-JTSK)            
Čís.b.  Souřadnice pro zápis do KN           

           Y          X      K.kv. Poznámka  

---------------------------------------------

1562-1  681050.13  1152118.84  3   roxor     

1562-2  681011.91  1152126.07  3   plot      

1562-3  681029.70  1152102.92  3   plast.mez.

2143-5  681000.51  1152117.37  3   plast.mez.

     1  681006.35  1152121.83  3   plast.mez.

     2  681022.78  1152111.92  3   plast.mez.

     3  681033.19  1152105.64  3   plast.mez.
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.11

Název materiálu:
Dotace pro hokejový oddíl mládeže SK Telč do konce roku 2021

Předkladatel:
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Textová část:
Předkládám zastupitelstvu města žádost Drahoslava Feita, ředitele SK Telč, z.s., o finanční dotaci na
financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021 ve výši 376 490 Kč.
Na I. pololetí 2021 byla z rozpočtu města vyplacena dotace ve výši 411 000 Kč, kterou již vyčerpali a
nyní žádají na financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021 částku ve výši 376 490 Kč.

Vyjádření finančního odboru:
Požadovanou dotaci ve výši 376 500 Kč lze poskytnout z par. 6409, pol. 5901

Příloha:
Žádost SK Telč o finanční dotaci pro oddíl hokeje pro mládež
Finanční rozvaha

Přílohy:
Žadost_SK_mládež.pdf
Finanční rozvaha.pdf

Stanovisko RM:
76. schůze rady města ze dne 15. 11. 2021 UR 978-2/76/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 376
500 Kč na financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 376 500 Kč na financování
oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021.

Zpracoval:Věra Peichlová Datum:01.12.2021
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.12

Název materiálu:
Koupě spoluvlastnického podílu na pozemcích

Předkladatel:
Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Textová část:
Anonymizováno:

Ostatní neveřejné údaje, dokumenty
Režim  neveřejných  údajů  a  dokumentů,  jejichž  zveřejnění  by  mohlo  ohrozit  hospodářské  i
mimoekonomické zájmy Města Telče či některé městem zřízené nebo založené organizace.

Zpracoval:Pavel Soukop Datum:02.12.2021



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.13

Název materiálu:
Memorandum o rozvoji spolupráce

Předkladatel:
Z pověření rady města Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Textová část:
Předmětem  podání  je  návrh  memoranda  o  rozvoji  spolupráce  měst  Telč,  Třešť  a  Počátky  a
mikroregionů Telčsko a Třešťsko v oblasti cestovního ruchu. V návrhu memoranda, které je přílohou
podání, je účastníky deklarován společný zájem na vytvoření organizace destinačního managementu,
jako projektu spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v Telči, Třešti a Počátkách a na území
mikroregionů Telčsko a Třešťsko.
Organizace destinačního managementu je v daném území (tj. destinaci) klíčový subjekt vytvořený za
účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Její úkol je strategicky plánovat a řídit marketingové
aktivity s cílem propojovat nabídku v území s poptávkou (ze strany turistů). Výsledkem je rozvoj
území, kdy jsou uspokojeny potřeby návštěvníků i participujících podnikatelů, obcí i neziskových
organizací.

Přílohy:
Co je DMO.pdf
Memorandum DMO.pdf
Území DMO_v2_final.pdf

Stanovisko RM:
1013-15/77/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Telče schválení memoranda o rozvoji spolupráce a
efektivnějším strategickém řízení rozvoje cestovního ruchu na území spolupracujících subjektů (měst
Telč, Třešť a Počátky a mikroregionů Telčsko a Třešťsko) ve znění dle přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  memorandum o  rozvoji  spolupráce  a  efektivnějším strategickém
řízení rozvoje cestovního ruchu na území spolupracujících subjektů ve znění dle přílohy.

Zpracoval:Pavel Soukop Datum:02.12.2021
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MEMORANDUM 

o rozvoji spolupráce a efektivnějším strategickém řízení 

rozvoje cestovního ruchu 

na území spolupracujících subjektů 

 

My, níže podepsaní, v roli správců nám svěřených měst a mikroregionů, s vědomím hodnot místní krajiny 

a odkazu našich předků v ní, deklarujeme tímto svůj společný zájem na vytvoření organizace 

destinačního managementu, jako projektu spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v Telči, Třešti      

a Počátkách a na území mikroregionů Telčsko a Třešťsko.  

 

Ve spolupráci na vytvoření sdílené organizace destinačního managementu chceme zachovat jedinečnost 

specifických míst v oblasti a zároveň vytvářet sdílené motivy pro komunikování a propagaci územního celku 

s cílovými skupinami pomocí jednotné značky.  

 

 Při realizaci záměrů se zavazujeme postupovat ve vzájemné shodě a rozvíjet v našem území aktivity citlivě, 

šetrně, v souladu s principy udržitelného života a v souladu se zájmy místních obyvatel. Zastřešujícím cílem 

našich aktivit je vytvořit v území spolupráci podporující komunikování atraktivit regionu a zlepšovat jeho 

pozici a význam v cestovním ruchu. Pro účely naplnění tohoto a dalších cílů společného záměru bude 

ustanovena destinační společnost, do jejichž stanov budou principy spolupráce  vepsány. 

 

 Mezi cíle naší spolupráce jde zařadit především tyto záměry: 

- podporovat cestovní ruch na území organizace destinačního managementu, 

- strategicky plánovat a řídit marketingové aktivity s cílem propojit nabídku destinace s poptávkou, 

- realizovat projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu, 

- zastupovat region v oblasti cestovního ruchu v rámci marketingu destinace, 

- podporovat dobré jméno oblasti a zlepšování kvality služeb cestovního ruchu v destinaci, 

- koordinovat spolupráci mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi. 

 

Signatáři: 

 

 ….................................. ….................................. 

 Mgr. Roman Fabeš, předseda Ing. Eva Požárová, předsedkyně 

 Mikroregion Telčsko Mikroregion Třešťsko 

 

 

 

 ….................................. ….................................. ….................................. 

 Mgr. Vladimír Brtník, starosta Ing. Vladislav Hynk, starosta Mgr. Karel Štefl, starosta 

 Město Telč Město Třešť Město Počátky 

 

 

V Telči dne 29. 11. 2021  Memorandum je platné po podepsání všemi signatáři 
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Autor: Jan TRÁVNÍČEK, Národní geopark Vysočina
Podkladová data: © ČÚZK (2021)
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.19 bod č.14

Název materiálu:
Nové vyhlášky k systému odpadového hospodářství

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení nových vyhlášek upravující systém odpadového hospodářství města
Telče a zrušení původních vyhlášek č. 1/2004 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Telče a 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Změna je  vyvolána změnou zákona o odpadech a novelizací  zákona o místních poplatcích,  kdy
dochází ke změně způsobu platby za komunální odpad, nastavení výše poplatku a dále k dalším
systémovým změnám v oblasti nakládání s komunálními a tříděnými složkami odpadů.

Na základě doporučení Ministerstva vnitra ČR (MV) přistoupilo město Telč, zastoupené odborem
rozvoje a územního plánování (ORÚP) ke zpracování nových vyhlášek, neboť dle aktuální úpravy
zákona stávající vyhlášky nebude možné používat po 31.12.2021. Nové vyhlášky jsou připraveny dle
podmínek a  doporučení  MV,  jejich  znění  je  konzultováno s  odborem veřejné  správy,  dozoru a
kontroly MV. Při zpracování vyhlášek byly zohledněny místní podmínky při nakládání a likvidaci
odpadu.

V návaznosti na změnu zákona o odpadech, názvosloví a novelizaci zákona o místních poplatcích
předkládá ORÚP návrh „Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za obecní  systém
odpadového hospodářství“, která nahradí původní vyhlášku č. 1/2018. Nová vyhláška je zpracována
dle podmínek MV a v souladu s platnou legislativou. Největší změnou v novelizaci zákona o místních
poplatcích je možnost stanovení poplatku za provoz systému, který umožňuje 4 varianty výběru
poplatku, jednotlivé varianty jsou popsány a porovnány v příloze. ORÚP navrhuje zavedení místního
poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství,  který  nejvíce  koresponduje  s  doposud
užívaným místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Změnou oproti předchozímu řešení je výše poplatku, která již
není dvousložková s jednou vázanou částí, ale nově může být bez zohlednění skutečných nákladů
nastavena až do výše 1200 Kč. V návrhu vyhlášky je pak ponechána dosavadní výše poplatku 550
Kč/poplatníka.

V návaznosti na změnu zákona o odpadech předkládá ORÚP rovněž návrh „Obecně závazné vyhlášky
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“, která nahradí původní vyhlášku č. 1/2004.
Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Telče a místní části
Studnice. Nová vyhláška je opět zpracována dle podmínek MV a v souladu s platnou legislativou.

V návaznosti na výše uvedené ORÚP doporučuje schválit nové obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, které nahradí stávající vyhlášky č. 1/2004 a č. 1/2018, které se tímto zruší. Platnost
nových vyhlášek bude od 1.1.2022.

Příloha:



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
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1: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3: Porovnání změn v řešení poplatků

Přílohy:
1_Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf
2_Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
3_Porovnání změn v řešení poplatků.pdf

Stanovisko RM:
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  Obecně  závaznou  vyhlášku  o  stanovení
obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky č. 1/2004.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky č. 1/2018.

Návrh usnesení:
č.1
Zastupitelstvo  města  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  o  stanovení  obecního  systému
odpadového  hospodářství  s  účinností  od  1.1.2022  a  zrušení  vyhlášky  č.  1/2004.

č.2
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky č. 1/2018.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:03.12.2021
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Město Telč

Zastupitelstvo obce města Telče

Obecně závazná vyhláška města č. …./2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Telče se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  „zákon  o  místních  poplatcích“),  a  v souladu  s  §  10  písm.  d)  
a  §  84  odst.  2  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město  Telč  touto  vyhláškou  zavádí  místní  poplatek  za  obecní  systém odpadového 
hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je městský úřad Telč.1

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 

b)  vlastník  nemovité  věci  zahrnující  byt,  rodinný  dům  nebo  stavbu  pro  rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 
obce. 

(2) Spoluvlastníci  nemovité věci  zahrnující  byt,  rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4 

1

 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2

 § 10e zákona o místních poplatcích
3

 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo 

zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o 

azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

4

 § 10p zákona o místních poplatcích

1
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Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne 
vzniku své poplatkové povinnosti. 

(2)  V ohlášení poplatník uvede6 

a) jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení  nebo  název,  obecný  identifikátor,  byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 

jednat  

v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto  služeb  v  zahraničí,  užívaných  v  souvislosti  s  podnikatelskou  činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další  údaje  rozhodné  pro  stanovení  poplatku,  zejména  skutečnosti  zakládající 

nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 

písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

(4) Dojde-li  ke  změně  údajů  uvedených  v  ohlášení,  je  poplatník  povinen  tuto  změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.9

5

 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6

 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7

 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8

 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9

 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 550 Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné 
na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději  do 30. 6. příslušného kalendářního 
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 
odst. 1 této vyhlášky. 

Čl. 7

Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je12 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci 
a má v této jiné obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého, 

1�

  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11

 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12

 § 10g zákona o místních poplatcích
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení. 

(2) Od  poplatku  se  osvobozuje  osoba,  které  poplatková  povinnost  vznikla  z důvodu 
přihlášení v obci a která

a) se  zdržuje  v  psychiatrické  léčebně,  léčebně  nebo  oddělení  pro  dlouhodobě 
nemocné,

b) se  po  období  delší  než  6  měsíců  v  příslušném  kalendářním  roce  nepřetržitě 
zdržuje v zahraničí, po dobu nepřetržitého zahraničního pobytu.

(3) V případě,  že poplatník  nesplní  povinnost  ohlásit  údaj  rozhodný pro osvobození  ve 
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li  poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,  vyměří  mu 
správce  poplatku  poplatek  platebním  výměrem  nebo  hromadným  předpisným 
seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1) Vznikne-li  nedoplatek  na  poplatku  poplatníkovi,  který  je  ke  dni  splatnosti  nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující  jeho jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce 
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří  správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li  zákonných  zástupců  nebo  opatrovníků  více,  jsou  povinni  plnit  poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

13

 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16

 § 12 zákona o místních poplatcích
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Čl. 10

Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 
tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako 
na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11

Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  ke  dni 
předcházejícímu dni  nabytí  účinnosti  této  vyhlášky  se  považují  za  údaje  ohlášené 
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje  se  obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2018  „O  místním  poplatku  za  provoz  
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  
komunálních odpadů“, ze dne 18. 6. 2018. 

Čl. 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. 

 Pavel Komín Mgr. Vladimír Brtník

místostarosta starosta

17

 § 10q zákona o místních poplatcích
18

 § 10r zákona o místních poplatcích
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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POROVNÁNÍ DOSAVADNÍCH A NOVÝCH POPLATKŮ 
 

MOŽNOSTI ZPOPLATNĚNÍ DO ROKU 2021 
 

 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přípravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Poplatek za 

komunální odpad 

Úhrada vybírání 

ve smluvním 

režimu 

LEGISLATIVNÍ 

ZAKOTVENÍ 
§ 10b zákona o místních poplatcích 

§ 17a zákona o 

odpadech 

§ 17 odst. 6 

zákona o 

odpadech 

POPLATNÍK 

FO přihlášená v obci, FO, která má ve 

vlastnictví stavby určenou k indiv. 

rekreaci/byt/rodinný dům bez přihlášené 

osoby 

každá osoba, při jejíž 

činnosti vzniká 

komunální odpad 

smluvní 

PLÁTCE stejný jako poplatník 

vlastník nemovitosti, 

kde vzniká komunální 

odpad 

smluvní 

VÝŠE POPLATKU 
až 250 Kč (paušální sazba) + 750 Kč (dle 

skutečných nákladů) 

dle skutečných 

nákladů 
smluvní 

OSVOBOZENÍ A 

ÚLEVY 
zákonné i volitelné 

bez možnosti 

osvobození a úlev 
smluvní 

 

MOŽNOSTI ZPOPLATNĚNÍ OD ROKU 2022 
 

 

Poplatek za obecní 

systém 

odpadového 

hospodářství 

Poplatek za odkládání 

komunálního odpadu 

z nemovité věci 

(kapacita 

soustřeďovacích 

prostředků) 

Poplatek za 

odkládání 

komunálního 

odpadu z nemovité 

věci (hmotnostní 

základ) 

Poplatek za 

odkládání 

komunálního 

odpadu z nemovité 

věci (objemový 

základ) 

LEGISLATIVNÍ 

ZAKOTVENÍ 

§ 10e-10h zákona o 

místních poplatcích 

§ 10i-10n zákona o 

místních poplatcích 

§ 10i-10n zákona o 

místních poplatcích 

§ 10i-10n zákona o 

místních poplatcích 

POPLATNÍK 

FO přihlášená v 

obci, vlastník 

nemovité věci 

zahrnující byt, 

rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou 

rekreaci bez 

přihlášené osoby 

každá osoba, při jejíž 

činnosti vzniká 

komunální odpad v 

rámci nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci 

každá osoba, při jejíž 

činnosti vzniká 

komunální odpad v 

rámci nemovité věci 

zahrnující byt, 

rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou 

rekreaci 

každá osoba, při jejíž 

činnosti vzniká 

komunální odpad v 

rámci nemovité věci 

zahrnující byt, 

rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou 

rekreaci 

PLÁTCE 
stejný jako 

poplatník 

vlastník nemovité 

věci/SVJ 

vlastník nemovité 

věci/SVJ 

vlastník nemovité 

věci/SVJ 

VÝŠE 

POPLATKU 
až 1200 Kč až 1 Kč za litr kapacity až 6 Kč za kg odpadu až 1 Kč za litr odpadu 

OSVOBOZENÍ 

A ÚLEVY 
zákonné i volitelné pouze volitelné pouze volitelné pouze volitelné 

SPLATNOST 

v průběhu 

poplatkového 

období nebo po jeho 

skončení 

v průběhu poplatkového 

období nebo po jeho 

skončení 

po skončení 

poplatkového období 

po skončení 

poplatkového období 
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DOSAVADNÍ A NOVÉ POPLATKY 

 

POPLATKY DO KONCE ROKU 2021 

Dosavadní právní úprava, která sice byla zrušena k 31. prosinci 2020, nicméně obce mohou podle ní 

postupovat ještě v roce 2021, dávala obcím celkem tři varianty zpoplatnění odpadů: 

• místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích, 

• poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech, 

• úhradu na základě smlouvy v souladu rovněž se zákonem o odpadech. 

Zpoplatnění nebylo možné kombinovat a obce si byly povinny vybrat pouze jeden z těchto tří způsobů 

zpoplatnění. 

Poplatek podle zákona o místních poplatcích definoval poplatníka jako fyzickou osobu, která je v obci 

přihlášená k pobytu, anebo jako fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. Sazba poplatku pak byla 

zákonem pojímána jako dvousložková, kdy maximální sazba mohla činit až 1.000 Kč, přičemž poplatek 

byl tvořen z maximálně 250 Kč za poplatníka za kalendářní rok (paušál) a z maximálně 750 Kč, což byla 

částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu. 

Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech pak nerozlišoval to, zda je konkrétní fyzická 

osoba v obci přihlášena, či nikoliv, jelikož právní úprava zákona o odpadech vycházela z teze, 

že poplatníkem je každá osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Plátcem pak byl vlastník nemovitosti, 

kde komunální odpad vzniká. Poplatek pak byl zpravidla stanovován na základě četnosti svozů a velikosti 

užívané nádoby na odpad. 

Třetí a ne příliš užívanou možností byl výběr úhrady na základě smlouvy. Jelikož podle metodik 

ministerstev nebylo možné jednotlivé režimy poplatků, resp. úhrady na základě smlouvy kombinovat, 

vyžadoval tento režim uzavření smlouvy s každým potenciálním poplatníkem v obci, k uzavření smlouvy 

však logicky nebylo možné nikoho nutit. Proto také v rámci nové právní úpravy došlo ke zrušení tohoto 

smluvního modelu, obce tak nadále mohou stanovovat poplatek v rámci obecně závazných 

vyhlášek. Stranou nadále samozřejmě zůstává možnost uzavření smlouvy s podnikajícími fyzickými a 

právnickými osobami, které se tak mohou na základě této smlouvy zapojit do obecního systému 

odpadového hospodářství. 

 

POPLATKY OD ROKU 2022 
„KAŽDÁ OBEC, KTERÁ CHCE I V ROCE 2022 VYBÍRAT POPLATKY ZA ODPADY MUSÍ PŘIJMOUT 

NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU A STANOVIT NĚKTERÝ Z NOVÝCH POPLATKŮ.“ 

Novinkou je, že jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních poplatcích. 

Obce mají na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak ještě zapotřebí zvolit jeden z tří základů. 

Jedná se o: 

• místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 

• místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obce musejí 

vybrat některý ze základů: 

• kapacita soustřeďovacích prostředků, 

• hmotnost vyprodukovaného odpadu, 

• objem vyprodukovaného odpadu. 

I podle nové právní úpravy platí, že si obce musejí vybrat pouze jednu variantu zpoplatnění, jednotlivé 

poplatky ani základy nelze kombinovat. 
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je kromě pojmenování v zásadě stejný jako místní 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Poplatníkem je nadále fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému 

pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 

ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Ve vymezení poplatníků 

nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 

osoba. Doposud totiž byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost, 

nikoliv pak osoba právnická. 

V rámci nové právní úpravy se doplňují i některé zákonné důvody osvobození od poplatkové 

povinnosti například na poplatníky, kteří jsou poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu 

(druhého z možných poplatků) v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště. Bydlištěm je pak třeba rozumět 

faktický stav. Obcím zůstává možnost osvobodit jiné poplatníky nebo jim alespoň výši poplatku snížit tzv. 

úlevou. 

Výše poplatku také prošla několika úpravami, nově již není třeba rozlišovat dvě složky (paušální a dle 

skutečných nákladů), ale postačí stanovit poplatek v jakékoliv výši, která nepřevýší 1 200 Kč. Úprava 

tohoto poplatku ve srovnání s poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů tak doznala určitého zjednodušení jak pro poplatníky, tak pro 

samotné správce poplatku. Jednoduchost zavedení a správy poplatku však s sebou přináší efekt 

nespravedlnosti, kdy každý poplatník hradí stejnou výši poplatku bez ohledu na skutečně vyprodukovaný 

odpad. 

 

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je druhou ze zákonem nabízených variant, jak 

obce mohou zpoplatnit odkládání odpadů poplatníky na svém území. Opět podotýkáme, že na výběr je pouze 

jeden z nich, oba režimy nelze kombinovat. I tento poplatek nachází částečnou inspiraci ve zrušené právní 

úpravě – konkrétně pak v úpravě poplatku za komunální odpad v rámci zrušeného zákona o odpadech. 

Subjektem poplatku, tedy poplatníkem, je nadále fyzická osoba, která má v nemovité věci 

bydliště (rozhodující je faktický stav, nikoliv trvalý pobyt), anebo vlastník nemovité věci, ve které nemá 

bydliště žádná fyzická osoba. Předmětem poplatku je pak odkládání směsného komunálního odpadu z 

jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Plátcem je pak 

vlastník nemovité věci, anebo společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo. Plátce vybírá 

poplatek od poplatníků a hradí jej správci poplatku. 

Tento režim může vycházet z tzv. PAYT systému (plať, kolik odpadu vyprodukuješ). Pokud si obec zvolí 

tento poplatek, je potřeba zároveň ještě určit, co bude základem tohoto poplatku. Zákon totiž dává na 

výběr jednu ze tří variant: 

• hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci, 

• objem odpadu odloženého z nemovité věci, nebo 

• kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. 

Ani tyto varianty nelze kombinovat, základem tedy může být pouze jediná varianta. Zjednodušeně řečeno lze 

poplatek vybírat buď na základě toho, kolik reálně poplatník odpadu vyprodukuje (výběr mezi objemem 

či hmotností je pak spíše na možnostech svozové společnosti), anebo na základě toho, jak velkou kapacitu 

nádob si objedná (i v závislosti na počet svozů). První dvě z variant v sobě nepochybně 

obsahují významný motivační prvek k produkci co nejméně směsného komunálního odpadu (kdo 

vyprodukuje méně odpadu, bude platit méně, a naopak), avšak nezbytným předpokladem pro jejich 

uplatnění je součinnost svozové společnosti, která bude evidovat hmotnost či objem vyváženého 

odpadu u každé jednotlivé nemovitosti. 
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Zákon opět dává poměrně širokou míru uvážení co do určení výše poplatku zahrnout, když stanovuje 

pouze maximální sazbu poplatku, která činí 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu, anebo 1 Kč 

za litr, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků. Jedná se o sazby 

maximální, obec samozřejmě může zvolit sazbu podstatně nižší. 

Obce u tohoto poplatku mohou zavést i tzv. minimální základ. Co to znamená? Uveďme si následující 

příklad. 

Vycházejme z toho, že obec stanoví základ dílčího poplatku hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci a 

současně stanoví, že sazba poplatku činí 3 Kč za kg odpadu. Pětičlenná rodina za rok vyprodukuje 300 

kg odpadu, na jednoho poplatníka tak připadá 60 kg odpadu za poplatkové období (kalendářní rok). Zákon 

pak hovoří o dílčích obdobích, kterým je kalendářní měsíc – na měsíc tak na každého z těchto pěti 

poplatníků připadá 5 kg odpadu, dílčí poplatek (poplatek za kalendářní měsíc za jednoho poplatníka) 

tedy činí 15 Kč. Město je však oprávněno stanovit minimální základ dílčího poplatku až do výše 10 kg, 

pokud je základem hmotnost odpadu (v případě objemu nebo kapacity soustřeďovacích prostředků může být 

minimální základ dílčího poplatku stanoven až do výše 60 litrů). 

Stanovení minimálního základu dílčího poplatku (dle § 10k odst. 4 zákona o místních poplatcích) má pak ten 

efekt, že do určitého množství odpadu nezáleží na tom, kolik kdo odpadu vyprodukuje, bude platit vždy 

stejně (paušální částku) a nad určité množství už funguje motivační prvek – každý platí nad rámec 

paušálu tolik, kolik odpadu vyprodukuje, resp. o kolik více kapacity soustřeďovacích prostředků si objedná. 

 

CO JE MINIMÁLNÍ ZÁKLAD? 

Základní sazba poplatku 3 Kč 
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ÚVOD 

Úvodem shrnujeme hlavní aspekty celého projektu Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka 

v Telči v návaznosti na hodnocení kvality projektu a jeho souladu se zněním Programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 

 

Řešení sociálních a společenských problémů 

Snahou města je od počátku řešit prostor sídliště tak, aby byl příjemný všem věkovým 

kategoriím obyvatel. Tedy reagovat jak na potřeby mladých lidí a mladých rodin (sportoviště, 

kvalitní dětské hřiště, dostatek parkovacích míst apod.), tak i reagovat na potřeby a problémy 

obyvatel vyššího věku. V návrhu nechybí dostatek zeleně na sídlišti, ploch pro odpočinek a 

setkávání, veškeré úpravy jsou řešeny bezbariérově. Bezbariérovost je zásadním prvkem 

celého návrhu řešení ploch na sídlišti. Tedy stavebnětechnické řešení ploch s maximálním 

ohledem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Současným problémem sídliště je stárnutí obyvatel, převažují obyvatelé staršího věku. 

Důvodem je menší přitažlivost sídliště pro mladé rodiny a mladé lidi. Současný stav sídliště, 

ploch na sídlišti, absence dostatečného počtu parkovacích míst ovlivňuje zcela jistě 

rozhodování mladých lidí. Věříme, že návrh projektu a celková vize oživení sídliště přispěje 

významně ke zvýšení atraktivity bydlení mladých lidí v této části města. Projekt řeší jak 

umístění mobiliáře na vhodná místa na sídlišti (lavičky, kolostavy aj.), tak i vytvoření atraktivní 

větší volnočasové plochy s víceúčelovým a dětským hřištěm, která bude evokovat k odpočinku 

všechny věkové skupiny obyvatel (zeleň, mobiliář, atraktivní řešení plochy) – větší příležitosti 

pro společenské kontakty apod. 

Bezbariérovost, tedy zpřístupňování celého prostoru sídliště volně osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, je naprostou samozřejmostí a prioritou návrhu. Snahou je, aby 

pohyb občanů po sídlišti byl plně bezbariérový, je rovněž navrženo dostatek parkovacích míst 

pro tělesně postižené. 

Projekt rovněž předchází segregaci obyvatelstva. Již nyní na sídlišti žijí bez jakýchkoli 

problémů občané různé národnosti, vyznání, sociálního postavení. Zvýšení kvality života na 

sídlišti, k čemuž zcela jistě revitalizací dojde, pozitivně ovlivní další předcházení segregace. 

V těsné blízkosti sídlišti jsou k dispozici základní služby (poliklinika, obchody, základní škola, 

pošta, fotbalový sportovní areál, zimní stadion, sportovní hala aj.)  

Důležitým faktorem projektu je i prevence kriminality. Jde jak o prevenci situační. Např. na 

sídlišti bude umístěn kamerový systém s napojením na pult místního oddělení policie, který 

bude dále rozšiřován. Realizací projektu dojde k umístění veřejného osvětlení i do nyní hůře 

osvětlených (rizikových) míst.  Nicméně důležitým prvkem prevence kriminality je předcházení, 

pozitivní působení na obyvatele, děti i mládež. Jde o vytvoření prostor pro smysluplné a aktivní 

prožívání volného času. Zcela jistě toto v rámci celkové koncepce a revitalizace sídliště 
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reflektujeme. Zvýšením počtu opravených a zlepšených sportovních ploch docílíme větší 

zapojení dětí i mladých dospělých do sportovních aktivit, podpoří se jejich soutěživost a zdravý 

životní styl, odkloní se od patologických forem trávení volného času. Kultivací dříve 

zanedbaných ploch dojde k pozitivnímu a bližšímu vztahu občanů k jejich okolí. Na sídlišti 

vznikne kvalitní víceúčelové hřiště přímo propojené s hřištěm dětským, součástí revitalizace je 

obnova ploch zeleně, snaha o redukci přerostlých jehličnatých stromů a vytvoření zde 

příjemného prostředí pro aktivní vyžití i rámci navazujících ploch zeleně. Nechybí revitalizace 

ploch zeleně, větší počet laviček, tedy odpočinkových ploch, která jsou určená pro vzájemná 

setkání občanů sídliště, hrám a odpočinku. Bude rovněž vybudován tzv. grill point, tedy veřejné 

místo pro grilování (el. grily, lavicové sety, ohniště).  

 

Věcná provázanost 

Celý projekt je rozdělen do dvou etap. Domníváme se, že jde o logické rozdělení. Jednotlivé 

etapy na sebe navazující. Vše bylo rozděleno tak, aby nedošlo ke znehodnocení předchozí 

práce v rámci předchozích etap. Tedy např., aby doprava na staveniště nebyla řešena po 

nových komunikacích, aby pokud se bude daná etapa realizovat, byly rekonstruovány veškeré 

navazující sítě, které rekonstruovány být mají. Zvolený harmonogram plně reflektuje rozsah 

celkové revitalizace. Město Telč má v současné době kompletní dokumentaci pro stavební 

povolení akce a předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2022 vyhlásit veřejnou zakázku na 

celkovou obnovu/revitalizace sídliště. Tím předpokládáme, že bude možné práce zahájit 

v jarních měsících roku 2023 a tím hlavní práce na realizaci I. etapy realizovat již v roce 2023. 

Tak bude nastavena i veřejná zakázka. Snahou bude, aby docházelo k dokončení zásadních 

věcí (komunikace, odstavné plochy, chodníky) před zimním obdobím, neboť poté muže dojít 

ke znehodnocení do té doby realizovaných činností.  

Město Telč má rozsáhlé zkušenosti s realizací investičních akcí obdobného charakteru a tedy 

nastavený harmonogram, dělení projektu do etap a veškeré navazující činnosti věříme bylo 

zvoleno nejlépe s ohledem na možnosti a i s nejlepší péčí ohledně života na sídlišti v rámci 

rekonstrukce. To je také důležitý aspekt, tedy realizovat práce tak, aby život na sídlišti nebyl 

zásadně ovlivněn, omezen. Samozřejmě k určitým omezením docházet bude, ale snahou je 

minimalizovat negativní dopad na občany. I z tohoto důvodu je snahou realizovat etapy vždy 

v daném kalendářním roce a nenechávat rozdělanou práci/stavbu přes zimu. Tak budou i 

nastaveny zadávací podmínky veřejné zakázky. V tomto duchu bylo úspěšně realizována 

revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči (v letech 2019-2021). 

 

Komplexnost 

Jde o komplexní revitalizaci sídliště. Tedy rekonstrukci všech ploch (komunikace, chodníky, 

odstavná stání, zeleň), tak i mobiliáře, veřejného osvětlení, ploch pro odpočinek a volný čas. 

Samotné revitalizaci bude předcházet rekonstrukce inženýrských sítí (není součástí 
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předloženého projektu, bude financováno ze zdrojů SVaK a EG.D). Nyní je již vypracován 

projekt pro stavební povolení vodovodu a kanalizace. Zcela jistě jde o komplexní řešení 

sídliště. Všechny etapy revitalizace tak jak jsou součástí tohoto Projektu, který je předložen 

s žádostí do SFPI, zahrnují celý prostor sídliště. Tedy nezůstává žádný prostor, který by nebyl 

revitalizací dotčen. Dochází k vyřešení jak všech nevyhovujících inženýrských sítí (není 

součástí tohoto projektu a žádosti, ale je rovněž připravováno) v ploše sídliště, tak i ploch – 

komunikací, odstavných stání, chodníků, osvětlení sídliště, zeleně, mobiliáře, ploch pro odpad, 

odpočinkové plochy pro občany,  vybudování víceúčelového sportoviště a dětského hřiště 

apod. 

 

Vypovídací úroveň projektu 

Věříme, že projekt byl a je srozumitelný pro veřejnost. Projekt byl připravován již od roku 2016, 

kdy postupně probíhala různá setkání s občany nad prvotními návrhy, studiemi. V roce 2016 

(31.10.2016) proběhlo první společných setkání s občany, zástupci města i architektem. 

Rovněž jak zástupci města, tak architekt se účastnili domovních schůzí, vysvětlovali se 

problémy, které je nutné revitalizací řešit, hledal se koncensus. Další veřejné projednání 

revitalizace sídliště proběhlo v roce 2017 (27.06.2017). Samozřejmě vzhledem k počtu občanů 

na sídlišti bylo vždy důležité najít společný koncensus.  Věříme, že tento koncensus se podařilo 

najít, neboť poslední verzi studie řešení revitalizace sídliště již od zástupců bytových domů 

nebyly žádné připomínky a v této podobě byla revitalizace tedy schválena. Na základě této 

studie byl dopracován projekt pro stavební povolení. I v období zpracování dokumentace pro 

stavební povolení bylo veřejnosti umožněno se k dokumentaci vyjadřovat.  

Snahou architektonického návrhu nebylo sídliště řešit jinak, řešit zásadní změny rozvržení 

ploch, komunikací spod. Domníváme se, že samotné sídliště bylo v době vzniku navrženo 

velmi dobře z pohledu kvality života a atraktivity. Cílem bylo spíše reagovat na vývoj doby, na 

nové potřeby občanů. Tedy zachovat Genius loci sídliště a přitom reflektovat a do návrhu 

zakomponovat současné potřeby občanů sídliště.  

 

Projekt a veřejnost 

Proces přípravy revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka započal již v roce 2016. Došlo 

k výběru architekta. Rovněž v tomto roce proběhlo první společné projednání s občany sídliště 

(31.10.2016). Během přípravy projektu byla snaha o maximální zapojení veřejnosti do 

přípravy.  Na základě prvotních návrhů architekta, variantních řešení byla otevřena společná 

diskuse jak dále s revitalizací sídliště, jak řešit dopravu, zeleň, volnočasové vyžití, odpadové 

hospodářství a další aspekty ovlivňující kvalitu života občanů sídliště. Tato diskuse 

pokračovala průběžně v dalším roce. Probíhala veřejná projednání návrhů řešení, vybraný 

architekt se zástupci města Telče se účastnil domovních schůzí. Informace o revitalizaci 

sídliště probíhaly v místním tisku (Telčské listy), na internetových stránkách či facebooku. 
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Zapojení veřejnosti bylo od počátku přípravy revitalizace prioritní. Samozřejmě bylo nutné 

v rámci společných diskusí najít koncensus. Prioritně v bytovém domě, kde často byly různé 

názory na řešení. I z tohoto důvodu na domovních schůzích byli v řadě případů přítomni 

zástupci města a architekta, aby více objasnili řešené věci a vyslechli názory občanů. Nicméně 

pro celkový návrh byl nutný koncensus občanů v každém bytovém domě. Další veřejné 

projednání studie řešení revitalizace sídliště proběhlo dne 27.06.2017. 

Od roku 2016, v průběhu připomínkování a diskusí s občany města, se řešilo rovněž 

zpracování doprovodných analýz. Šlo o sčítání dopravy na sídlišti, mapování potřeb sídliště 

z pohledu parkování, diagnostika komunikací apod.  

Na základě společných jednání a diskusí s občany byla v roce 2018 dopracována konečná 

verze studie revitalizace sídliště, která byla přijata všemi zástupci domů na sídlišti. Následně 

probíhalo zpracování projektu pro stavební povolení, kde rovněž bylo možné od občanů 

uplatňovat připomínky.   

Domníváme se, že konečný návrh revitalizace maximálně respektuje přání, požadavky a 

připomínky občanů. Rovněž v rámci přípravy od roku 2016 proběhlo více veřejných 

projednání, možnost zapojení do přípravy návrhů revitalizace bylo propagováno v místním 

tisku, internetových stránkách, facebooku apod. Samozřejmostí byly dopisy přímo všem 

občanům na sídlišti, které informovaly o přípravě a možnosti zapojení do společné diskuse, 

možnosti připomínkování návrhů. Tyto dopisy směřovaly na všechny občany sídliště vždy 

v době vzniku aktuální verze studie řešení. 
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1. ANALYTICKÁ ČÁST  

1.1 Platná územně plánovací dokumentace a územně plánovací 
podklady 

Město Telč má v současné době k dispozici: 

• Územní plán Telč - nabytí účinnosti dne 4. 10. 2011  

• Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Telč, 5. 

úplná aktualizace. 

Řešená revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči je plně v souladu s platným 

Územním plánem Telč. Území sídliště se nachází v zastavěném území, v ploše smíšené 

obytné. Veškeré aktivity spojené s rozvojem kvality bydlení, revitalizací prostranství, 

budováním volnočasové infrastruktury, řešením dopravy, zeleně apod. jsou tedy plně 

v souladu s Územním plánem Telč. Níže uvedená karta lokality sídliště dle platného územního 

plánu. Sídliště je v rámci karty lokality zahrnuto do plochy 002 Podolí. 
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Obr. 1.1: Karta lokality 002 Podolí, která zahrnuje i prostor sídliště 

 

1.2 Dříve zpracované záměry a strategie 

Připravovaná revitalizace sídliště plně koresponduje s dříve i aktuálně platnými strategiemi 

města. Jde především o soulad se Strategickým plánem rozvoje Města Teče. Součástí 

vypracovaného strategického rozvoje města bylo rovněž dotazníkové šetření mezi občany 

města. Dotazníkového šetření se účastnilo 242 respondentů. Výstupy z šetření plně 

korespondují s řešením revitalizace sídliště (řešení dopravy, plochy pro volný čas, zeleň 

apod.). 

Záměr revitalizace sídliště byl podrobněji řešen od roku 2016, kdy vznikly první návrhové 

studie, byla zahájena diskuse s veřejností, s občany na sídlišti. Součástí návrhů byly různé 

doprovodné analýzy (intenzita dopravy na sídlišti, aktuální potřeba parkování, diagnostika 

vozovek aj.). 
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1.3 Výsledky ankety mezi obyvateli sídliště, vyhodnocení připomínek 
a námětů občanů vzešlých z osvěty a seznámení obyvatel se 
záměrem 

Proces přípravy revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka započal již v roce 2016. Došlo 

k výběru architekta. Rovněž v tomto roce proběhlo první společné projednání s občany 

sídliště, konkrétně dne 31.10.2016. Na základě prvotních návrhů architekta, variantních řešení 

byla otevřena společná diskuse jak dále s revitalizací sídliště, jak řešit dopravu, zeleň, 

volnočasové vyžití, odpadové hospodářství a další aspekty ovlivňující kvalitu života občanů 

sídliště. Na základě této širší diskuse proběhla společná setkání občanů v každém bytovém 

domě – domovní schůze, které byly věnovány právě revitalizaci a vhodnosti navržených 

řešení. Těchto domovních schůzí se v případě zájmů občanů rovněž účastnili zástupci města 

či architekt. Posléze na základě všech došlých námětů a připomínek došlo k vypracování 

studie řešení, verze 2.  

Další společná schůzka s občany sídliště proběhla v roce 2017, konkrétně 27.06.2017. 

Smyslem této schůzky bylo s odstupem doby znovu aktivně zapojit občany do přípravy, 

představit všechny dosud realizované kroky ve vztahu k revitalizaci sídliště a celkově 

diskutovat o aktuálních potřebách sídliště. Na základě diskuse na tomto veřejném setkání byla 

vypracována studie revitalizace sídliště, verze 3. Samozřejmě po jednání byl dán prostor 

znovu pro domovní schůze a diskuse uvnitř bytových domů. Městu následně, v předem 

domluveném termínu, byly předány další připomínky od zástupců bytových domů, tedy 

připomínky, které reflektovaly závěry domovních schůzí. Tyto náměty a připomínky byly 

zapracovány a tím vznikla studie revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka, verze č.4., která 

se stala předlohou pro další projektovou přípravu revitalizace sídliště   

Od počátku byly všechny varianty a studie řešení zveřejněny na internetových stránkách 

města Telče. Vždy, když probíhala jednání a společná setkání s občany byly uveřejněny studie 

v aktualitách na internetových stránkách města Telče.  

Po celou dobu přípravy projektu byli občané na sídlišti dopisem seznamováni se stavem 

zpracování a možností připomínkovat různé verze studie. Dopisy byly distribuovány všem 

občanům do poštovních schránek, vč. grafických návrhů řešení revitalizace. Rovněž informace 

o zpracování studie regenerace sídliště s možností připomínkování byla součástí místního 

tisku (Telčské listy), případně na fabebooku apod.    
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1.4 Doprovodné analýzy 

1.4.1 Statistika aut na sídlišti  

V roce 2018 proběhlo zpracování analýzy dopravy v klidu. Tedy skutečná potřeba parkovacích 

míst. Z výsledků je patrné, že návrh řešení revitalizace sídliště velmi dobře reaguje na 

současnou potřebu z pohledu požadavku na množství parkovacích míst na sídlišti 

Tab. 1.2: Počet zaparkovaných aut ve vymezený den a hodinu 

 

První měření probíhalo ve dnech od 10.7. do 24.7. 2018 a proběhlo 21 měření. Druhé měření 

probíhalo od 11.9.2018 do 18.9.2018 a proběhlo 16 měření. Celkem proběhlo 37 měření 

Maximální naměřený počet  – 71 aut 

 

Obr. 1.5: Ukázka rozmístění zaparkovaných aut v nejobsazenější den (71 zaparkovaných aut) 
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Obr. 1.7: Graf parkujících aut z jednotlivých dnů měření 

 

Z výše uvedené analýzy stávající potřeby parkování na sídlišti je jasné, že návrh dostatečně 

reflektuje jak současné potřeby, tak i v návaznosti na předpoklad navýšení počtu aut i 

budoucnost. Snahou je sídliště oživit více pro mladé lidi a tím samozřejmě vzroste poptávka 

po parkování. Domníváme se, že návrh revitalizace to plně reflektuje.  

 

1.4 Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 

Sídliště U Štěpnického rybníka je součástí městské části Telč – Podolí, která je zároveň 

městkou částí tak i základní sídelní jednotkou (ZSJ). Městská část Podolí se skládá ze čtyř 

základních sídelních jednotek, mezi které patří i základní sídelní jednotka Podolí. Český 

statistický úřad (ČSÚ) vydává oficiálně údaje o obyvatelstvu pouze do úrovně základní sídelní 

jednotky, a to co se týče výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Aktuálnější údaje o 
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obyvatelstvu jsou vydávány pouze do úrovně obcí. Na základě toho je koncipován níže 

uvedený text. 

K roku 2011 posledního sčítání obyvatelstva (SLDB) žilo ve městě Telči 5 540 obyvatel, z toho 

v městské části Telč - Podolí žilo 1 058 obyvatel. Na území základní sídelní jednotky Podolí 

žilo 542 obyvatel. Populaci této ZSJ tvoří z větší části muži, kteří mají 51,3 % podíl na populaci.  

V rámci věkové struktury je situace v této lokalitě následující, největší kategorií je skupina osob 

v produktivním věku. Tato věková kategorie se podílí 71,2 % na populaci této lokality. 

Kategorie osob v poproduktivním věku (tj. osoby starších 65 let) a kategorie osob 

v předproduktivním věku (0-14 let), má podíl na populaci shodně 14,4 % na celkové populaci 

v dané lokalitě. Věková struktura obyvatel základní sídelní jednotky Podolí se odlišuje od 

ostatních srovnávaných územních celků, a to hlavně, co se týče skupiny osob v produktivním 

a poproduktivním věku. Srovnání tak ukazuje, že populace ZSJ je mladší ve srovnání 

s ostatními územními celky. Je zde v porovnání s ostatními ÚSC menší podíl obyvatel 

v poproduktivním věku. Oblast je tak výrazně obydlena spíše mladším obyvatelstvem 

v produktivním věku. 

 

Obr.1.4.1: Věková struktura populace 

 

Dalším ukazatelem charakterizující věkovou strukturu populace je index stáří, která udává 

počet osob v poproduktivním věku na sto obyvatel v předproduktivním věku. Jak je z grafu 

níže patrno věkové poměry v ZSJ Podolí jsou velmi příznivé ve srovnání s ostatními územními 

celky. Index stáří v ZSJ Podolí dosahuje hodnoty 100,0, což je výrazně menší hodnota než u 

ostatních územních celků. 
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Obr. 1.4.2: Index stáří 

 

V ekonomicky aktivním věku bylo v ZSJ Podolí v roce 2011 v době SLDB 257 osob, z toho 

počet zaměstnaných byl 219 osob. Toto odpovídalo míře nezaměstnanosti ve výši 14,79 %. 

V rámci struktury zaměstnanosti bylo nejvíce osob zaměstnáno v sektoru průmyslu a 

stavebnictví a to 47,5 %. Sektor služeb byl druhým největším zaměstnavatelem, v těchto 

oblastech pracovalo 43,4 % zaměstnaných. Zbylých cca 9 % zaměstnaných pracovalo 

v zemědělství. 

V rámci struktury zaměstnaných dosahuje podíl osob ZSJ Podolí pracujících 

v priméru/zemědělství i v sekundéru výrazně vyšších hodnot oproti ostatním srovnávaným 

územním celkům. Zaměstnanost v oblasti terciéru je v ZSJ Podolí na velmi nízké úrovni ve 

srovnání s ostatními územními celky.  

Obecně lze říci, že nejvyšší mzdy jsou vykazovány za terciér, následuje sekundér a pak primér, 

toto platí na základě celostátních statistik. Vyšší míra zaměstnanosti obyvatel v priméru a 

naopak nižší míra zaměstnanosti v terciéru, tak může ukazovat na nižší kupní paritu 

obyvatelstva sídelní lokality Podolí. 
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Obr. 1.4.3: Struktura zaměstnaných 

 

1.5 Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně 
technického, funkčně provozního a prostorového 

Sídliště U Štěpnického rybníka se nachází ve východním kvadrantu města. Bylo vystavěno 

v 70. letech minulého století podle návrhu architekta Zdeňka Gryce, který zkombinoval jeden 

velký dominantní obytný blok s několika menšími bytovými stavbami. Příjezd do obytné zóny 

je od ulice Staňkova, který je také počátkem hlavní komunikace celého sídliště, kolem níž byly 

bytové domy vystavěny. Od doby výstavby je sídliště zasazeno do vrstvy vzrostlé a 

neuspořádané zeleně – místy již silně převyšující možnosti místa. Současnému trendu 

dopravní infrastruktury neodpovídá původní dopravní řešení a zejména řešení dopravy v klidu. 

Dnes působí sídliště jako neuspořádané parkoviště mezi obytnými budovami. Dominantní 

hmotou je dlouhý blok o pěti vchodech přimknutý k hlavní komunikaci. Z té se odpojuje několik 

účelových komunikací k jednotlivým bytovkám. Povětšinou jako slepé, které neposkytují 

možnost organizovaného parkování. Návrh má za cíl zlepšit celkovou prostupnost pro všechny 

druhy dopravy. Vzhledem k tomu, že sídliště je obytnou zónou, je žádoucí sjednotit tranzitní 

plochy na jedu úroveň. Primárním cílem návrhu je kromě vyřešení dopravy, také zlepšení 

prostupnosti pro pěší a celkové zatraktivnění sídliště. Těžištěm návrhu je přehodnocení 

stávajícího využívání prostor sídliště, uspořádání dopravy v klidu a využití potenciálu obytné 

zóny. V neposlední řadě pak také kompletně nové řešení zeleně – barevný parter nejen pro 

pěší, ale také jako „obraz“ při pohledu shora. 
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Komunikace jsou v novém návrhu obytné zóny v celé své ploše a délce vedeny v jedné úrovni 

pro všechny druhy dopravy včetně parkovacích stání. Na křížení dvou chodníků, ústící ke 

Štěpnickému rybníku je navrženo molo. 

Ze strany města je zájem řešit neutěšený stav komunikací a nevyhovující bezbariérové řešení 

chodníků podél trasy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o hustě zastavěné území, 

navržení úpravy z velké části respektují stávající trasy. 

Území se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace. Pro území je zpřísněn režim 

v zájmu památkové péče. 

Navržená komunikace bude napojena na začátku úseku na stávající v ulici Staňkova. Je 

navrženo zokruhování sídliště pomocí komunikace za bytovými domy směrem ke 

Štěpnickému rybníku. V rámci stavby objektů komunikace bude provedena nová skladba 

vozovky a částečně znovu osazení stávajících kamenných obrubníků, které budou doplněny 

o nové obrubníky v rozsahu dle předpokládané bilance. 

 

Stávající přerostlá zeleň bez významnější redukce stínících stromů v minulosti znečitelňuje 

prostor, keře nyní zaplňují prostor v horizontu očí obyvatel sídliště a prostor je chápán jako 

zaplněný. Charakter parkové sídelní zeleně ve volné zástavbě je chápán jako zaplnění 

důležitého prostoru pro pohyb dětí neprostupnými keři, přerostlými jehličnatými stromy bránící 

a stínící slunci před fasádami domů. Zcela chybějící pobytové prostory pro rekreaci obyvatel 

– lavičky, odpočinkové plochy, hřiště. 

Špatný stavebně technický stav ploch sídliště (především komunikace) a nedostatek ploch pro 

parkování dokládají následující obrázky:   
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Obr.1.5.1: Špatný technický stav komunikací na sídlišti 

 

 

Obr.1.5.2: Špatný technický stav komunikací na sídlišti 
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Obr.1.5.3: Špatný technický stav komunikací na sídlišti 
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Obr.1.5.4:  Špatný technický stav komunikací na sídlišti 

 

 

Obr.1.5.5: Špatný technický stav komunikací na sídlišti 
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Obr.1.5.6: Absence vhodných ploch pro umístění nádob na odpad 

 

 

Obr.1.5.7: Absence vhodných ploch pro umístění nádob na odpad 

 

Sídliště U štěpnického rybníka splňuje definici sídliště dle Nařízení vlády č. 137/2017, tedy:  

- sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro 

bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v 

období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o 

celkovém počtu nejméně 100 bytů 
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Tab. 1.3: Seznam bytových domů sídliště U Štěpnického rybníka, celkový počet bytů  

číslo popisné bytového domu počet bytů 

310 8 

311 8 

312 8 

313 8 

314 8 

315 8 

316 9 

317 9 

318 9 

319 9 

320 9 

321 8 

322 8 

323 8 

324 8 

325 8 

326 8 

327 8 

328 8 

Celkem bytů 157 

 

1.6 Charakteristika jednotlivých úprav. 

Revitalizace sídliště počítá s úpravou v několika rovinách navzájem se prolínajících. Je nutno 

vyřešit systém a hierarchii dopravy a dopravy v klidu, přizpůsobit legitimně na obytnou zónu 

s fyzickým zpomalením jízdy skrze sídliště pomocí zvýšených úrovní s křížením s chodci, 

s optickým meandrováním průjezdné přímé ulice, zklidňující opatření bez svislých dopravních 

značek, s organizací dopravy v klidu, s jasným vymezením pravidel pro parkování rezidentů, 

nikoliv návštěvníků města, jak se dnes běžně děje. 

Posílit charakter parkové zeleně vhodně vybranými perspektivními stávajícími stromy, 

převážně listnaté, odstranit nevhodné, přerostlé, převážně jehličnaté stromy před fasádami 

jednotlivých bloků. Odstranit „neprůhledné“ keře parteru a spojovat prostory v „parku“, nově 

doplnit keřovou linii podél průjezdné komunikace, opticky ji tak vymezit a částečně segregovat. 

Posílit rekreační aspekt sídliště, doplnit doprovodný mobiliář pro odpočinek, společná setkání 

občanů a celkové volnočasové vyžití na sídlišti. 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST OBSAHUJÍCÍ TEXTOVOU, VÝKRESOVOU A 

EKONOMICKOU ČÁST 

2.1 Textová část 

2.1.1 Cíle v pořadí podle naléhavosti, ke kterým povede realizace záměrů 

projektu 

 

Pořadí naléhavosti nelze přesněji stanovit. Současný stav ploch sídliště je již téměř 

v havarijním stavu a je nutné situaci řešit. Kritický je stav z pohledu parkování. Nelze řešit 

pouze lokálními opravami, ale je nutné komplexní rekonstrukce – komplexní revitalizace ploch 

sídliště. Projekt se tedy zabývá revitalizací sídliště jako celku a řeší především tyto aspekty: 

A. Bezpečnost dopravy, pohyb osob, cyklistů a motorových vozidel, kvalita dopravní 

infrastruktury – parkování, komunikace pro pěší i motorová vozidla, nové veřejné 

osvětlení. 

B. Kvalita ploch zeleně, která vytváří důležité prostředí sídliště, vytváří klima na sídlišti, 

poskytuje důležitý stín v letním období, snižuje hluk a prašnost 

C. Kvalita vybavenosti sídliště plochami pro aktivní trávení volného času, odpočinek, 

setkávání občanů.  

D. Kvalita ploch určených pro odložení odpadu 

E. Kvalitní technická infrastruktura sídliště 

 

2.1.2 Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle.  

2.1.2.1 Bezpečnost dopravy, pohybu osob, cyklistů a motorových vozidel,  kvalitu 

dopravní infrastruktury – parkování, komunikace pro pěší i motorová vozidla 

 

Celé sídliště je navrženou jako obytná zóna. V obytné zóně smějí chodci užívat 

pozemní komunikaci v celé její šířce. Jsou zde dovoleny hry dětí na pozemní komunikaci. 

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Při tom musí dbát zvýšené opatrnosti 

vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno 

jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům 

jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 

 Návrh revitalizace z velké části respektuje současné pojízdné komunikace. Novým 

prvkem je zokruhování díky komunikaci za bytovými domy směrem ke Štěpnickému rybníku. 

 Na tyto silnice navazují parkovací stání, které jsou ve stejné úrovni jako silnice a ostatní 

pěší komunikace. Celkem je v území navrženo 120 parkovacích stání pro volné stání. 

V porovnání s původními max. 60-70 místy (počítáno i neuspořádané parkování u krajnice) je 

nárůst téměř 100%. Do parkování pak také můžeme zahrnout prostory před garážemi, kde 
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ovšem parkují pouze vlastníci těchto garáží. Jejich počet zůstává na 47 místech. Studie počítá 

také se sedmi místy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 Koncepce pohybu pro pěší vychází ze stávajícího stavu. Vzhledem k tomu, že je 

sídliště obytnou zónou, budou se chodci pohybovat na komunikacích společně s vozidly. 

Výjimkou je chodník od Staňkovy ulice, kde na delším úseku není možnost bezpečného 

vyhnutí. Nově jsou navrženy čtyři příčné chodníky od sídliště směrem k rybníku, které vychází 

ze současných vychozených cest. Dva nejjižnější chodníky se protnou nad Štěpnickým 

rybníkem. V tomto místě je navrženo dřevěné molo, které kromě výhledů na rybník a ostrov 

bude sloužit v zimě i bruslařům pro pohodlnější přezouvání. 

2.1.2.2 Kvalita ploch zeleně, která vytváří důležité prostředí sídliště, vytvářejí klima na 

sídlišti, poskytují důležitý stín v letním období, snižují hluk a prašnost 

 

Návrh počítá s optimalizací sídelní zeleně pro zvýšení komfortu bydlení v bytových domech 

pomocí odstranění nevhodných dřevin, jež omezují pohyb skrz sídliště, proslunění bytů, 

parkování a výsadby nových stromů a živých plotů. Návrh řeší vhodná opatření pro nakládání 

se srážkovou vodou. Podél komunikací jsou vytvořeny zasakovací pásy, které zajistí 

zasakování dešťových vod z řešených komunikací a ostatních ploch. 

Travnaté plochy: Vznik travnatých ostrůvků mezi parkovacími stáními zlepšující mikroklima 

v prostoru se zvýšeným výskytem automobilů, stání pak nepůsobí jako parkoviště.  

Předpokládá se zachování drobných záhonků rezidentů, stejně tak jako zachování pozic 

osazení nových sušáků.  Dojde ke zkulturnění ploch zeleně pro možné využívání k relaxaci, 

odpočinku a her dětí 

Listnaté stromy: Výsadba nových listnatých stromů podél páteřní komunikace a mezi 

parkovacími stáními, princip alejí v městské struktuře, kde je člověk chráněn a zároveň je kryto 

soukromí rezidentů před návštěvníky sídliště. 

Stávající listnaté stromy budou dle potřeby prořezány. Velkou výhodou listnatých stromů je, že 

poskytují stín v době léta (v době veder) a v zimě přes jejich koruny již slunce projde. Je 

vhodné proto tyto stromy umisťovat na rozdíl od jehličnatých i před fasády domů. 

Jehličnaté stromy: Návrh nepočítá s výsadbou nových jehličnatých stromů, avšak je 

zohledněn stav některých stávajících jehličnanů, které budou pokáceny či dle potřeby 

prořezány. V převážné míře se jedná o jehličnany, které stíní prostoru (na rozdíl od listnatých 

stíní po celý rok), nijak výrazně se již nepodílí na vizuální a estetické kompozici. 

Keře: Výsadba nových keřů sloužících jako živé ploty bude realizována převážně podél 

páteřní komunikace a bude tak oddělovat klidovější část mezi bytovými domy a komunikací, 

stejně tak jako podél parkovacích stání uvnitř prostoru mezi domy. 
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2.1.2.3 Kvalita vybavenosti sídliště plochami pro aktivní trávení volného času, ale i 

odpočinek 

 

V projektu je počítáno s úpravami zajišťující zvýšení komfortu bydlení a pobytu na sídlišti 

doplněním drobného městského mobiliáře, míst s lavičkami, odpočinkových zón (prakticky 

dnes na sídlišti nejsou), které dotváří předpoklady pro „scházení“ a „potkávání“ lidí v prostoru 

sídliště.  

Lavičky, mobiliář: Prostor sídliště bude vhodně vybaven lavičkami podél chodníků a cest 

tvořící pěší prostupnost sídliště.  

Součástí návrhu je volnočasová zóna v západní části sídliště směrem ke Štěpnickému 

rybníku sloužící pro trávení volného času  - víceúčelové sportoviště a dětské hřiště, veřejné 

místo pro grilování, 3x veřejný el. gril + posezení. Součástí řešení je také atraktivní vyhlídkové 

molo do Štěpnického rybníka. 

 

2.1.2.4 Kvalita ploch určených pro odložení odpadu 

 

Odpadové hospodářství: Otázky nakládání s odpady bude řešena pomocí vytvořeného 

místa pro každý bytový dům, kde budou umístěny recyklační nádoby, vč. nádoby na směsný 

odpad. Dále budou v celém prostoru rozmístěny menší odpadkové koše na tříděný odpad 

sloužící obyvatelům a návštěvníkům sídliště.  

 

2.1.2.4 Kvalitní technická infrastruktura sídliště 

Před samotnou revitalizací ploch sídliště proběhne rekonstrukce inženýrských sítí sídliště. 

Půjde o rekonstrukci vodovodu a kanalizace (investor SVAK Jihlavsko) a částečná 

rekonstrukce kabelového vedení nízkého napětí (investor EG.D). Tyto investice jsou 

projednány se správci sítí a jsou zahrnuty do jejich investičních plánů. 

 

2.2 Výkresová část 

2.1.1 Situační výkres řešeného území  

 

Výkresy jsou vloženy samostatně do přílohy k tomuto Projektu. Součástí předložených výkresů 

je rovněž situační výkres řešeného území. 
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2.1.2 Návrhy jednotlivých úprav, které budou předloženy např. ve formě 

motivačních náčrtů, vizualizací, zákresů do aktuálních snímků (fotografií) 

 

Obr.2.1: Stávající stav, pohled od č.p. 320 

 

Obr.2.2: Budoucí stav, pohled od č.p. 320 
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Obr.2.3: Stávající stav, pohled od č.p. 328 

 

 

Obr.2.4: Budoucí stav, pohled od č.p. 328 
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Obr.2.5: Stávající stav, pohled od č.p. 312 

 

 

Obr.2.6: Budoucí stav, pohled od č.p. 312 
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Obr.2.7: Stávající stav, letecký pohled 

 

 

Obr.2.8: Budoucí stav, letecký pohled 
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Obr.2.9: Stávající stav, pohled od č.p. 321 

 

 

Obr.2.10: Budoucí stav, pohled od č.p. 321 
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Obr.2.11: Stávající stav, pohled od č.p. 316 

 

 

Obr.2.12: Budoucí stav, pohled od č.p. 316 
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2.1.3 Vyznačené území včetně legendy 

 

Výkresy jsou vloženy samostatně do přílohy k tomuto Projektu. Součástí přiložených výkresů 

je i vyznačení území vč. legendy 

2.3 EKONOMICKÁ ČÁST 

2.3.1 Seznam navrhovaných úprav 

• Rekonstrukce ploch dopravní infrastruktury – parkování, komunikace pro pěší i 

motorová vozidla 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 

• Rekonstrukce ploch zeleně 

• Zajištění vybavenosti sídliště mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, kolostavy aj.), 

plochy pro aktivní trávení volného času (víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště), 

ale i odpočinek (grill point). 

 

2.3.2 Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav 

Celkové náklady na revitalizaci sídliště jsou odhadovány v částce 34,5 mil. Kč vč. DPH. V této 

částce nejsou zahrnuty náklady rekonstrukci inženýrských sítí, které ponesou správci sítí.  

 

2.3.3 Časový a finanční harmonogram realizace projektu nebo jeho etap 

Celý projekt je rozdělen do 2 etap. Rozdělení do etap především reflektuje: 

- Realizace ucelené etapy: každá etapa je ucelená. Nejde např. o řešení pouze zemních 

prací apod. Jde o realizaci uceleného úseku v rámci celkové revitalizace. 

- Realizaci ucelené etapy v jednom kalendářním roce: snahou je, aby došlo k realizaci 

etapy v jednom kalendářním roce. Tedy, aby přes zimní období byly komunikace 

sjízdné, mohla být zajištěna zimní údržba apod. 

- Realizaci jak inženýrských sítí, tak následně ploch v jednom kalendářním roce: V této 

souvislosti je stěžejní řešení odkanalizování lokality. Tedy realizovat takové etapy, kde 

je technicky řešitelné napojení nových sítí na stávající a zároveň následně ještě 

v daném kalendářním roce dokončit „vršky“, tedy komunikace nad řešenými 

inženýrskými sítěmi. 
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I. etapa: Zahrnuje část od ulice Staňkova spodní kolem bytových domů č.p. 310, 311, 312, 

313, 320, 319, 318, 325, 326, 327. 

Náklady: předpokládané náklady: 15 500 tis. Kč vč. DPH (dle položkového rozpočtu stavby) 1 

- Termín realizace: 1.3.2023 – 31.10.2023 

- Území revitalizace: 9 125 m2 

 

II. etapa: Zahrnuje spodní část sídliště kolem bytových domů č.p. 321, 322, 314, 315, 316, 

317, 323, 324,325, 326 

Předpokládané náklady: 19 000 tis. Kč vč. DPH (dle položkového rozpočtu stavby) 

- Termín realizace: rok 2024 – 2025 

- Území revitalizace: 10 075 m2 

 

 

 

 

 
1 Je zpracován položkový rozpočet stavby. Konečné náklady vzejdou z výběrového řízení.  
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2.3.4 Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 

Město Telč předpokládá vícezdrojové financování celkové revitalizace. Mimo rozpočet města 

Telče jde především o možnost ucházet se o dotaci ze Státního fondu podpory investic na 

financování jednotlivých etap ve výši až 50% nákladů v jednotlivých letech, max. 6 mil. Kč.   

Zastupitelstvo města schválením tohoto Projektu schvaluje podání žádostí a zajištění projektu 

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči. Zároveň zastupitelstvo města pro rok 2022 

- 2023 schvaluje závazek v případě úspěšné žádosti v programu Regenerace sídlišť v roce 

2021, zajistit vlastní finanční zdroje na dofinancování I. etapy projektu Revitalizace sídliště U 

Štěpnického rybníka a to v min. výši 9 500 tis. Kč. 
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PŘÍLOHA: VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

• Průvodní zpráva 

• Celková situace stavby 

• Rozdělení etap stavby 

• Katastrální situace 

• Celková koordinační situace 

• Výkresy stavebních objektů 
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