
Investice: Adventure golf - Nový rybník,Bezbariérová trasa ke Kulturnímu domu,Bezbariérový vstup do Kulturního domu, BUS zastávky v Březnické ul.,Čekalíkovský rybník - odbahnění a úpravy, Dětské herní prvky - Kozičín,Dětské herní prvky - Sázky, Dětské herní prvky - Sázky, Dětské hřiště - Nová Hospoda, Dětské hřiště Březové Hory, Dětské hřiště u DPS Brodská, Domov seniorů, Žežická ul., Domovní ČOV - Bytíz, Zavržice, Drkoláč, přístřešek + posezení, Drkoláč, pumptrack, Hasičské muzeum na Březových Horách, Hřiště na Streetball -Žežice, Chodník - Hlinovky, Chodník + optická síť (okolí Zámečku), IN-Line dráha Nový rybník, Interierové vybavení Domova seniorů, Interierové vyvavení -  vestavba ZŠ 28.října, Kabelové rozvody - Nový rybník, Kanalizace v obci Lazec, Klimatizace - dětské skupiny, Komunikace Mlynářská ul. (u sběrného dvora),Komunikace ul Dělostřelecká/Mlynářská, Lanové centrum - Nový rybník, Lesní hřiště Kozičín, Mini ZOO 2.část - Nový rybník, MŠ Pohádka - úprava zahrady v př. stylu, Nová lávka a altán u Kaňky, Objekt zázemí - Nový rybník, Odbahnění vodní nádrže Kaňka, Oddychová zóna - Nová Hospoda, Oplocení hřiště - Ryneček (u tržnice), Osvětlení 6-ti přechodů v ul. E. Beneše, Park pod Sv. Horou (oddychová zóna), Parkování pro 111 vozidel - ul. Legionářů, Parkování v ul. Gen. Kholla, Polozapuštěné kontejnery v ul. Gen. Kholla, Požární hydrant - ul. Žežická, Protisněhové zábrany - KJD Příbram, Přeložka NN - areál bývalé 8.ZŠ, Příprava pro samostatné el. měření - 8.ZŠ, Přístavba klubovny - Jerusalem, Přístupový chodník - žel. zastávce Školní ul., Psí koutek - Litavka, Psí park - Nový rybník, Půdní vestavba - ZŠ 28.října, Rekonstrukce hasičské zbrojnice BH, Rekonstrukce Junior klubu, Rekonstrukce kalníku - Nový rybník, Rekonstrukce povrchů Obecnické ul., Rekonstrukce psího útulku - Lazec, Rekonstrukce ulice - Orlov-Hájetina, Revitalizace hřiště - MŠ Kličkova vila, Rodinný koutek - Nový rybník, Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády, Rozšíření zpev. ploch kompostárny, Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, Úprava veřejného prostranství - CÍL, Veřejné osvětlení - Cihlářská ul., Veřejné osvětlení - Klaudova ul., Veřejné osvětlení - Orlov (6 ks VO), Veřejné osvětlení - Svatohorská alej, Výměna 317 svítidel veřejného osvětlení, Výměna a rozšíření VO - Lazec, Výměna herních prvků - Nová Hospoda, Výměna laviček - Svatá Hora, Výměna osvětlení - Zimní stadion, malá hala, Vyztužení podlahy pro rotomat - PB I/19, Workoutové hřiště - Ryneček, Zámeček Ernestinum- odvlhčení zdí, Zázemí Adventure golfu - Nový rybník, Zpevněné plochy pod kontejnery - Kozičín, Zpevněné plochy u Adventure golfu - Nový r., Zpevněné plochy u sběrného dvora. Opravy: demolice bývalé vrátnice Důl Anna, demolice části komína mazutky, Elektro. a slaboproudy - Dětské skupiny, havárie požárního vodovodu KD, havarijní  oprava střechy divadla, havarijní oprava požárního vodovodu KD, havarijní oprava střechy ZS, Lesní divadlo Skalka -  přístavek občerstvení, Odstranění části RD, Heyrovského č.p. 173, Odvlhčení části budovy - MŠ Perníková chal., Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, odvodnění dvora HZ Zdaboř, Odvodnění hřbitovního dvora a domku, Oprava a zprovoznění dieselagregátu KD, oprava dešťové kanalizace KD, Oprava elektrorozvodů - MŠ Rybička, oprava EZS PB I/106, Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram, oprava hlediště - Lesní divadlo, oprava kanalizace psí útulek Lazec, oprava kapličky Kozičín, oprava klimatizace - PB I/19, Oprava koridoru - ZŠ Školní, Oprava kotelny + kotle - ISŠ HPOS Příbram, Oprava kotelny + kotle - SZŠ a VOŠ Příbram, oprava krytu šachty nákladního výtahu KD, oprava oken "Švejk", oprava opěrné stěny u vstupu SPARTAK, Oprava oplocení - MŠ Perníková chaloupka, oprava oplocení - psí koutek Litavka, Oprava oplocení - Speciální MŠ, Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory, Oprava oplocení hřbitova - Zdaboř, oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynových kotlů PB I/19, Oprava podlahy kuchyně - ZŠ pod Sv. Horou, Oprava povrchu tělocvičny - ZŠ Bř. Hory, Oprava sociálního zař. - MŠ Jungmannova 91, Oprava sociálního zař. - SPŠ a VOŠ Příbram, Oprava sociálního zařízení - ZŠ 28.října, Oprava sociálních zařízení - ZŠ Školní, oprava střech dvou pavilonů 8.ZŠ, Oprava střechy - MŠ Speciální, Oprava střechy - MŠ Speciální, oprava střechy  skladu - hřbitov Zátiší, Oprava střechy - Školní jídelna K Zátiší, Oprava střechy - Zimní stadion, Oprava střechy - ZŠ Březové Hory, Oprava střechy - ZŠ Školní, Oprava střechy - ZŠ Školní, 

Volby do zastupitelstva Města Příbram 23. a 24. září 2022

Jan Konvalinka
kandidát na starostu
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ANO je na radnici od roku 2014. Za tu dobu se Příbram proměnila. Je z ní místo, na které jsou lidé pyšní, a kde žijí rádi. 
Kdysi chudé a zadlužené město s nevalnou pověstí má dnes dostatek financí a možností pro další rozvoj.
Společně jsme prošli čtyři uplynulé roky. Kromě běžných pohrom nás potkalo i něco, co jsme doposud nepoznali – pande-
mie a uprchlická i ekonomická krize. V těchto výzvách jsme obstáli.
Navzdory všem protivenstvím, omezením a lockdownům se naše město v uplynulém období i nadále rozvíjelo.
Investovali jsme více než 350 milionů, do oprav dali více než 150 milionů. Vodohospodářské sítě se dočkaly masivní 
obnovy za bezmála 200 milionů. Do bytového fondu šlo 85 milionů a silnice s chodníky si vyžádaly dalších 40 milionů 
korun. 
Uplynulé čtyři roky fungoval a rozvíjel se i kulturní a společenský život. I v hloupých časech, kdy bylo všechno zavřené, 
nenechali jsme kulturu padnout a našli pro ni cestu k vám do obýváku. Obrovským rozkvětem prošel sport ve městě. 
Jsme připraveni čelit novým výzvám v době přicházející ekonomické a energetické krize. Prokázali jsme, že zvládneme 
vést chod města jak za mimořádných situací, tak v dobách klidu. Náš tým je stabilní a nabízí vyváženost rozumu, síly a 
odhodlání.  

1. Mgr. Jan Konvalinka
Příbram VI – Březové 
Hory / 38 let, starosta

2. Ing. Petr Rotter
Příbram II / 51 let, 
manažer správy 
majetku

3. MUDr. Barbora 
Daňhová, MHA
Příbram VII / 48 let, 
lékařka

4. MUDr. František 
Hauser
Příbram II / 71 let, 
praktický zubní lékař

5. Bc. Vladimír Karpí-
šek
Příbram II / 55 let, 
jednatel společnosti

6. Milan Hrudka
Příbram VII / 59 let, 
OSVČ

7. Marta Frýbertová
Příbram – Březové 
Hory / 71 let, důchod-
ce

8. Ing. Josef Šašek
Příbram VII / 36 let, 
referent ekonomického 
řízení

9. František Jobek
Příbram VII / 64 let, 
vedoucí prodejny

10.Tomáš Dvořáček
Orlov / 38 let, podni-
katel

11. Bc. Denisa Kotko-
vá
Příbram VII / 33 let, 
úřednice

12. Karel Vild
Příbram VIII / 55 let, 
majitel stavební firmy

13. Ing. Jiří Holý
Příbram V – Zdaboř / 
52 let, daňový porad-
ce, podnikatel

14. Rudolf Smetana
Příbram I / 70 let, 
stavební technik

15. Bc. Tomáš Vobor-
ský
Lazec / 46 let, jednatel 
společnosti

16. Mgr. Pavla Riegelová
Příbram VII / 55 let, odborný rada

17. Alena Hlubučková
Orlov / 71 let, důchodce

18. Ing. Jiřina Michalová
Příbram II / 70 let, krajská zastupitel-
ka

19. Mgr. Zorka Brožíková
Příbram VIII / 70 let, místostarostka 
Města Příbram

20. Roman Mráz
Příbram – Březové Hory / 36 let, IT 
manažer

21. Ing. Eva Kyseláková
Příbram IX – Nová Hospoda / 71 let, 
průvodkyně na zámku v Březnici

25. Ludmila Richtrová
Orlov / 66 let, zdravotní sestra

22. Petr Procházka
Příbram VII / 59 let, referent techniky 
a investic

23. Lenka Hofmanová
Příbram VII / 53 let, dispečer

24. Andrea Hrabětová
Příbram VII / 49 let, asistentka 
prodeje

Naši kandidáti



Investice: Adventure golf - Nový rybník,Bezbariérová trasa ke Kulturnímu domu,Bezbariérový vstup do Kulturního domu, BUS zastávky v Březnické ul.,Čekalíkovský rybník - odbahnění a úpravy, Dětské herní prvky - Kozičín,Dětské herní prvky - Sázky, Dětské herní prvky - Sázky, Dětské hřiště - Nová Hospoda, Dětské hřiště Březové Hory, Dětské hřiště u DPS Brodská, Domov seniorů, Žežická ul., Domovní ČOV - Bytíz, Zavržice, Drkoláč, přístřešek + posezení, Drkoláč, pumptrack, Hasičské muzeum na Březových Horách, Hřiště na Streetball -Žežice, Chodník - Hlinovky, Chodník + optická síť (okolí Zámečku), IN-Line dráha Nový rybník, Interierové vybavení Domova seniorů, Interierové vyvavení -  vestavba ZŠ 28.října, Kabelové rozvody - Nový rybník, Kanalizace v obci Lazec, Klimatizace - dětské skupiny, Komunikace Mlynářská ul. (u sběrného dvora),Komunikace ul Dělostřelecká/Mlynářská, Lanové centrum - Nový rybník, Lesní hřiště Kozičín, Mini ZOO 2.část - Nový rybník, MŠ Pohádka - úprava zahrady v př. stylu, Nová lávka a altán u Kaňky, Objekt zázemí - Nový rybník, Odbahnění vodní nádrže Kaňka, Oddychová zóna - Nová Hospoda, Oplocení hřiště - Ryneček (u tržnice), Osvětlení 6-ti přechodů v ul. E. Beneše, Park pod Sv. Horou (oddychová zóna), Parkování pro 111 vozidel - ul. Legionářů, Parkování v ul. Gen. Kholla, Polozapuštěné kontejnery v ul. Gen. Kholla, Požární hydrant - ul. Žežická, Protisněhové zábrany - KJD Příbram, Přeložka NN - areál bývalé 8.ZŠ, Příprava pro samostatné el. měření - 8.ZŠ, Přístavba klubovny - Jerusalem, Přístupový chodník - žel. zastávce Školní ul., Psí koutek - Litavka, Psí park - Nový rybník, Půdní vestavba - ZŠ 28.října, Rekonstrukce hasičské zbrojnice BH, Rekonstrukce Junior klubu, Rekonstrukce kalníku - Nový rybník, Rekonstrukce povrchů Obecnické ul., Rekonstrukce psího útulku - Lazec, Rekonstrukce ulice - Orlov-Hájetina, Revitalizace hřiště - MŠ Kličkova vila, Rodinný koutek - Nový rybník, Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády, Rozšíření zpev. ploch kompostárny, Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, Úprava veřejného prostranství - CÍL, Veřejné osvětlení - Cihlářská ul., Veřejné osvětlení - Klaudova ul., Veřejné osvětlení - Orlov (6 ks VO), Veřejné osvětlení - Svatohorská alej, Výměna 317 svítidel veřejného osvětlení, Výměna a rozšíření VO - Lazec, Výměna herních prvků - Nová Hospoda, Výměna laviček - Svatá Hora, Výměna osvětlení - Zimní stadion, malá hala, Vyztužení podlahy pro rotomat - PB I/19, Workoutové hřiště - Ryneček, Zámeček Ernestinum- odvlhčení zdí, Zázemí Adventure golfu - Nový rybník, Zpevněné plochy pod kontejnery - Kozičín, Zpevněné plochy u Adventure golfu - Nový r., Zpevněné plochy u sběrného dvora. Opravy: demolice bývalé vrátnice Důl Anna, demolice části komína mazutky, Elektro. a slaboproudy - Dětské skupiny, havárie požárního vodovodu KD, havarijní  oprava střechy divadla, havarijní oprava požárního vodovodu KD, havarijní oprava střechy ZS, Lesní divadlo Skalka -  přístavek občerstvení, Odstranění části RD, Heyrovského č.p. 173, Odvlhčení části budovy - MŠ Perníková chal., Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, odvodnění dvora HZ Zdaboř, Odvodnění hřbitovního dvora a domku, Oprava a zprovoznění dieselagregátu KD, oprava dešťové kanalizace KD, Oprava elektrorozvodů - MŠ Rybička, oprava EZS PB I/106, Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram, oprava hlediště - Lesní divadlo, oprava kanalizace psí útulek Lazec, oprava kapličky Kozičín, oprava klimatizace - PB I/19, Oprava koridoru - ZŠ Školní, Oprava kotelny + kotle - ISŠ HPOS Příbram, Oprava kotelny + kotle - SZŠ a VOŠ Příbram, oprava krytu šachty nákladního výtahu KD, oprava oken "Švejk", oprava opěrné stěny u vstupu SPARTAK, Oprava oplocení - MŠ Perníková chaloupka, oprava oplocení - psí koutek Litavka, Oprava oplocení - Speciální MŠ, Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory, Oprava oplocení hřbitova - Zdaboř, oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynových kotlů PB I/19, Oprava podlahy kuchyně - ZŠ pod Sv. Horou, Oprava povrchu tělocvičny - ZŠ Bř. Hory, Oprava sociálního zař. - MŠ Jungmannova 91, Oprava sociálního zař. - SPŠ a VOŠ Příbram, Oprava sociálního zařízení - ZŠ 28.října, Oprava sociálních zařízení - ZŠ Školní, oprava střech dvou pavilonů 8.ZŠ, Oprava střechy - MŠ Speciální, Oprava střechy - MŠ Speciální, oprava střechy  skladu - hřbitov Zátiší, Oprava střechy - Školní jídelna K Zátiší, Oprava střechy - Zimní stadion, Oprava střechy - ZŠ Březové Hory, Oprava střechy - ZŠ Školní, Oprava střechy - ZŠ Školní, 

Cesta od myšlenky k realizovanému 
projektu trvá déle než 4 roky. Některé 
dokončené projekty připravili ještě 
naši předchůdci, mnohé z dokonče-
ných jsou z našich rukou a jiné zase 
připravujeme pro budoucnost.
Následující projekty jsou v různém 
stádiu rozpracovanosti. Chceme je 
dotáhnout k úspěšné realizaci. K tomu 
je zapotřebí najít sílu, odvahu 
a rozhodnost.

Aquapark
V době, kdy tvoříme tento program, 
probíhá veřejná zakázka na zhotovite-
le díla. V květnu roku 2020 rozhodlo 
zastupitelstvo o změně projektu aqua-
parku z varianty maximalistické 
na variantu pragmatickou. Zároveň 
byl stanoven cenový strop 350 milionů 
korun. Za celou dobu, co se o rekon-
strukci bazénu mluví, jsme nebyli 
blíže jejímu zahájení. Je reálné s ní 
začít ještě letos. Pro školy a plavecké 
oddíly máme připravena náhradní 
řešení.

Parkovací infrastruktura a systém
Parkovací dům na autobusovém nádra-
ží – vysoutěženo, zasmluvněno, máme 
stavební povolení. Zhotovitel dokon-

čuje detailní dokumentaci v režimu 
„projektuj a postav“. V roce 2023 začne 
se stavbou. Parkovací dům pojme více 
než 150 vozidel. 
Připravujeme projekty na další parko-
vací domy, například v Milínské ulici 
v místech stávajícího nekapacitního 
parkoviště. Vykoupili jsme pozemky 
pro výstavbu parkovacího domu 
na Rynečku. Zvažujeme a vyhodnocu-
jeme možnosti další výstavby parkova-
cích domů formou PPP projektu.  
Pracujeme na vytvoření parkovacích 
míst podél Třídy Osvobození. Byly 
zahájeny práce na odstavném parkovi-
šti na Flusárně, kde budou i místa 
pro nabíjení elektroautomobilů.
Máme připraveny projekty na řešení 
parkování a celého veřejného prostoru 
ve vnitroblocích ulic Jana Drdy, Legio-
nářů-Osvobození-E. Beneše, Antonína 
Dvořáka, Mostecká-Sokolovská a 
Okružní. Připravujeme i komplexní 
řešení pro oblast Pod Čertovým Pahor-
kem.
Je detailně připravený systém parko-
vání ve městě, který má za cíl upřed-
nostnit rezidenty a umožnit jim snad-
nější a dostupnější parkování v okolí 
jejich bydliště nebo provozovny. 
Rozhodnutí o konkrétním nastavení 

parametrů, jako je například cena 
parkování, čeká na nové zastupitel-
stvo.

Městská čistírna odpadních vod
Její nedostatečná kapacita je jednou 
z hlavních brzd rozvoje města. Máme 
na stole unikátní projekt čistírny pro 
budoucnost, k jehož realizaci přistou-
píme do dvou let. Zvýšení kapacity 
umožní další rozvoj města po několik 
desítek let. Moderní čistírna bude 
schopna fungovat zcela nezávisle 
na vnějším zdroji energie a co víc, bude 
schopna vyrábět elektřinu a plyn 
a obojí dodávat do sítě.  

Vodohospodářská infrastruktura
Za uplynulé čtyři roky bylo do „potru-
bí“ investováno nejvíce v novodobé 
historii města. Největším počinem bylo 
odkanalizování osady Lazec. Byly tím 
splněny letité sliby našich předchůd-
ců. Jednoznačnou prioritou je dokon-
čení starého projektu Čistá Litavka 
a s ním spojené odkanalizování osady 
Kozičín. K tomu probíhají projekční 
práce a inženýring. Kozičín se dočká 
nové kanalizace do dvou let. 
Kromě Kozičína připravujeme i odka-
nalizování dalších částí města, které 
doposud kanalizaci nemají, například 
oblast ulic Vokačovská – Prachatická 
a dalších. 
Systematicky pracujeme na obnově 
malých vodních nádrží. Kromě nádrží 
v Jeruzalémě, Zavržicích nebo Lazci 
se jedná o nádrž v osadě Brod, kde 
využijeme myšlenky místních obyva-
tel na přivedení vody čerpané z podze-
mí.

Rekonstrukce náměstí J. A. Alise
Je vysoutěžená a v průběhu září bude 
zahájena dlouho plánovaná rekon-
strukce Prokopské ulice na Březových 
Horách. Na ni bude navazovat rekon-
strukce březohorského náměstí, které 
se svým významem řadí ke třem 
nejdůležitějším ve městě. Věříme, že 
z probíhající architektonické soutěže, 
kterou jsme na popud Březohoráků 
vyhlásili, vzejde řešení, se kterým 
budou všichni spokojeni.

Náš volební program

Rozpracované projekty

Náš pohled na budoucnost města je celostní, náhodné výkřiky a témata vytržená z kontextu u nás nenajdete.
Volební program i nadále vychází ze tří principů:
• staví na zkušenosti s tím, co se již podařilo vykonat a nabízí pokračování toho, co se osvědčilo,
• počítá s projekty, které jsou připravovány nebo jsou již připraveny,
• plně respektuje finanční možnosti města a kapacity lidských zdrojů.

Z Nováku se podařilo vybudovat centrum volného času, které nám mohou ostat-
ní města závidět.
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Kultura, sport a volný čas

Zelená páteř
Provedli jsme první etapu revitalizace 
oblasti kolem Čekalíkovského rybníka. 
Rybník je odbahněný, byla vybudována 
zcela nová hráz, mola, nátokový i odto-
kový systém. Pilně se pracuje na druhé 
etapě, jejíž součástí jsou kromě všech 
parkových úprav, mobiliáře a rozsáhlé 
výsadby i dvě parkoviště – jedno 
v Březnické a jedno v Milínské ulici. 
Park bude celý hotový na jaře příštího 
roku.
Pracujeme na prodloužení Zelené 
páteře o oblast svahu na Padáku, 
atletického hřiště za ZŠ Školní 
a na druhé straně o oblast Dolejší 
Obory.

Budova Rudných dolů
Je vypracována studie na multifunkční 
městskou knihovnu s přednáškovými 
a konferenčními prostorami, s velkým 
depozitářem a možnostmi konání 
kulturně společenských akcí. 
V dohledné době začneme s rekon-
strukcí střechy budovy a suterénu tak, 
aby tento vzácný objekt dál nechátral 
a dočkal se své velké obnovy.

Malá scéna divadla
Kinosál, hlediště divadla, estrádní sál 
a zázemí pro účinkující, k tomu nový 
venkovní výtah a bezbariérová trasa. 
To jsou úspěšně dokončené rekon-
strukce v uplynulých obdobích našeho 

působení ve městě. Malá scéna divadla 
je v rámci kulturního domu takovou 
Popelkou. Je dokončený projekt, který 
je kompromisem mezi potřebami 
divadla a požadavky památkářů. 
Rekonstrukce Malé scény je připrave-
na k zahájení.

Ostatní projekty
Ke konci se chýlí první etapa rekon-
strukce oblasti Milínské ulice, která 
znamenala hlavně obnovu vodohospo-

dářského majetku. ŘSD následně 
obnoví povrch v úseku od ulice Alešova 
až ke kruhovému objezdu.
Samozřejmě pracujeme i na dalších 
projektech v rámci obnovy či rozvoje 
městské infrastruktury. Zde jsou jen 
některé z nich. Obnova Jiráskových 
sadů, obnova Komenského náměstí, 
mosty a lávky po celém městě, propoj-
ka ulice Jinecké s oblastí Balonky – 
bypass ulice Evropské, atletický ovál, 
multifunkční hala a mnoho dalšího.

Kultura
Zřídili jsme Městské kulturní centrum 
jako organizátora a koordinátora 

kulturních akcí. Těch MKC za dobu 
svého fungování úspěšně zrealizovalo 
desítky možná stovky. Vzalo pod svá 

křídla i lesní divadlo Skalka v Podlesí, 
které díky tomu ožilo představeními 
a koncerty. Existence MKC nám 
pomohla i v nelehkých časech pande-
mie Covidu-19  nebo v době nástupu 
uprchlické krize, kdy se MKC stalo 
centrem pomoci.
Divadlo Antonína Dvořáka patří mezi 
nejúspěšnější regionální divadla v ČR. 
Nejen, že se těší vysoké návštěvnosti, 
velkému okruhu stálých předplatitelů, 
ale zároveň si dokáže na svůj provoz 
více než z poloviny vydělat samo. 
Oprava kinosálu, hlediště divadla, 
podlahy a akustiky estrádního sálu 
a zázemí pro účinkující, k tomu nový 
venkovní výtah a bezbariérová trasa, 
to jsou za poslední období hlavní inves-
tiční počiny, vedoucí k rozvoji divadla. 
Zbývá ještě Malá scéna, jejíž rekon-
strukce čeká jen na pokyn ke spuštění.Na hřišti to žije – každý týden se připravují trenéři sportovních klubů na měst-

ských hřištích pro děti sportovní odpoledne.

Foto z otevření parkourového hřiště na Nováku.
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SZM
Sportovní zařízení města jsou 
mezičlánkem mezi sportem, kulturou 
a volným časem. Od Aquaparku, přes 
Zimní stadion, Novák až třeba po chatu 
Granit sahá záběr Sportovních zaříze-
ní. SZM, to není jenom Novák, 
v posledních letech prochází rozvojem 
i Zimní stadion a třeba i zmíněná chata 
Granit, která se probudila do úplně 
nového života. A Novák? Adventure 
golf, bistro, litorální pásmo, hobbití 
domky, zlepšení kvality vody, parkou-
rové hřiště a nebo třeba dokončený 
a spuštěný Junior Klub. Novák je 
víceméně hotový a všechno na něm 
funguje, zbývá jen udržovat a už jen 
lehce rozšířit nabídku služeb – třeba 
parkování pro karavany nebo saunu 
v objektu plavčíkárny.

Sport
V oblasti sportu jsme nebývale pokro-
čili. Rekonstrukce hřišť a plácků 
a návrat dětí na ně v rámci akcí Na 
hřišti to žije, účast trenérů sportov-
ních klubů na hodinách tělocviku 
v rámci programu Trenéři do škol, 
vzdělávání amatérských trenérů, lepší 

nastavení dotační politiky a její propo-
jení se státními dotacemi. Připravili 
jsme nebo již zahájili projekty Hřiště 
Cihelna, rekonstrukce atletického 
oválu a výstavba multifunkční haly 
a dalších sportovních zařízení. V 
oblasti sportu je nyní zcela nová atmo-
sféra spolupráce.
Je mimořádně důležité pokračovat 
v programech podporujících všestran-
ný pohyb dětí. Dotáhneme námi zapo-
čaté projekty atletického oválu 
a multifunkční haly u ZŠ Školní 
a dalších sportovních zařízení. K tomu 
budeme hledat zdroje financování 
z dotačních titulů. 
I když si uvědomujeme problémy, 
které to může přinášet, budeme 
podporovat rozvoj sportovních tříd 
na školách.
Budeme pokračovat v podpoře spor-
tovních klubů dotacemi, včetně dotace 
na rozvoj jejich sportovišť. Nezapome-
neme ani na vrcholový fotbal, který 
k našemu městu patří a prožívá právě 
nelehké období. Kluby budou mít 
i nadále podporu města při získávání 
jiných než městských dotací.
Nejen hřiště na sport, ale i ta pro děti 

se stavěla a opravovala. 
Namátkou: velké hřiště na Litavce, 
lanové hřiště v Kozičíně, Predator park 
na Rynečku plus mnoho dalších 
nových herních prvků po městě. V tom 
rozhodně budeme pokračovat.

Turistika a Brdy
Příbram má všechny předpoklady 
pro to, aby se stala skutečným centrem 
brdského turismu. Zde je jen pár věcí, 
které jsme pro to udělali: zřídili jsme 
zcela nové Informační centrum v Praž-
ské ulici, nástupní místo do Brd v Kozi-
číně, zavedli jsme turistickou autobu-
sovou linku, která propojuje městské 
atraktivity s nástupními místy do Brd. 
Byl zpracován detailní interpretační 
plán pro rozvoj turismu. Jsme aktivní-
mi členy spolku Turistická oblast Brdy 
a Podbrdsko, v rámci kterého usiluje-
me o rozvoj turismu v širším regionu. 
Začali jsme s budováním cyklostezek 
spojujících město s Brdy.
Stezky a trasy pro cyklisty se sice 
snadno navrhují, ale složitě realizují. 
Jen tak nakreslit čáru do mapy nezna-
mená, že je hotovo. Cyklotrasa vedoucí 
od Zelené páteře na Drkolnov je 
prvním počinem, prvním hmatatel-
ným krokem v rámci propojování 
města s jeho okolím. Máme zpracova-
nou cyklokoncepci a na jejím základě 
budeme hledat další způsoby, jak trasy 
budovat.
Jsme si vědomi nedostatečné kapacity 
ubytování a doprovodných služeb ve 
městě. Budeme podporovat jejich 
vznik především v místech, kde město 
hraničí s Brdy. Je důležité zaměřit se 
i na „event“ turismus, kdy musíme 
propagovat významné městské kultur-
ní akce i mimo region. Příležitostí pro 
naše město je i tzv. kongresová turisti-
ka, ke které zde bohužel zatím nejsou 
vytvořeny optimální podmínky.

Senioři
Zcela zrekonstruovaný dům s pečova-
telskou službou v Hradební, nové 
výtahy v Brodské, nové bezpečnostní 
systémy a hlavně zcela nový domov 
seniorů v Žežické ulici, který navýší 
kapacitu toho stávajícího o 20 lůžek. 
To jsou jen některé „tvrdé věci“, který-
mi jsme přispěli k péči o starší nebo 
nemocné spoluobčany. Důležité je to, 

aby se Středočeský kraj v budoucnu 
nestavěl zády k finanční podpoře 
provozu zařízení pro seniory. I nadále 
chceme, aby naše město bylo k senio-
rům vlídné a kromě služeb jim nabíze-
lo možnosti trávení volného času tak, 
jako je tomu doposud.
Ve městě nám chybí kapacita domova 
se zvláštním režimem a zařízení 
pro nízkopříjmové seniory. Zadali jsme 

vypracování studie proveditelnosti 
na umístění takového zařízení 
v budově bývalých Městských lesů. Pro 
financování chceme využít dotační 
tituly IROP. Vznik takových zařízení, 
včetně soukromých, budeme podporo-
vat.

Město získalo pozemky na stavbu oválu a pracuje na jeho obnově. Vizualizace 
budoucího atletického oválu.

Sociální tématika
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Investice do škol
Do školních budov bylo investováno 
obrovské množství peněz. Jen namát-
kou: dokončení půdní vestavby na ZŠ 
28. října, opravy střech, oken, kotelen, 
rozvodů a sociálního zařízení, odvlh-

čení budov, opravy oplocení a mnoho 
dalšího. V podobných investicích je 
třeba pokračovat. 

Bezpečnost
Zajištění bezpečnosti dětí, žáků 

a pedagogů ve škole je téma, kterému 
se město věnuje neustále. Bylo dokon-
čeno zabezpečení budov všech našich 
škol proti vstupu nežádoucích osob. 
Město také zajišťuje školám podporu 
při realizaci vzdělávacích programů na 
toto téma. Pedagogické sbory všech ZŠ 
např. prošly seminářem na téma 
Varovné signály u žáka pachatele. 
Bezpečnost dětí a pedagogů je a bude 
jednou ze základních priorit a je nutné 
ji tak vnímat i v budoucnu.
Přechod na distanční výuku během 
uzavření škol z důvodu covidové 
pandemie se stal zásadní záležitostí, 
se kterou se školy musely v uplynulém 
období vypořádat. Díky podpoře 
ze strany města jsou připraveny 
v případě potřeby ihned distanční 
výuku zahájit a výuku on-line mohou 
využívat i při jiných příležitostech.
I přes covidová omezení se podařilo 
realizovat výměnné pobyty žáků 
v rámci řady mezinárodních projektů. 
Vzájemná výměna zkušeností a získá-
vání jazykových dovedností má velký 
význam pro osobnostní rozvoj žáků a 
profesní růst pedagogů, proto budeme 
tento segment i nadále podporovat.

Sociální služby
Ve službách sociální prevence patří 
naše město mezi republikovou špičku. 
S útlumem projektového financování 
služeb se pojí vyšší náklady pro měst-
ský rozpočet. Počítáme s tím. Už 
v letošním roce jsme rozsah služeb 
optimalizovali tak, abychom v maxi-
mální míře zachovali jejich dostupnost 
a kvalitu. 

Ubytovny
Problémem, na který neexistuje jedno-
duché řešení, jsou ubytovny. Jedinou 

možnou cestou, která se nám osvědči-
la, je aktivní spolupráce města, policie 
a provozovatelů ubytoven. Uvědomu-
jeme si, že ne všichni lidé žijící 
na ubytovnách, jsou problémoví, 
obzvláště s nimi je pak zapotřebí 
pracovat a vést je sociální prací k lepší-
mu životu. Ti méně přizpůsobiví musí 
pochopit, že jejich chování není 
v rámci naší komunity přípustné. 
Rozhodnutím soudních orgánů jsme 
ztratili nástroj v podobě bezdoplatko-
vých zón, musíme o to více a důrazněji 
využívat tvz. měkké nástroje řešení 

problematiky ubytoven a vyloučených 
lokalit. Nebráníme se dialogu 
o výkupu problematických ubytoven 
a o jejich přebudování na jiné byty 
zvláštního určení pro mladší či naopak 
starší spoluobčany.

Letos byl vybudován nový domov pro seniory. Den se seniory. Pro seniory pořádáme mnoho akcí.

Školy

Do oprav a rekonstrukcí škol se investují značné prostředky. 
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Systémová opatření
Oblast středního školství není primár-
ně v gesci města, zodpovědný za fungo-

vání středních škol je kraj. Jaké střední 
školy u nás ve městě jsou, pro kolik 
jsou studentů a jaké nabízejí studijní 
obory, to je skutečně na rozhodnutí 
kraje. Jakkoliv jsme si toho vědomi, 
musíme se v rámci našich možností 
zasadit o to, aby střední a základní 
školství v našem městě fungovalo 
provázaně, abychom dokázali poskyt-
nout adekvátní výuku dle soudobých 
potřeb a standardů. Všechny školy jsou 
připraveny zapojit se pro realizaci 
nebo rekonstrukci odborných učeben 
do dotačních výzev IROP. Provedeme 
aktualizaci stávající kapacity škol, a to 
zejména v souvislosti s tím, že původ-
ně stanovené kapacity už neodpovídají 
potřebám dnešního školství především 
s ohledem na množství a skladbu 
odborných učeben. 

Víme, s jakými problémy se budou 
příbramské školy v následujícím 
období potýkat. Kromě kapacity se 
bude jednat i o otázky celkového nasta-
vení školství a jeho dalšího směřování. 
Budeme vždy prosazovat rozumnou 
a konsenzuální cestu mající podporu 
jak u občanů, tak u odborné veřejnosti. 

Aquapark a školy
Čeká nás dlouhá rekonstrukce aqua-
parku. Školy s tím dopředu počítají, 
společně jsme přijali taková opatření, 
která umožní žákům absolvovat 
plaveckou výuku dle vzdělávacích 
programů. Totéž platí i pro Plavecký 
klub, pro nějž připravujeme program 
podpory v souvislosti s nutným dojíž-
děním do jiných plaveckých areálů 
po dobu rekonstrukce aquaparku.

Na všech školách byly instalovány 
systémy pro bezpečnost dětí. 

Doprava

Vizualizace zvažovaného parkovacího domu v Milínské ulici.

Plynulost dopravy ve městě leží z velké 
části na bedrech ŘSD, které má 
na starosti velké dopravní projekty 
na páteřních komunikacích. Například 
Jihovýchodní obchvat, opravu mostu 
v Husově ulici, popřípadě opravu povr-
chu v Milínské ulici. V případě JVO 
vedeme s ŘSD diskuse o zmírnění 
dopadů této stavby a její návaznost 
na městskou dopravní síť. Uzavřeli 
jsme memorandum o tom, že dotčené 
osady budeme chránit před hlukem 

z obchvatu, je to daný slib. 

MHD
Byl nastaven a zasmluvněn nový 
kontrakt s dopravcem MHD. Jezdí 
novější a lepší autobusy, obsluhují 
prakticky celé město včetně osad. 
Hromadná doprava v Příbrami obstojí 
ve srovnání s jinými městy. I zde nás 
covidová doba přesvědčila o tom, že 
věci, které se dříve považovaly 
za neměnné, mohou vzít rychle za své. 

Obsazenost autobusů klesla navzdory 
nezvýšeným cenám jízdného. Součas-
ně náklady na MHD stouply s nárůs-
tem cen pohonných hmot. Budeme 
usilovat o úpravu smlouvy s doprav-
cem ve smyslu optimalizace nákladů 
na MHD.
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Parkování
Zlepšení dopravní situace si slibujeme 
i od plánované změny parkovacího 
systému.
Provedli jsme důkladnou analýzu 
a vypracovali promyšlený systém 
parkování.  Ten čeká na rozhodnutí 
o detailním nastavení parametrů, 
o čemž rozhodne nové zastupitelstvo. 
Systém parkování přinese jednoznač-
ně zlepšení pro rezidenty.  Cílem je 

jejich upřednostnění před lidmi, kteří 
městem jen projíždějí.  Podpoříme 
takové návrhy, které nebudou přinášet 
zbytečnou finanční zátěž pro obyvate-
le. Důležité je budovat a vytvářet nové 
parkovací kapacity.  Postupně odstra-
ňujeme vraky z ulic. Vybudovali jsme 
za tím účelem odstavné parkoviště u 
Sběrného dvora. V centru města nasta-
víme parkování tak, aby byla zajištěna 
co největší obrátkovost vozidel.

Parkovací dům na autobusovém nádra-
ží: zde je vysoutěženo a byla uzavřena 
smlouva, máme stavební povolení. 
Zhotovitel dokončuje detailní doku-
mentaci v režimu „projektuj a postav“. 
V roce 2023 začne se stavbou. Parkova-
cí dům pojme více než 150 vozidel. 
Připravujeme projekty na další parko-
vací domy, například v Milínské ulici 
v místech stávajícího nekapacitního 
parkoviště. Vykoupili jsme pozemky 
pro výstavbu parkovacího domu na 
Rynečku. Zvažujeme a vyhodnocujeme 
možnosti jejich výstavby formou PPP 
projektu.  
Pracujeme na vytvoření parkovacích 
míst podél Třídy Osvobození. V počát-
ku září budou zahájeny práce 
na odstavném parkovišti na Flusárně, 
kde budou i místa pro nabíjení 
elektroautomobilů.
Máme připraveny projekty na řešení 
parkování a celkově veřejného prosto-
ru ve vnitroblocích Jana Drdy, Legioná-
řů-Osvobození-E.Beneše, Antonína 
Dvořáka, Mostecká-Sokolovská a 
Okružní. Připravujeme i komplexní 
řešení pro oblast Pod Čertovým Pahor-
kem.
Budeme pokračovat i ve výstavbě men-
ších parkovacích ploch na vhodných 
místech tak, jako se tomu děje dopo-
sud.

400.000.000 Kč, to je částka, která 
se aktuálně nachází na účtech 
a v pokladně našeho města. Nemáme 
žádné úvěry ani půjčky. Osm let zodpo-

vědného hospodaření znamená přerod 
města od zadluženého chudáka 
k městu, které žije, investuje a zároveň 
má našetřeno dost na svůj další rozvoj.

Investice
Za poslední čtyři roky šla na investice 
a opravy téměř miliarda korun. Zde 
uvádíme jen příklady několika z nich: 
nová kanalizace v Lazci, In-line dráha, 
lanové centrum a minigolf na Novém 
rybníce, zastávky v Březnické ulici, 
k nepoznání změněný Čekalíkovský 
rybník a jeho okolí, upravená dětská 
hřiště, domov seniorů, Hasičské 
muzeum na Březových Horách, vestav-
ba ZŠ 28. října, nová lávka a altán 
u rybníka Kaňka, osvětlení přechodů 
a nových chodníků, v mnoha částech 
města rekonstrukce celých ulic včetně 
výměny inženýrských sítí, instalace 
moderních a úsporných veřejných 
osvětlení, úprava hlediště Divadla 
A. Dvořáka, výměna osvětlení na 
zimním stadionu, oprava Zámečku 
Ernestinum a desítky dalších větších či 
menších investičních akcí. Dále stovky 

oprav všeho druhu včetně vodohospo-
dářského majetku, to jsou další stami-
liony korun. A nebýt nepředvídaných a 
mimořádných událostí, jako byl 
Covid-19 nebo současné dění ve světě 
spojené s válkou na Ukrajině, mohly 
být rozjeté i další investice.
Mimořádně dobrá finanční kondice 
města, kterou potvrzují i odborné 
ratingy, nám umožňuje pustit se směle 
do dalších projektů bezpečně a v přípa-
dě čerpání úvěrů i s těmi nejnižšími 
úroky. Opravit aquapark a k tomu 
čistírnu odpadních vod a k tomu mosty 
a nebo třeba náměstí na Březových 
Horách bude stát množství peněz. 
S tím, jak je na tom město ekonomicky 
dobře, se nemáme čeho bát.
O tom, jak si město skutečně stojí 
ve všech ukazatelích, se můžete dočíst 
například ve výroční zprávě za rok 
2021, která je dostupná na stránkách 
města.

Stále vznikají nová parkovací místa tam, kde je zapotřebí.

Dobrá finanční situace a hodnocení 
města umožní další rozvoj.

Finance a správa majetku
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Rozvoj města není jen o bydlení. Je také 
o podpoře zaměstnanosti (spíše 
podpoře příležitostí k tvorbě pracov-
ních míst) a o zajištění atraktivního 
trávení volného času.

Územní plán
Základním nástrojem umožňujícím 
rozvoj města je územní plán. Nechce-
me-li mít z města mrtvou zónu, 
musíme územní plán rozpohybovat. 
To bude konečně možné, protože 
v roce 2023 skončí ochrana vlastníků 
pozemků v rozvojových územích podle 
stavebního zákona. Už nyní pracujeme 
na změnách, už nyní přicházejí smys-
luplné podněty na vytvoření nových 
zastavitelných území jak pro bytovou 
výstavbu, tak pro podnikání. 
Na druhou stranu víme o rozvojových 
zónách, jejichž rozvoj je fakticky 
nemyslitelný. Takové zóny je třeba 
vypustit a místo nich stanovit zóny, 
které rozvoj umožní. Město musí 
vystupovat aktivněji a to nejen v oblas-
ti územního plánu.
Upravíme regulace nejdůležitějších 

zón, například prvky regulačního 
plánu přímo implementovaných 
do územního plánu. To se týká i tolik 
diskutované Fantovy louky, kde 
budeme dbát na důsledné vyhotovení 
(a hlavně respektování) výsledků 
probíhajících i budoucích odborných 
posudků jak biologických, tak geolo-
gicko-hydrologických. Nebudeme 
podporovat ani takovou výstavbu, 
která by měla zásadně negativní dopad 
na zdejší obyvatele. Lepší hospodaření 
s dešťovou vodou, lepší klima v měst-
ském prostoru, využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, na to vše 
bychom se měli zaměřit.

Podpora investic
Podporovat zaměstnanost můžeme 
i tak, že se budeme stavět vstřícně 
k projektům soukromých investorů, 
kteří v našem městě budou mít zájem 
budovat své provozy. Příkladem tohoto 
přístupu je například právě dokončo-
vaný provoz výroby filtrů na Evropské 
ulici, který byl umožněn právě díky 
ochotě našich zastupitelů odprodat 

městské pozemky.

Podpora rozvoje
Zásadním mezníkem bude zkapacitně-
ní Městské čistírny odpadních vod. 
Budeme více podporovat perspektivní 
rozvojové zóny budováním páteřních 
sítí a infrastruktury. Pomůžeme 
s odstraněním problémů zón 
např. roztříštěnosti infrastruktury 
nebo při scelování pozemků.
Funkční rozvojové zóny jsou základní 
podmínkou rozšiřování bytového 
fondu a to včetně toho městského.
Rozvoj města nepřináší jen pozitiva. 
Jsou s ním někdy spojeny i dopady 
na stávající obyvatele. Negativní vlivy 
se budeme snažit všemožně potlačo-
vat, jde nám o citlivý rozvoj, nikoliv 
o rozvoj „na sílu“.

Nakládání s majetkem
Máme hotovou „Koncepci hospodaření 
s vybraným nemovitým majetkem 
města Příbram na období 
2022 – 2030“. Ta vychází z tzv. „sema-
foru majetku“, rozdělujícího majetek 
do tří kategorií vhodnosti prodeje.  
Nikdy předtím město tak zásadním 
dokumentem nedisponovalo. To, co se 
v koncepci píše, není dogmatem, ale 
doporučením, jak by se o každé jednot-
livosti mohlo rozhodovat. 
Podařilo se uskutečnit mnoho 
významných a pro rozvoj města 
důležitých transakcí. Například výkup 
pozemků od GONURA PROPERTY, 

s.r.o., narovnání vztahu se soukromým 
vlastníkem mnoha pozemků užíva-
ných jako veřejná prostranství, výkup 
pozemků od TJ Baník pro výstavbu 
atletického oválu a dvou pozemků 
od ARRIENA CREW pod plánovanou 
stavbou multifunkční haly, výkupy 
potřebných pozemků od ÚZSVM, 
výkup pozemků od soukromých vlast-
níků na Rynečku pro budoucí výstavbu 
parkovacího domu a od dalšího 
soukromníka pro úpravy okolí Čekalí-
kovského rybníka, výkup pozemku 
na Balonce pro výstavbu haly Technic-
kých služeb, směna pozemků 
se soukromníkem pod in-line dráhou, 

bezúplatné nabytí pozemků u Odbor-
ného učiliště v ulici Pod Šachtami 
od dárce Středočeského kraje, prodej 
bývalého Hamira, budov v bývalém 
dvoře TS, pozemků pod garážemi 
za Korunou. Podařilo se narovnat 
a smluvně ukotvit vztah s SK Spartak.
Dotáhneme výkup pozemků pod 
dopravním hřištěm, výkup pozemků 
potřebných pro stavbu multifunkční 
haly, vyřešíme vlastnické vztahy 
k pozemkům pod skládkou, čeká nás 
narovnání vlastnických práv k pozem-
kům v majetku státního podniku 
DIAMO nebo dokončení směny 
pozemků s obcí Dubno.

Rozvoj města

Po dobudování nové haly Trox se rozšíří nabídka pracov-
ních přiležitostí.

Město musí podporovat podobné projekty bydlení jako 
tento v ulici Hanuše Jelínka.
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Veřejné zakázky
Za volební období se nám podařilo 
zefektivnit a posunout zadávání veřej-
ných zakázek. Díky spolupráci týmu 
úředníků se město dostalo na špičku 
v oboru. V rámci nezávislého hodnoce-
ní se město umisťuje na předních 
místech – například Z-index. Město je 
aktivním členem Platformy odpověd-
ného veřejného zadávání, jehož garan-
tem je MPSV. Díky členství bylo město 
s předstihem připraveno na plynulou 
implementaci novely zákona o povin-
nosti odpovědného zadávání, účinnou 
od 1. ledna 2021.

Bezpečnosti ve městě věnujeme 
neustálou pozornost. Pravidelně 
vyhodnocujeme statistiky kriminality 
a snažíme se potírat nejčastější projevy 
závadového chování. Město Příbram 
má vypracovaný Program prevence 
kriminality, který stanovuje základní 
postupy a principy zajištění bezpeč-
nosti ve městě.

Kamerový systém
Za uplynulé období byl opět rozšířen 
městský kamerový systém na celko-
vých 42 kamerových bodů, které nyní 
pokrývají velkou část města. Další 
kamerové body jsou momentálně 
v projektové přípravě, jedná se napří-
klad o posílení dohledu v ulici 
Na Vyhlídce u Azylového domu.
Dohledové kamery ve městě zásadním 

způsobem přispívají k odhalování 
pachatelů majetkové i jiné trestné 
činnosti a pomáhají chránit majetek 
a zdraví občanů. I nadále budeme 
kamerový systém rozšiřovat a moder-
nizovat.

Městská policie
Městská policie se nadále potýká 
s nedostatkem strážníků. Přes několik 
úspěšných náborů se stále nepodařilo 
naplnit celkový stav. Připravujeme 
motivační program pro zvýšení zájmu 
o práci v Městské policii. Vyšší počet 
strážníků pomůže řešit problémy 
podobné těm, co jsou na Rynečku, 
u Mototechny nebo Pod Čertovým 
Pahorkem a jinde.
Na výborné úrovni je spolupráce 
s Policií České republiky, funguje 

perfektní provázanost a společné 
postupy například při řešení doprav-
ních přestupků či při pátrání po hleda-
ných osobách.

Hasiči
Spolupráce mezi městem a jednotkami 
požární ochrany je vynikající. Jejich 
profesionalita se neustále zvyšuje. 
Dobrovolní hasiči nejenže jsou vždy 
připraveni ke kvalifikovaným 
zásahům, ale ochotně se účastní všech 
větších akcí, které ve městě probíhají. 
Obzvláštní úlohu sehrává jednotka 
hasičů z Březových Hor, která plní 
i mimořádně náročné úkoly.
Hasičů si vážíme a i nadále je budeme 
podporovat.

Bezpečnost

Záběr z našeho dohledového centra. Podporujeme profesionální i dobrovolné hasiče.

Otevřenost radnice a nekorupční prostředí

Ze setkání s dodavateli města v rámci „meet the  buyer“. 
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Do praxe byly zavedeny dynamické 
nákupní systémy (DNS) – na výstavbu, 
opravy a údržbu pozemních komuni-
kací, na stavební práce související 
s údržbou a opravami budov v majetku 
města a v roce 2022 také na opravu 
a údržbu vodohospodářského majetku 
města. Aktuálně má město v každém 
ze zavedených DNS 11-15 dodavatelů 
různé velikosti od malých místních 
firem až po velké nadnárodní koncer-
ny. DNS se osvědčuje hlavně tím, že 
umožňuje firmám snáze a rychleji 
se ucházet o zakázky, je přehlednější 
a srozumitelnější pro potenciální 
dodavatele.
Jako vynikající nástroj se ukázal Meet 
the buyer – každoroční představení 
investičních plánů potenciálním doda-
vatelům. Dopředu řekneme, co máme 
v plánu a firmy si mohou nachystat 
kapacity. 
V rámci zakázek netlačíme pouze 
na cenu. Město ve své praxi stále více 
využívá necenová hodnotící kritéria. 
Mezi nejobvyklejší patří zkušenosti 
realizačního týmu dodavatele, 
environmentální aspekty a sociálně 
odpovědné aspekty. Díky důsledné 
práci se v rámci zadávání zakázek daří 

spořit desítky milionů.
Do budoucna nás čeká digitalizace 
stavebních projektů. Zavedeme systém 
BIM, využívání smluvních standardů 
a ještě větší důraz bude kladen 
na odpovědné zadávání, zejména 
na ekologické aspekty zakázek 
a přínos pro místní komunitu.
 
Informovanost obyvatel
Na všech kanálech, na všech sítích 
a všemi prostředky informujeme 
o tom, co město dělá. V tomto období 
k městskému webu, zpravodaji Kahan, 
Infoservisu a facebookovému i youtu-
be kanálu přibyla ještě relace Minutky 
z radnice.
Veškeré dokumenty týkající se rozho-
dovacích procesů ve městě jsou 
dostupné na webu města. Jednání 
zastupitelstva jsou přenášena online.
Nad rámec běžně poskytovaných 
informací a údajů existuje možnost 
využít ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb. Žádostí o poskytnutí informací za 
období od začátku roku 2019 do konce 
července 2022 přišlo celkem 229.
Za uplynulé období, tedy od roku 2019 
do července 2022 jsme částečně nebo 
úplně odmítli poskytnout informace 

v 50 případech (21,8 %).  V převážné 
části se jedná o částečné odmítnutí 
z důvodů povinné anonymizace osob-
ních údajů. V souvislosti s čím dál 
přísnější ochranou osobních údajů je 
rozsah anonymizace větší a rozhodnu-
tí o odmítnutí poskytnutí informace 
přibývá. O úplné odmítnutí jde pouze 
u jednotek případů z celkového počtu 
229.
Přesné a důsledné informování veřej-
nosti je naší prioritou i pro další 
období.

Publikované články:

400.000.000.- Kč. To je částka, která 
se aktuálně nachází na účtech 
a v pokladně našeho města. K tomu 
žádné úvěry ani půjčky. Osm let zodpo-
vědného hospodaření a z chudé zadlu-
žené Příbrami, která měla kolem nuly 
disponibilních finančních prostředků, 
je dnes opět bohaté a hrdé město. 
Město, které žije a kde se také investu-
je. Za poslední čtyři roky šla na investi-
ce a opravy téměř miliarda korun. Jen 
jako příklad několika z nich uvedu 
např. novou kanalizaci v Lazci, In-line 
dráhu, Minigolf na Novém rybníce, 
zastávky BUS v Březnické ulici, 

k nepoznání se měnící Čekalíkovský 
rybník a jeho okolí, upravená dětská 
hřiště, nový domov seniorů, Hasičské 
muzeum na Březových horách, vestav-
bu na ZŠ 28. října, novou lávku a altán 
u rybníka Kaňka, osvětlení několika 
přechodů a nových chodníků, v mnoha 
částech města proběhla rekonstrukce 
celých ulic včetně výměny inženýr-
ských sítí, instalace moderních 
a úsporných veřejných osvětlení. 
Velkou rekonstrukcí prošlo hlediště 
Divadla A. Dvořáka, sportovci ocení 
výměnu osvětlení na zimním stadionu, 
proběhla i oprava Zámečku a desítky 
dalších větších či menších investičních 
akcí. Dále stovky oprav všeho druhu 
včetně vodohospodářského majetku, 
kam šlo v uplynulém období rekordní 
množství peněz. To jsou další desítky 
a stovky milionů, které nenecháváme 
chřadnout na účtech, ale proměňuje-
me je za modernější infrastrukturu. 
Nebýt nepředvídaných a mimořád-
ných událostí, jako byl Covid-19 nebo 

současné dění ve světě spojené 
s válkou na Ukrajině, mohly být rozjeté 
i investice další. Určitě Aquapark, kde 
jsme i přes všechny překážky těsně 
před spuštěním prací, aktuálně probí-
há veřejná zakázka na zhotovitele díla 
a reálně stavba začne ještě v tomto roce 
2022. Rovněž parkovací dům na auto-
busovém nádraží se konečně rozjel. 
Soutěž na zhotovitele proběhla, smlou-
va je podepsána, poslední projektové 
práce finišují a příští rok se staví. 
Souběžně se rovněž připravují projek-
ty na další parkovací domy, například 
v Milínské ulici. Nezapomnělo se ani 
na březohorské náměstí, u nějž probí-
há architektonická soutěž, aby se do 
dvou let mohlo opravit. A tak bych 
mohl pokračovat, akcí v různé fázi 
rozpracovanosti máme skutečně 
připraveno mnoho.
Vedení města za posledních osm let 
svojí usilovnou prací a zodpovědným 
přístupem skutečně město pozvedlo 
a je to vidět na každém rohu. Velkou

Petr Rotter: Za poslední čtyři roky šla na investice a opravy 
téměř miliarda korun

Městský časopis získal mnoho oceně-
ní.



Zelená páteř 
města Příbram 
je zóna, která 
v Příbrami 
zahrnuje oblast 
podél Příbram-
ského potoka a 
vede od Evrop-
ské ulice přes 
Dolejší Oboru až po Fialův rybník 
a postupně prochází a bude procházet 
spoustou změn. Protože jde o území, 
jehož proměna probíhá možná už 
posledních patnáct let, stojí za rekapi-
tulaci, v jaké podobě se nyní nachází 
a kam bude dále směřovat.
Když před mnoha lety vznikl záměr 
přetavit neutěšenou a vlastně 
„mrtvou“ oblast podél Příbramského 
potoka tak, aby vznikla Zelená páteř, 
bylo jasné, že se jedná o generační vizi 
a že její části se budou moci realizovat 
pouze po jednotlivých projektech, a to 
podle finančních možností města. Vše 
začalo základní koncepcí a přípravou 
pozemků, každé další zastupitelstvo 
(a vedení města) pak k celkovému 
výsledku přispělo pouze částečně. 
A další kroky budou záležet na rozhod-
nutí následujících zastupitelů 
a radních.
 
Rozvoj na Nováku
Na trase Zelené páteře je z dřívějších 
dob už renovována oblast kolem Hořej-
ší Obory. Poté vzniklo dětské hřišti se 
zázemím, které se nachází u Q-klubu 
a je hojně navštěvované. Projektem, 
který se podařilo z velké části realizo-
vat také před několika lety, byla revita-
lizace Nového rybníka, jeho odbahně-
ní, oprava hráze, břehů, přítoku, vybu-
dování mol, pláže pro děti, dětského 
vodního hřiště, zabudování trampolín, 
minizoologické zahrady, výstavba 
nové plavčíkárny, terasy, sociálního 
zázemí a dalších prvků. Pro prostor 
tohoto přírodního koupaliště bylo 

občany „vysoutěženo“ i Rákosníčkovo 
hřiště. V lokalitě vznikl nový 
skatepark, na jehož podobě participo-
vali budoucí uživatelé, a areál obkrou-
žila i protnula in-line dráha. Byla zahá-
jena rekonstrukce restaurace a v těsné 
blízkosti, po několika odkladech, začal 
fungovat rekonstruovaný Junior klub.
V posledních letech bylo dobudováno 
Sezam bistro na Novém rybníku 
a v roce 2019 bylo v areálu slavnostně 
uvedeno do provozu hřiště na mini-
golf. V rámci vodní plochy vzniklo 
litorální pásmo, které do budoucna 
skýtá možnosti pro čistější vodu 
v samotném rybníku. Děti mohou 
využívat nedaleké hobití domky a ti 
odrostlejší a mrštnější parkourové 
hřiště. Připravuje se projekt sauny, 
základní oprava areálu letního kina 
(lavičky jsou již vyměněny) a revitali-
zace minikempu (oprava chatek 
a kemp pro obytná auta).
Od loňského léta je v prostoru mezi 
skateparkem a novou železniční 
zastávkou Příbram – Sídliště zprovoz-
něno psí hřiště. Po dokončení a snad už 
po pandemii začal plně fungovat 
rekonstruovaný Junior klub, čímž celá 
oblast tvoří významné sportovně, 
rekreační a společenské zázemí města. 
Dále bylo na trase Zelené páteře, 
na Rynečku, vybudováno workoutové 
hřiště Predátor park pro dospělé i děti.
 
Čekalíkovský rybník jako protivá-
ha
Další oblast, která čeká na změnu, je 
prostor mezi dětským hřištěm 
u Q-klubu a Novým rybníkem. Byla 
vypracována studie celé oblasti 
a projekt na odbahnění Čekalíkovské-
ho rybníka, zrušena zahrádkářská 
kolonie, vykoupeny potřebné pozem-
ky, vykáceny náletové dřeviny 
a dendrologem určené stromy, vyklize-
na celá oblast od suti. Nyní je zpevněna 
hráz i dno a rybník je odbahněn 

a napuštěn. Zároveň je připravena 
revitalizace okolí včetně prvků odka-
zujících na naše přátele ve Valle di 
Ledro. Může zde vzniknout vyhledáva-
ná lokalita na procházky, posezení 
na molu a v útulných zákoutích. Reali-
zace by měla být hotova do podzimu 
tohoto roku.
Další připravovanou akcí v rámci spor-
tovně rekreační linie Zelené páteře je 
výstavba atletického oválu situované-
ho do samotného závěru této zóny 
těsně za přejezd u Junior klubu. Studie 
budoucí stavby tribuny a přilehlé 
atletické dráhy, jejíž parametry dovolí 
konání soutěží překračujících rámec 
regionu, je hotova. V březnu tohoto 
roku bylo odsouhlaseno zahájení výbě-
rového řízení na zhotovitele projekto-
vé dokumentace atletického oválu, 
tribuny, parkoviště, zeleně a ostatních 
ploch a nyní se pro jeho vypsání 
připravují zadávací podmínky.  
Nad rámec původního záměru bude 
nutné rekonstruovat nebo nově vysta-
vět několik mostů a můstků, které 
se na trase Zelené páteře nacházejí. 
Jejich postupná rekonstrukce započala 
v letních měsících tohoto roku 
a občané ji budou muset strpět ještě 
několik let.
 
Má to smysl
Myšlenka Zelené páteře má smysl, 
do oblasti se vkradl „život“, každoroč-
ně se zde koná mnoho akcí, např. 
Novák fest, Čarodějnice, Čertovský 
Novák, Korzo Obora, koncerty, farmář-
ské trhy. Jako protiváha prostoru 
plného aktivit pak vznikne klidové 
prostředí Čekalíkovského rybníka (či 
tzv. Dolní Kaňky). 
Na budoucí revitalizaci čeká i další část 
Zelené páteře v úseku od Dolejší Obory 
přes Podskalí směrem k Trhovým 
Dušníkům. Zelená páteř je dlouhodobý 
projekt, ostatně je velmi dlouhá a jen 
přes Příbram měří několik kilometrů.

Investice: Adventure golf - Nový rybník,Bezbariérová trasa ke Kulturnímu domu,Bezbariérový vstup do Kulturního domu, BUS zastávky v Březnické ul.,Čekalíkovský rybník - odbahnění a úpravy, Dětské herní prvky - Kozičín,Dětské herní prvky - Sázky, Dětské herní prvky - Sázky, Dětské hřiště - Nová Hospoda, Dětské hřiště Březové Hory, Dětské hřiště u DPS Brodská, Domov seniorů, Žežická ul., Domovní ČOV - Bytíz, Zavržice, Drkoláč, přístřešek + posezení, Drkoláč, pumptrack, Hasičské muzeum na Březových Horách, Hřiště na Streetball -Žežice, Chodník - Hlinovky, Chodník + optická síť (okolí Zámečku), IN-Line dráha Nový rybník, Interierové vybavení Domova seniorů, Interierové vyvavení -  vestavba ZŠ 28.října, Kabelové rozvody - Nový rybník, Kanalizace v obci Lazec, Klimatizace - dětské skupiny, Komunikace Mlynářská ul. (u sběrného dvora),Komunikace ul Dělostřelecká/Mlynářská, Lanové centrum - Nový rybník, Lesní hřiště Kozičín, Mini ZOO 2.část - Nový rybník, MŠ Pohádka - úprava zahrady v př. stylu, Nová lávka a altán u Kaňky, Objekt zázemí - Nový rybník, Odbahnění vodní nádrže Kaňka, Oddychová zóna - Nová Hospoda, Oplocení hřiště - Ryneček (u tržnice), Osvětlení 6-ti přechodů v ul. E. Beneše, Park pod Sv. Horou (oddychová zóna), Parkování pro 111 vozidel - ul. Legionářů, Parkování v ul. Gen. Kholla, Polozapuštěné kontejnery v ul. Gen. Kholla, Požární hydrant - ul. Žežická, Protisněhové zábrany - KJD Příbram, Přeložka NN - areál bývalé 8.ZŠ, Příprava pro samostatné el. měření - 8.ZŠ, Přístavba klubovny - Jerusalem, Přístupový chodník - žel. zastávce Školní ul., Psí koutek - Litavka, Psí park - Nový rybník, Půdní vestavba - ZŠ 28.října, Rekonstrukce hasičské zbrojnice BH, Rekonstrukce Junior klubu, Rekonstrukce kalníku - Nový rybník, Rekonstrukce povrchů Obecnické ul., Rekonstrukce psího útulku - Lazec, Rekonstrukce ulice - Orlov-Hájetina, Revitalizace hřiště - MŠ Kličkova vila, Rodinný koutek - Nový rybník, Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády, Rozšíření zpev. ploch kompostárny, Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, Úprava veřejného prostranství - CÍL, Veřejné osvětlení - Cihlářská ul., Veřejné osvětlení - Klaudova ul., Veřejné osvětlení - Orlov (6 ks VO), Veřejné osvětlení - Svatohorská alej, Výměna 317 svítidel veřejného osvětlení, Výměna a rozšíření VO - Lazec, Výměna herních prvků - Nová Hospoda, Výměna laviček - Svatá Hora, Výměna osvětlení - Zimní stadion, malá hala, Vyztužení podlahy pro rotomat - PB I/19, Workoutové hřiště - Ryneček, Zámeček Ernestinum- odvlhčení zdí, Zázemí Adventure golfu - Nový rybník, Zpevněné plochy pod kontejnery - Kozičín, Zpevněné plochy u Adventure golfu - Nový r., Zpevněné plochy u sběrného dvora. Opravy: demolice bývalé vrátnice Důl Anna, demolice části komína mazutky, Elektro. a slaboproudy - Dětské skupiny, havárie požárního vodovodu KD, havarijní  oprava střechy divadla, havarijní oprava požárního vodovodu KD, havarijní oprava střechy ZS, Lesní divadlo Skalka -  přístavek občerstvení, Odstranění části RD, Heyrovského č.p. 173, Odvlhčení části budovy - MŠ Perníková chal., Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, odvodnění dvora HZ Zdaboř, Odvodnění hřbitovního dvora a domku, Oprava a zprovoznění dieselagregátu KD, oprava dešťové kanalizace KD, Oprava elektrorozvodů - MŠ Rybička, oprava EZS PB I/106, Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram, oprava hlediště - Lesní divadlo, oprava kanalizace psí útulek Lazec, oprava kapličky Kozičín, oprava klimatizace - PB I/19, Oprava koridoru - ZŠ Školní, Oprava kotelny + kotle - ISŠ HPOS Příbram, Oprava kotelny + kotle - SZŠ a VOŠ Příbram, oprava krytu šachty nákladního výtahu KD, oprava oken "Švejk", oprava opěrné stěny u vstupu SPARTAK, Oprava oplocení - MŠ Perníková chaloupka, oprava oplocení - psí koutek Litavka, Oprava oplocení - Speciální MŠ, Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory, Oprava oplocení hřbitova - Zdaboř, oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynových kotlů PB I/19, Oprava podlahy kuchyně - ZŠ pod Sv. Horou, Oprava povrchu tělocvičny - ZŠ Bř. Hory, Oprava sociálního zař. - MŠ Jungmannova 91, Oprava sociálního zař. - SPŠ a VOŠ Příbram, Oprava sociálního zařízení - ZŠ 28.října, Oprava sociálních zařízení - ZŠ Školní, oprava střech dvou pavilonů 8.ZŠ, Oprava střechy - MŠ Speciální, Oprava střechy - MŠ Speciální, oprava střechy  skladu - hřbitov Zátiší, Oprava střechy - Školní jídelna K Zátiší, Oprava střechy - Zimní stadion, Oprava střechy - ZŠ Březové Hory, Oprava střechy - ZŠ Školní, Oprava střechy - ZŠ Školní, 

zásluhu na tom mají i zaměstnanci 
úřadu, kteří se na správě a chodu 
města podílejí. Jim patří mé velké 
poděkování. Na druhou stranu se nyní 
stále častěji setkáváme s názory 
a programy některých našich politic-
kých oponentů, že je snad potřeba 
řízení věcí obecních i finančních 
„napravit“. Jejich slogan nemálo připo-
míná ten protivný na cedulích 
u dálnic. 

V situaci, kdy se investuje a zároveň je 
našetřeno, si lze tu jejich „nápravu“ 
přeložit i tak, že se investovat přestane 
a našetřené peníze se rozhází. Určitou 
nápravou by to skutečně bylo, protože 
by začalo platit okřídlené rčení o tom, 
že kdo nic nedělá, nic nezkazí a kde nic 
není, tak ani inflace nebere. To je 
opravdu budoucnost města, které bych 
se nerad dočkal, nerad bych zase díky 
těmto odborníkům slýchal o prázdné 

městské kase.
Za správné považuji rozhodnutí 
vedení města flexibilně měnit smlouvy 
o spořících a krátkodobě termínova-
ných účtech a díky získaným úrokům 
chránit naše naspořené finance. Díky 
efektivnímu ukládání peněz se nám 
daří brzdit dopady inflace. Ty pak 
chceme rozumně a zodpovědně inves-
tovat pro další zvelebení našeho 
krásného města Příbram.

Zorka Brožíková: Zelená páteř – jak Příbram naplňuje gene-
rační vize
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V rámci 
zveřejňová-
ní progra-
m o v ý c h 
p r i o r i t 
kandidátů 
do zastupi-
t e l s t v a 
m ě s t a 
Příbram před blížícími komunálními 
volbami se často objevují návrhy týka-
jící se tématu bydlení v Příbrami. 
A také role města, městského úřadu při 
zajištění dostupného bydlení pro jeho 
občany, dostupného jak v kvalitě, tak 
cenově. Někdy mě malinko zarazí, 
s jakou nevědomostí a neznalostí 
tématu se někteří protikandidáti 
pouští do psaní článků. Zkusím 
v několika málo řádcích shrnout, jaká 
je aktuální situace v našem městě.  
Jednoznačně lze konstatovat, že bytový 
fond města Příbram je nedostatečný, 
když činí cca 600 bytů a z toho více jak 
polovina jsou byty zvláštního určení 
(Domy s pečovatelskou službou 
a Komunitní dům seniorů). Je třeba 
však také zdůraznit, že tento stav je 
dlouhodobý a je způsoben plošnou 
privatizací bytového fondu v 90. letech 
minulého století. Tu dodnes považuji 
za mimořádně nešťastný krok, kterým 
se město zbavilo tisíců bytů, které by 
dnes mohly sloužit pro všechny cílové 
skupiny. Vtipné je na všem i to, že se 
o budoucnost bydlení ve svých progra-
mech otírají i ti, kdo jsou za privatizaci 
osobně zodpovědní.
Město Příbram od července tohoto 
roku zřídilo tzv. kancelář bydlení 

města, Činnost pracovníků kanceláře 
bydlení navazuje na dva dřívější 
projekty, které se týkaly prostupného 
bydlení a podpory v bydlení. Jejich 
hlavní činností je spolupráce se všemi 
důležitými subjekty – Městskou realit-
ní kanceláří, poskytovateli sociálních 
a zdravotních služeb, pracovníky 
kontaktního pracoviště Úřadu práce 
v Příbrami i s nájemci z řad soukro-
mých subjektů. Konkrétně pro cílovou 
skupinu osob ohroženou sociálním 
vyloučením a ztrátou přiměřeného 
bydlení je dlouhodobě nastaven systém 
podpory právě pracovníků kanceláře 
bydlení a sociálních pracovníků MěÚ 
Příbram, pracovníků sociálních služeb 
působících na území města, a to 
v tzv. konceptu prostupného bydlení. 
Jde o nastavení maximální míry 
podpory formou sociální práce pro 
osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo 
pro ty, které už o bydlení přišly. 
Systém prostupného bydlení v Příbra-
mi je v širokém regionu naprosto 
unikátní. Od Nízkoprahu, přes azylový 
dům, městskou ubytovnu, sociální 
byty až po byty standardní. Celý proces 
je doprovázen úzkou spoluprací se zde 
působícím pracovištěm Úřadu práce, 
tedy zajištění možných a potřebných 
dávek pro klienty sociálních služeb 
či nájemníků. Princip prostupného 
bydlení je motivační a vyžaduje aktivní 
spolupráci ze strany klientů. Nikdo 
nedostane nic „zadarmo“, musí se sám 
přičinit, spolupracovat a hlavně chtít 
svou situaci řešit. Je to trochu proti-
klad k systému Housing first, který 
dokáže být také funkční, ale jen 

za ideálních podmínek a v malém 
procentu případů.
Jak už bylo naznačeno, bytů máme 
málo a to málo je rozděleno do několika 
kategorií. Od standardních, služeb-
ních, sociálních, bytů pro příjmově 
vymezené osoby, byty v DPS a Kodusu 
až po tolik propírané byty startovací. 
Ano. Město Příbram umí nabídnout 
startovací byty. Pro získání bytu je 
potřeba splnit několik podmínek, 
jednou z nich je například věk do 35 let 
nebo bezdlužnost vůči městu. 
Všechny potřebné informace k měst-
skému bydlení jsou k dispozici 
na webu města - hlavně ve Směrnici 
č. 5/2021 „Pravidla pro pronájem 
a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. Mimochodem Směrnice je 
pravidelně aktualizována a to právě 
s ohledem na vylepšování procesů 
a parametrů přidělování městských 
bytů v ohledem na jejich dostupnost.
Na závěr se vrátím k celkové situaci 
městského bydlení v Příbrami. Bezpo-
chyby je zde snaha o stálé zlepšování 
procesu zajištění dostupného bydlení 
pro občany města. Jen málo informova-
ný pozorovatel může mít pocit, že se 
v oblasti bydlení nic nedělá, nic nefun-
guje. Stačí se jen malinko zajímat 
a zjistíte, že pro každého se najde 
pomoc a řešení.
Ke všem důležitým otázkám ohledně 
bydlení v Příbrami se budou moci noví 
zastupitelé vyjádřit při projednání 
připravované Koncepce bytové politi-
ky města Příbram, která by jim měla 
být předložena k projednání v příštím 
roce.

Jan Konvalinka: Princip prostupného bydlení je motivační a 
vyžaduje aktivní spolupráci ze strany klientů

Nedostateč-
ná kapacita 
č i s t í r n y 
odpadních 
vod (ČOV) 
je největší 
b r z d o u 
r o z v o j e 
P ř í b r a m i . 
Máme nyní stop stav, to znamená, že 
nemůžeme nikoho dalšího připojit. 
Poslední rekonstrukce v roce 2008 
slibovala dostatečnou kapacitu pro 
76 300 obyvatel. Při následném provo-

zu se ukázalo, že její skutečná kapacita 
je v některých ukazatelích (celkový 
dusík a fosfor) výrazně nižší než 
plánovaná. Na vině je dosavadní 
způsob posuzování ČOV, chyba projek-
tu ve výpočtu spotřeby kyslíku 
a v typech technologických zařízení 
použitých při výstavbě. Dodavatel 
technologie navíc krátce po dodání 
zkrachoval.
Město v tomto volebním období začalo 
pracovat na zkapacitnění. Je to dlouhý 
proces, zejména ve vazbě na dotační 
tituly a související práce na trafostani-

ci ze strany společnosti ČEZ. Spoustu 
času se strávilo na analýzách a hledání 
toho nejlepšího řešení. Teď finišuje 
projekční činnost a v srpnu 2022 bude 
předána projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Po vydání stavební-
ho povolení můžeme vysoutěžit doda-
vatele stavby. Předpokládaným termí-
nem dokončení rekonstrukce je rok 
2026.
Zadáním bylo: vysoká energetická 
účinnost a co nejvyšší soběstačnost, 
schopnost zachování provozu čistícího 
procesu při výpadku energie 

Jiří Holý: Příbram bude mít jednu z nejmodernějších čistíren 
odpadních vod v republice
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Jsem člověk, 
který se 
v oblasti 
staveb pohy-
buje dlouhé 
roky. Již 
několik let 
s l e d u j i 
s m u t n ý 
osud příbramského aquaparku. Stejně 
jako všechny ostatní příbramáky mě 
mrzí, že stále není opravený. Dal jsem 
si práci a zjistil si všechna fakta o tom, 
jak to s rekonstrukcí bylo, je a bude. 
Článek je hodně dlouhý, ale po jeho 
přečtení třeba pochopíte, proč jsou 
věci tak, jak jsou a proč bazén ještě 
nestojí.
O rekonstrukci bazénu se začalo 
uvažovat už v roce 2015. Rozsah rekon-
strukce a rámcový záměr investora byl 
odhadnut na nějakých 250 milionů bez 
DPH. Mělo jít jak o vnitřní aquapark, 
tak o venkovní letní koupaliště. Studie 
byla hotova na podzim roku 2016. 
Zastupitelstvo města dne 14. 11. 2016 
uložilo radě zajistit zpracování projek-
tové dokumentace na celkovou rekon-
strukci Aquaparku Příbram, a to 
v maximálním rozsahu. K navrhova-
ným řešením se vyjadřovala i veřej-
nost. Lidé si ve většině přáli rekon-
strukci v největším rozsahu vč. dopl-
nění o velký saunový svět, rozsáhlé 
wellness prvky a dokonce i venkovní 
biotop. Bylo tedy určeno a rozhodnuto, 
že rekonstrukce AQ proběhne 
v největším myslitelném rozsahu.
Město tedy pod tímto zadáním vyhlási-
lo veřejnou zakázku na projektové 
práce. Úkolem projektanta bylo vymy-
slet aquapark, který by byl pro 
návštěvníky atraktivní a zároveň, 
jehož provoz by byl co nejhospodárněj-

ší. Tuto zakázku, tento nelehký úkol, 
vysoutěžila společnost h-projekt s.r.o., 
a to nejen na základě nabídkové ceny, 
ale též zkušeností realizačního týmu.
Dále probíhaly realizační práce 
na jednotlivých stupních projektu. 
V únoru roku 2018 zastupitelstvo 
města schválilo zadat zpracování 
projektové dokumentace pro provede-
ní stavby na projekt „Celková rekon-
strukce a modernizace Aquaparku 
Příbram“ v plném rozsahu dle zpraco-
vané projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení 
vč. požadavků na vytvoření saunové 
zahrady a venkovního brouzdaliště 
jako samostatných stavebních objektů. 
Dodávám, že tehdy pro tento návrh 
hlasovali všichni přítomní zastupitelé 
(23). 
Když byla projektová dokumentace 
hotova, tak se k ní a hlavně k podmín-
kám veřejné zakázky v květnu a září 
2019 vyjadřovalo zastupitelstvo města. 
V květnu 2019 byl za široké shody 
schválen záměr zakázky (pro 21 proti 
3 zdrž. 0) a v září 2019 hodnotící krité-
ria (pro 19 proti 0 zdrž. 3). Město 
ve spolupráci s externím poradcem 
mělo vypracované zadávací podmínky. 
Už tehdy se veřejným prostorem 
se začaly šířit nepodložené pochybnos-
ti o správnosti rozsahu rekonstrukce 
a finanční přiměřenosti investice. Tyto 
pochybnosti a neuvážená vyjádření 
v mediálním prostoru mohla být 
jednou z hlavních příčin nezájmu 
potenciálních dodavatelů o zakázku. 
Přichází rok 2020 a s ním dosud nepo-
znaná a nejistá situace ohledně pande-
mie Covidu. Nikdo tehdy netušil, 
jakým způsobem se bude vyvíjet 
ekonomika města, jaké budou příjmy, 
jak dlouho bude problematická situace 

trvat. Jestli vůbec budeme na rekon-
strukci mít. Zastupitelstvo tedy schvá-
lilo „zatažení nouzové brzdy“ a usnese-
ním č. 333/2020/ZM zastavilo 
přípravné práce na na realizaci veřejné 
zakázky na rekonstrukci aquaparku. 
A to včetně zakázky na správce stavby. 
Do té se mimochodem i přes opakova-
né vyhlašování nikdo nehlásil. 
Rada dostala za úkol nejpozději 
do následujícího zasedání zastupitel-
stva předložit varianty rekonstrukce 
aquaparku v menším rozsahu 
a za menší cenu. Zajímavé je, že na 
tomto se shodlo všech 24 tehdy přítom-
ných zastupitelů. Tedy všichni tehdy 
přítomní zastupitelé souhlasili s tím, 
že se bazén opraví v menším rozsahu. 
Následovala pracovní porada zastupi-
telů, na které se diskutoval nový 
rozsah rekonstrukce. Z výsledků 
jednání byl sestaven rámec rekon-
strukce a odhadnuta její cena. 
V červnu 2020 byl zastupiteli schválen 
rozsah rekonstrukce aquaparku 
a její předpokládaná cena 
258.000.000,00 Kč bez DPH. Pro toto 
hlasovalo 16 z přítomných zastupitelů.  
Tímto byl tedy aktivován tzv. „Plán B“, 
tedy varianta rekonstrukce menšího 
rozsahu, která znamenala vyčlenění 
těch částí projektu, které lze, 
s ohledem na funkčnost aquaparku, 
považovat za zbytné. Jinak řečeno, 
rozhodlo se o tom, že se nebude stavět 
monstrózní „aqualand“, ale že dojde 
na variantu, která bude ekonomicky 
a provozně méně náročná. Vzdali jsme 
se určité komfortní nadstavby, ale i tak 
jsme v široké shodě odsouhlasili 
projekt, který bude znamenat výstav-
bu plnohodnotného zařízení odpoví-
dajícího městu naší velikosti.
Vzhledem k rozsahu a finanční 

Karel Vild: Je zbabělé napadat radnici za to, že bazén stále 
není opraven

– ostrovní režim a co nejvyšší možnost 
dotace na rekonstrukci. Výsledkem 
bude moderní ČOV s nejlepšími ekolo-
gickými ukazateli a skutečnou 
kapacitou 67 100 obyvatel, energeticky 
soběstačná s možností prodeje přebyt-
ku elektrické energie i bioplynu. Bylo 
rozhodnuto o přechodu na vyšší 
termofilní režim, kdy se zvýšením 
teploty vyhnívání dosáhne větší 
produkce bioplynu, nižšího objemu 
kalů a zákonem požadované hygieni-
zace kalů.
Předpokládá se doplnění o další 
technologie: tepelná čerpadla, solární 

panely, výkonnější provzdušňování, 
odvodňovací ostředivky a mnoho 
dalších. Kombinací všech těchto úprav 
se energetická soběstačnost dostane 
nad 100 %, to znamená, že ČOV 
bude produkovat více energie, než 
bude spotřebovávat. Tuto energii bude 
prodávat v podobě elektrické energie 
a biometanu zpátky do distribučních 
sítí ČEZ a INNOGY. Současně výrazně 
klesne zatížení životního prostředí.
V době rozhodování o vybavenosti 
a technologiích se zdálo, že zvýšené 
investice do energetické soběstačnosti 
budou mít diskutabilní návratnost. 

Energetická krize a nejistota z vývoje 
v budoucnosti ukázaly, že sázka 
na energetickou soběstačnost byla 
správná. Návratnost těchto nákladů 
se růstem cen energií zkrátila 
na polovinu, a to i přes zvýšení staveb-
ních nákladů.
Příbram tak bude mít za pár let jednu 
z nejmodernějších čističek s nejnižší-
mi možnými náklady, odolnou budou-
cím rizikům ohledně cen a dostupnosti 
energií. 



Investice: Adventure golf - Nový rybník,Bezbariérová trasa ke Kulturnímu domu,Bezbariérový vstup do Kulturního domu, BUS zastávky v Březnické ul.,Čekalíkovský rybník - odbahnění a úpravy, Dětské herní prvky - Kozičín,Dětské herní prvky - Sázky, Dětské herní prvky - Sázky, Dětské hřiště - Nová Hospoda, Dětské hřiště Březové Hory, Dětské hřiště u DPS Brodská, Domov seniorů, Žežická ul., Domovní ČOV - Bytíz, Zavržice, Drkoláč, přístřešek + posezení, Drkoláč, pumptrack, Hasičské muzeum na Březových Horách, Hřiště na Streetball -Žežice, Chodník - Hlinovky, Chodník + optická síť (okolí Zámečku), IN-Line dráha Nový rybník, Interierové vybavení Domova seniorů, Interierové vyvavení -  vestavba ZŠ 28.října, Kabelové rozvody - Nový rybník, Kanalizace v obci Lazec, Klimatizace - dětské skupiny, Komunikace Mlynářská ul. (u sběrného dvora),Komunikace ul Dělostřelecká/Mlynářská, Lanové centrum - Nový rybník, Lesní hřiště Kozičín, Mini ZOO 2.část - Nový rybník, MŠ Pohádka - úprava zahrady v př. stylu, Nová lávka a altán u Kaňky, Objekt zázemí - Nový rybník, Odbahnění vodní nádrže Kaňka, Oddychová zóna - Nová Hospoda, Oplocení hřiště - Ryneček (u tržnice), Osvětlení 6-ti přechodů v ul. E. Beneše, Park pod Sv. Horou (oddychová zóna), Parkování pro 111 vozidel - ul. Legionářů, Parkování v ul. Gen. Kholla, Polozapuštěné kontejnery v ul. Gen. Kholla, Požární hydrant - ul. Žežická, Protisněhové zábrany - KJD Příbram, Přeložka NN - areál bývalé 8.ZŠ, Příprava pro samostatné el. měření - 8.ZŠ, Přístavba klubovny - Jerusalem, Přístupový chodník - žel. zastávce Školní ul., Psí koutek - Litavka, Psí park - Nový rybník, Půdní vestavba - ZŠ 28.října, Rekonstrukce hasičské zbrojnice BH, Rekonstrukce Junior klubu, Rekonstrukce kalníku - Nový rybník, Rekonstrukce povrchů Obecnické ul., Rekonstrukce psího útulku - Lazec, Rekonstrukce ulice - Orlov-Hájetina, Revitalizace hřiště - MŠ Kličkova vila, Rodinný koutek - Nový rybník, Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády, Rozšíření zpev. ploch kompostárny, Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, Úprava veřejného prostranství - CÍL, Veřejné osvětlení - Cihlářská ul., Veřejné osvětlení - Klaudova ul., Veřejné osvětlení - Orlov (6 ks VO), Veřejné osvětlení - Svatohorská alej, Výměna 317 svítidel veřejného osvětlení, Výměna a rozšíření VO - Lazec, Výměna herních prvků - Nová Hospoda, Výměna laviček - Svatá Hora, Výměna osvětlení - Zimní stadion, malá hala, Vyztužení podlahy pro rotomat - PB I/19, Workoutové hřiště - Ryneček, Zámeček Ernestinum- odvlhčení zdí, Zázemí Adventure golfu - Nový rybník, Zpevněné plochy pod kontejnery - Kozičín, Zpevněné plochy u Adventure golfu - Nový r., Zpevněné plochy u sběrného dvora. Opravy: demolice bývalé vrátnice Důl Anna, demolice části komína mazutky, Elektro. a slaboproudy - Dětské skupiny, havárie požárního vodovodu KD, havarijní  oprava střechy divadla, havarijní oprava požárního vodovodu KD, havarijní oprava střechy ZS, Lesní divadlo Skalka -  přístavek občerstvení, Odstranění části RD, Heyrovského č.p. 173, Odvlhčení části budovy - MŠ Perníková chal., Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, odvodnění dvora HZ Zdaboř, Odvodnění hřbitovního dvora a domku, Oprava a zprovoznění dieselagregátu KD, oprava dešťové kanalizace KD, Oprava elektrorozvodů - MŠ Rybička, oprava EZS PB I/106, Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram, oprava hlediště - Lesní divadlo, oprava kanalizace psí útulek Lazec, oprava kapličky Kozičín, oprava klimatizace - PB I/19, Oprava koridoru - ZŠ Školní, Oprava kotelny + kotle - ISŠ HPOS Příbram, Oprava kotelny + kotle - SZŠ a VOŠ Příbram, oprava krytu šachty nákladního výtahu KD, oprava oken "Švejk", oprava opěrné stěny u vstupu SPARTAK, Oprava oplocení - MŠ Perníková chaloupka, oprava oplocení - psí koutek Litavka, Oprava oplocení - Speciální MŠ, Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory, Oprava oplocení hřbitova - Zdaboř, oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynových kotlů PB I/19, Oprava podlahy kuchyně - ZŠ pod Sv. Horou, Oprava povrchu tělocvičny - ZŠ Bř. Hory, Oprava sociálního zař. - MŠ Jungmannova 91, Oprava sociálního zař. - SPŠ a VOŠ Příbram, Oprava sociálního zařízení - ZŠ 28.října, Oprava sociálních zařízení - ZŠ Školní, oprava střech dvou pavilonů 8.ZŠ, Oprava střechy - MŠ Speciální, Oprava střechy - MŠ Speciální, oprava střechy  skladu - hřbitov Zátiší, Oprava střechy - Školní jídelna K Zátiší, Oprava střechy - Zimní stadion, Oprava střechy - ZŠ Březové Hory, Oprava střechy - ZŠ Školní, Oprava střechy - ZŠ Školní, 

M í s t a 
v domovech 
s e n i o r ů 
stále chybí  
a vytvoření 
dalších  pro 
s e n i o r y 
s těžším 
zdravotním 
stavem je potřebné a užitečné. Kapaci-
ta se jistě rychle zaplní a senioři 
i rodiny si oddechnou. Jsou zajisté další 
čekající, kteří by o takové služby měli 
zájem. Musím poděkovat současnému 
vedení radnice i panu starostovi, že 
tuto akci již „dotahuje“ do konce. 
V dnešní době stavět a vyjít s penězi 
není vůbec jednoduché. 
Stále je těchto nabídek ve městě 
Příbrami málo a někteří senioři tak 
nakonec končí v Rožmitálském 
domově seniorů nebo v Domově se 
zvláštním režimem v Sedlčanech či 
jinde daleko od rodiny, a to je škoda. 
Rodiny by měly mít možnost se navště-
vovat v jejich městě. Uvítali bychom 
ve městě Příbrami i další domov napří-
klad se zvláštním režimem. 
I přes sílící trendy v oblasti domácí 
péče o seniory, kdy se více podporuje 
jejich co nejdelší setrvání v domácím 
prostředí, stále jsou to pobytové 
služby, které hrají nezastupitelnou 
úlohu v oblasti zabezpečení péče. 
Z praxe víme, že starat se o seniora 
v domácím prostředí je nesmírně 
náročné, že je to práce na plný úvazek. 

Obdivuji všechny, kteří pečují 
o někoho blízkého v domácím prostře-
dí. V mnoho případech se o svoje 
rodiče se starají jejich děti, kteří jsou 
sami v seniorském věku a péče o ně je  
značně náročná.  Někdy dokonce 
senioři, o které je třeba se postarat, 
nebydlí ve stejném místě a pečovatelé 
musí za péčí o seniory dojíždět. Jakko-
liv je toto poslání bohulibé, nastávají 
okamžiky, kdy si rodina dále nedokáže 
poradit a musí přijít ke slovu nějaké 
zařízení. Právě pro tyto případy 
musíme mít dostatečnou kapacitu 
pobytových služeb. Jsem ráda, že se 
podařilo dokončit nový domov pro 
seniory.
S prostředím domova pro seniory 
přicházím často do kontaktu. Pravidel-
ně docházím do Domova seniorů na 
Březových Horách, kde vybíráme pro 
klienty pomůcky pro lokomoci třeba 
vozíčky, různá chodítka, aby klienti 
mohli vyjíždět na zahradu, na spole-
čenské akce, posadit se. Dělám to pro 
ně ráda, protože jsou spokojenější 
a můžu jim ulehčit, zpestřit aspoň 
trošku jejich každodenní život. 
Myslím, že takto vypadá pomoc 
a laskavost v maličkostech a drobnos-
tech. Také v domovech mají senioři 
rehabilitaci, různé aktivizační progra-
my, pobyt pro ně může být příjemný.
Co se týká zdraví obecně, je pro mne 
nejdůležitější prevence. A také rozum-
né a kvalitní informace jak pro seniory, 
tak pro všechny ostatní věkové skupi-

ny lidí. Vždycky jsem ráda pořádala 
přednášky, besídky o zdravém život-
ním stylu, o prevenci – jak si udržet 
zdraví, různé rady, režimové opatření, 
rady první pomoci, co a jak dělat při 
různých pohybových obtížích. Vždyc-
ky mě potěšilo, když návštěvníci před-
nášek tyto rady, které jsem dávala, 
využívali, když se jim díky nim daří 
snížit využívání zdravotní péče. 
Naše město je pěkné a nabízí nejrůz-
nější sportovní využití. Jsem pro, aby 
v něm byla možnost pro pohybové 
aktivity všech věkových skupin 
od profesionálních sportovců 
po všechny ostatní občany, od mimi-
nek po seniory. Bylo by dobré, aby 
ve městě bylo dost zeleně a aby se vysa-
dily další stromy, keře, klidně i ovocné 
jako se tomu teď děje ve Svatohorských 
sadech.
Město Příbram má hodně co nabídnout 
všem věkovým skupinám, Myslím, 
že současné vedení za radnice ukázalo, 
že je schopné a zkušené pracovat dále. 
Moje životní i lékařská zkušenost mi 
říká: „Co funguje to neměň.“  A tak 
bych to viděla i s vedením města. Je 
mnoho dobrých důvodů jít takto dál 
a to dobré neměnit, protože ne každá 
změna vede k lepšímu.

hodnotě změn v projektové dokumen-
taci bylo nutné opakovaně vysoutěžit 
dodavatele projekčních prací, který 
tyto změny provede. O zakázku 
se ucházeli 4 dodavatelé, vítězem 
se opět stala firma h-projekt s.r.o., 
se kterou byla v lednu 2021 uzavřena 
smlouva na změnu projektu.
Projektová dokumentace byla přepra-
cována a předána. Následovaly přípra-
vy na další zadávací řízení, jejichž 
součástí bylo i schválení nové stropové 
ceny za rekonstrukci aquaparku, 
o které rozhodlo zastupitelstvo dne 
17. 1. 2022. I zde bylo usnesení schvále-
no většinou 15 hlasů (nikdo nebyl 
proti, pouze 7 zastupitelů „nemělo 
názor“ a zdrželo se).
Po veškerém schvalování bylo zadávací 
řízení na zakázku zahájeno začátkem 
března letošního roku. Ke dni vydání 
tohoto článku veřejná zakázka stále 

probíhá, byla opakovaně posunuta 
lhůta pro podání nabídek, a to zejména 
z důvodu obrovského množství dotazů 
a připomínek od subjektů ucházejících 
se o realizaci stavby. Většina dotazů je 
relevantní, některé však svou podsta-
tou jdou spíše na vrub možná 
obstrukčním snahám o to, aby 
se zakázka realizovala co možná 
nejpozději, nejspíše z důvodu nestabi-
lity cen na trhu stavebnictví.
Předpokládáme, že během podzimu 
letošního roku bude znám dodavatel 
stavby, a že s ním bude uzavřena 
smlouva o dílo.
Je zbabělé napadat radnici za to, že 
bazén stále není opraven. Jak jsem se 
snažil zde nastínit, průběh všech prací, 
jednání a řízení rozhodně nebyl, není 
a nebude ani v budoucnu jednoduchý. 
Zadávací řízení se může dále protaho-
vat a zakázka komplikovat námitkami 

či návrhy na přezkum, jak se u takto 
velkých projektů stává (viz třeba 
neslavný osud píseckého bazénu). 
Jsme však v tuto chvíli nejblíže rekon-
strukci aquaparku za celou dobu, co se 
o ní mluví.
Mnoho dotazů směřuje k tomu, jak 
bude bazén v době rekonstrukce 
fungovat, zda bude alespoň částečně 
přístupný například pro školy nebo 
sportovní kluby. Máme připraveny 
varianty toho, jak zajistit školám 
plaveckou výuku a vedeme jednání 
s plaveckými kluby o finanční podpoře 
jejich fungování s ohledem na nutnost 
dojíždění do jiných plaveckých zaříze-
ní.

Barbora Daňhová: Jsem ráda, že se podařilo dokončit nový 
domov pro seniory 



V Příbrami se 
n a c h á z í 
n ě k o l i k 
u b y t o v e n , 
které dělají 
vrásky nejen 
lidem, kteří 
s ubytovnami 
sousedí, ale 
i vedení města. Pouze jedna z ubytoven 
je ve vlastnictví a správě města, zbytek 
má soukromé vlastníky. Ti občas 
nejsou úplně svolní ke spolupráci 
a stížnosti a prosby občanů neberou 
v potaz. Jsou tu ale i tací majitelé, kteří 
se snaží s nájemníky pracovat. Bohužel 
to ne vždy funguje. Přijde mi, že řád 
ani plnění ubytovacích podmínek 
nikdo nekontroluje, obyvatele nemají 
žádné povinnosti, a tak i samotné 
budovy vypadají tak,  jak vypadají. Je 
žalostné, že uvnitř města se mohou 

taková zařízení nacházet.
Situace v letních měsících se značně 
zhoršila, lidé z ubytoven ruší svým 
chováním okolí. Hluk, nadměrné 
požívání alkoholu, zdrogovaní jedinci 
a neohleduplnost vůči ostatním je 
alarmující. Ani zvýšený dohled Měst-
ské či státní policie nemá ten správný 
účinek, který bychom očekávali. 
Bydlení v blízkosti ubytoven je spíše 
za trest. 
Mám velký zájem na tom, aby se tato 
situace změnila. Ráda bych navázala 
aktivní  spolupráci s asistenty preven-
ce kriminality a terénní sociální 
pracovníky, kteří by nám pomáhali 
začlenit obyvatele ubytoven do 
standardního života. Je potřeba, 
abychom naučili lidi z ubytoven  ohle-
duplnosti vůči ostatním spoluobča-
nům. Je potřeba ještě více zapojit 
policii státní i městskou a také majitele 

ubytoven.  
Mám za to, že bychom pro spolupráci 
mohli využít vítězný projekt z partici-
pativniho rozpočtu, kde revitalizace 
lesíku Pod Čertovým pahorkem vyhrá-
la. Zde bychom společně mohli zahájit 
aktivní přátelskou spolupráci. Chtěla 
bych, aby se sami lidé z ubytoven zapo-
jili do obnovy lesa. Společnými silami 
a hlavně společnou aktivitou bychom 
mohli navázat vztahy, které by přispě-
ly k nápravě stávající nešťastné situa-
ce. Věřím, že s každým lze komuniko-
vat, že je možné provést  změnu a žít 
vedle sebe spořádaně. Vím, že 
v ubytovnách žijí i lidé, kterým chová-
ní ostatních nájemníků není příjemné, 
a proto budu ráda, když i oni se připojí 
a pomohou zlepšit společně bytí.

V březnu 
roku 2024 
s k o n č í 
p l a t n o s t 
smlouvy o 
provozová-
ní vodovodů 
a kanalizací 
v našem 
městě. Celých patnáct let ji provozova-
la 1. SčV, a.s. Člen skupiny Veolia, 
jednoho z největších provozovatelů 
původem z Francie. Tato smlouva 
nejde prodloužit a město musí do 
konce účinnosti smlouvy vybrat 
nového provozovatele.
A tak se už od roku 2020 pracuje 
výběru nového. V loňském roce byla 
podepsána smlouva na zpracování 
detailní analýzy. Ta měla zhodnotit 
stav vodohospodářského majetku, 
navrhnout varianty budoucího provo-
zování a zhodnotit jejich výhodnost. 
Hodnotily se tyto varianty:
• koncesní smlouva – současný model, 

kdy provozovatelem je externí firma
• servisní smlouva – město by provo-
zovalo samo, externí firma by dodávala 
jednotlivé služby
• vytvoření dceřiné společnosti Města 
Příbram (popř. získání závodu 
Příbram od 1. SčV) – ta by byla pouze 
provozovatelem
• vytvoření dceřiné společnosti 
a současně vložení celého vodohospo-
dářského majetku – společnost by byla 
vlastníkem a provozovatelem
Detailní analýza trvala přes rok 
a jejím doporučením byla jednoznačně 
varianta koncesní smlouvy, především 
s ohledem na rizika a náklady. Součas-
ně byl stanoven harmonogram. Zastu-
pitelstvo v dubnu 2022 rozhodlo na 
základě analýzy o výběru koncesní 
smlouvy.
Na jednání zastupitelstva nebylo 
překvapením jednomyslné rozhodnutí 
o nejvýhodnější variantě, ale to, že 
v rámci rozpravy nepadla jediná připo-
mínka, dotaz nebo poznámka. Nevy-

stoupili ani ti, kteří dnes v rámci 
volební kampaně volají po vlastním 
provozování městem. Tehdy je to neza-
jímalo. Jedinou připomínkou na zastu-
pitelstvu ohledně výběru provozovate-
le tak zůstává úsměvný požadavek 
Šance pro Příbram v prosinci 2021, aby 
byly práce zastaveny a ponechány 
budoucímu zastupitelstvu. 
Úkol je jednoduchý, je třeba najít to 
nejvýhodnější řešení. Řešení, které 
umožní nízkou cenu vody a současně 
zajistí bezpečnost a rozvoj našeho 
majetku. Majetek i odpovědnost za 
jeho rozvoj rozhodně zůstane městu. 
Není až tak důležité, jestli bude provo-
zovatel patřit Čechům, Francouzům 
nebo komu.  
Město už vysoutěžilo firmu, která 
připraví celé koncesní řízení a bude v 
jeho průběhu asistovat. Práce podle 
harmonogramu se nemůžou zastavit. 
Letos v říjnu začne koncesní řízení 
a v srpnu 2023 bychom měli znát 
budoucího provozovatele.

Investice: Adventure golf - Nový rybník,Bezbariérová trasa ke Kulturnímu domu,Bezbariérový vstup do Kulturního domu, BUS zastávky v Březnické ul.,Čekalíkovský rybník - odbahnění a úpravy, Dětské herní prvky - Kozičín,Dětské herní prvky - Sázky, Dětské herní prvky - Sázky, Dětské hřiště - Nová Hospoda, Dětské hřiště Březové Hory, Dětské hřiště u DPS Brodská, Domov seniorů, Žežická ul., Domovní ČOV - Bytíz, Zavržice, Drkoláč, přístřešek + posezení, Drkoláč, pumptrack, Hasičské muzeum na Březových Horách, Hřiště na Streetball -Žežice, Chodník - Hlinovky, Chodník + optická síť (okolí Zámečku), IN-Line dráha Nový rybník, Interierové vybavení Domova seniorů, Interierové vyvavení -  vestavba ZŠ 28.října, Kabelové rozvody - Nový rybník, Kanalizace v obci Lazec, Klimatizace - dětské skupiny, Komunikace Mlynářská ul. (u sběrného dvora),Komunikace ul Dělostřelecká/Mlynářská, Lanové centrum - Nový rybník, Lesní hřiště Kozičín, Mini ZOO 2.část - Nový rybník, MŠ Pohádka - úprava zahrady v př. stylu, Nová lávka a altán u Kaňky, Objekt zázemí - Nový rybník, Odbahnění vodní nádrže Kaňka, Oddychová zóna - Nová Hospoda, Oplocení hřiště - Ryneček (u tržnice), Osvětlení 6-ti přechodů v ul. E. Beneše, Park pod Sv. Horou (oddychová zóna), Parkování pro 111 vozidel - ul. Legionářů, Parkování v ul. Gen. Kholla, Polozapuštěné kontejnery v ul. Gen. Kholla, Požární hydrant - ul. Žežická, Protisněhové zábrany - KJD Příbram, Přeložka NN - areál bývalé 8.ZŠ, Příprava pro samostatné el. měření - 8.ZŠ, Přístavba klubovny - Jerusalem, Přístupový chodník - žel. zastávce Školní ul., Psí koutek - Litavka, Psí park - Nový rybník, Půdní vestavba - ZŠ 28.října, Rekonstrukce hasičské zbrojnice BH, Rekonstrukce Junior klubu, Rekonstrukce kalníku - Nový rybník, Rekonstrukce povrchů Obecnické ul., Rekonstrukce psího útulku - Lazec, Rekonstrukce ulice - Orlov-Hájetina, Revitalizace hřiště - MŠ Kličkova vila, Rodinný koutek - Nový rybník, Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády, Rozšíření zpev. ploch kompostárny, Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, Úprava veřejného prostranství - CÍL, Veřejné osvětlení - Cihlářská ul., Veřejné osvětlení - Klaudova ul., Veřejné osvětlení - Orlov (6 ks VO), Veřejné osvětlení - Svatohorská alej, Výměna 317 svítidel veřejného osvětlení, Výměna a rozšíření VO - Lazec, Výměna herních prvků - Nová Hospoda, Výměna laviček - Svatá Hora, Výměna osvětlení - Zimní stadion, malá hala, Vyztužení podlahy pro rotomat - PB I/19, Workoutové hřiště - Ryneček, Zámeček Ernestinum- odvlhčení zdí, Zázemí Adventure golfu - Nový rybník, Zpevněné plochy pod kontejnery - Kozičín, Zpevněné plochy u Adventure golfu - Nový r., Zpevněné plochy u sběrného dvora. Opravy: demolice bývalé vrátnice Důl Anna, demolice části komína mazutky, Elektro. a slaboproudy - Dětské skupiny, havárie požárního vodovodu KD, havarijní  oprava střechy divadla, havarijní oprava požárního vodovodu KD, havarijní oprava střechy ZS, Lesní divadlo Skalka -  přístavek občerstvení, Odstranění části RD, Heyrovského č.p. 173, Odvlhčení části budovy - MŠ Perníková chal., Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, Odvlhčení stěny a základů - MŠ pod Sv. Horou, odvodnění dvora HZ Zdaboř, Odvodnění hřbitovního dvora a domku, Oprava a zprovoznění dieselagregátu KD, oprava dešťové kanalizace KD, Oprava elektrorozvodů - MŠ Rybička, oprava EZS PB I/106, Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram, oprava hlediště - Lesní divadlo, oprava kanalizace psí útulek Lazec, oprava kapličky Kozičín, oprava klimatizace - PB I/19, Oprava koridoru - ZŠ Školní, Oprava kotelny + kotle - ISŠ HPOS Příbram, Oprava kotelny + kotle - SZŠ a VOŠ Příbram, oprava krytu šachty nákladního výtahu KD, oprava oken "Švejk", oprava opěrné stěny u vstupu SPARTAK, Oprava oplocení - MŠ Perníková chaloupka, oprava oplocení - psí koutek Litavka, Oprava oplocení - Speciální MŠ, Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory, Oprava oplocení hřbitova - Zdaboř, oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynového kotle "Švejk", oprava plynových kotlů PB I/19, Oprava podlahy kuchyně - ZŠ pod Sv. Horou, Oprava povrchu tělocvičny - ZŠ Bř. Hory, Oprava sociálního zař. - MŠ Jungmannova 91, Oprava sociálního zař. - SPŠ a VOŠ Příbram, Oprava sociálního zařízení - ZŠ 28.října, Oprava sociálních zařízení - ZŠ Školní, oprava střech dvou pavilonů 8.ZŠ, Oprava střechy - MŠ Speciální, Oprava střechy - MŠ Speciální, oprava střechy  skladu - hřbitov Zátiší, Oprava střechy - Školní jídelna K Zátiší, Oprava střechy - Zimní stadion, Oprava střechy - ZŠ Březové Hory, Oprava střechy - ZŠ Školní, Oprava střechy - ZŠ Školní, 

Jiří Holý: Výběr provozovatele vodohospodářského majetku

Denisa Kotková: Je potřeba, abychom naučili lidi z ubytoven 
ohleduplnosti vůči ostatním spoluobčanům

Je mnoho dobrých důvodů jít společně dál. To není jen volební heslo, je to náš příslib 
vám, že jsme připraveni i nadále pečovat o Příbram se zkušeností, rozumem a jasnou 

vizí. 23. a 24. září jsou volby. Pokud jsme vás přesvědčili, podpořte nás. Děkujeme.


