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ČÍSLO

KÓD CÍLE 

(SOULAD SE 

STRATEGICKÝM 

PLÁNEM ROZVOJE 

MĚSTA)

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU POZNÁMKA
UKAZATEL POKROKU (KVANTITATIVNÍ 

VYJÁDŘENÍ VÝSTUPU PROJEKTU)

1 průnik všech cílů Burza dobrovolnických činností / příležitostí Město by vypsalo činnosti, které momentálně dobrovolnicky poptává (s frekvencí 

3x do roka) a zájemci by se mohli zapojit.

Počet úspěšně realizovaných 

dobrovolnických činností
2 2.5. PPK Neighborhood watch (sousedské sledování zločinu) Sousedská výpomoc v oblasti prevence kriminality. V rámci projektu budou 

umístěny značky v místních částech/čtvrtích s nadpisem Sousedská hlídka a logem 

oka.

Počet zapojených čtvrtí

3  1.3 Průběžná obnova naučné stezky s využitím dobrovolnické činnosti obyvatel 

města / návštěvníků

V rámci projektu by byla zajištěna průběžná obnova/údržba naučné stezky ve 

městě, a to např. ze strany žáků ZŠ v rámci školní procházky.

Počet zapojených tříd ZŠ

4  2.4 Sázení stromů a keřů Každý zájemce by zasadil svůj strom na městem určeném místě a staral by se o 

něj. Projekt cílí na zvýšení občanské angažovanosti.

Počet vysazených stromů a keřů

5  1.3 Efektivní oslovování obyvatel Projekt zacílený na vymyšlení aktivit, které povedou k efektivnímu oslovování 

obyvatel, aby se zvýšila jejich občanská angažovanost.

Počet zangažovaných dobrovolníků

6  1.3 Generační propojení Získat koordinátora pro plánování a organizování mezigeneračních propojení v 

rámci ZŠ, MŠ, DPS.

Např. různé odpolední aktivity - vyšívání, háčkování, pletení košíků, třeba i nějaká 

dílna se dřevem aj. Starší občané by předávali to, co umí dětem. Dát starším lidem 

možnost být užiteční a dětem získat nové znalosti a dovednosti z doby svých 

prarodičů.

Cíl: Rozvoj komunitního života ve městě, mezigenerační propojení.

Počet seniorů poskytujících "služby" v MŠ 

Týnec nad Sázavou

7 1.2 Sociální koncepce realizace projektu

8  2.4, 1.3 Adopce zeleně Účelem projektu je povolení adoptovat zájemcům plochu zeleně na území města 

Týnec nad Sázavou s cílem zkrášlit tuto plochu a následně zajistit její údržbu bez 

nároku na finanční odměnu.

Počet adoptovatelů zeleně

9  1.3 Hřiště na plážový volejbal ve Zbořeném Kostelci Zbudování hřiště na plážový volejbal ve Zbořeném Kostelci. Existence hřiště na plážový volejbal ve 

Zbořeném Kostelci
10 Lávka přes řeku pro pěší - Podělusy Vybudování nové lávky u jezu a propojení místní části Podělusy s Týncem. Vybudování lávky

11  2.3 Veřejné osvětlení Chrát nad Sázavou Oprava komunikace - panelová cesta v Chrást, jejíž součástí bude vybudování 

veřejného osvětlení a pod komunikací vybudován vodovod. Zakomponováno bude 

i řešení děšťové kanalizace.

Počet nových světelných bodů veřejného 

osvětlení

12  2.3 Parkovací prostory - využití poroluky mezi domy DPS a zahrádkami Parkovací prostory - využití poroluky mezi domy DPS a zahrádkami součástí je mapa - MAPA K PL 32 Počet nově zbudovaných parkovacích 

míst
13  2.3 Chodník a veřejné osvětlení  - od Benešovské podél silnice na Krusičany Výstavba chodníku včetně veřejného osvětlení podél silnice III/1068 na Krusičany, 

pozemek parc. Č. 3861 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Chodník od 

křižovatky s ulici Benešovská ke křižovatce s ulici K. H. Máchy, popř. k autobusové 

zastávce.

součástí je mapa - MAPA K PL 33 Počet nově vybudovaný metrů chodníku

14 2.3 Cyklostezka Týnec - Benešov Vybudování cyklostezky do Benešova mimo silnici Počet nově vybudovaný metrů 

cyklostezky
15 1.1 Revitalizace školní zahrady s vodními prvky pro děti, realizace projektu

16  2.3 Nová pozemní komunikace a vozovka do Chrástu nad Sázavou - propojení 

ulici Pražská a ulici Na Hlinkách

Příjezd do Chrástu nad Sázavou mimo centrum města. Volnější provoz v ulici 

Jílovská a v ulici Na Potočině v Chrástu nad Sázavou - osada. Výstavba nové 

komunikace by řešila provoz v ulici Na Potočíně, která je úzká (pro průjezd jen 

jednoho vozidla) a v současnosti hodně frekventovaná v souvislosti s novou 

výstavbou domů. Výjezd z ulice Na Potočině do ulici Jílovská je komplikovaný - 

špatná viditelnost zprava na přijíždějící vozdy od Chrástu nad Sázavou - sídliště. 

Stav komunikace Na Potočině je ve špatném stavu.

Počet nově vybudovaný metrů 

komunikace

17  1.3 Zbudování komunitního centra Zbudování komunitního centra Existence komunitního centra

18 2.3 Parkovací dům, parkování v centru města příprava PD realizace projektu

19  2.3 Úprava krajnic v ulici Sadová Zlepšení stavu chodníků v ulici Sadová Počet zrekonstruovaných metrů chodníku

20 2.5 PPK Zajištění služby preventistů v ulici Benešovská - u přechodů Zajistit službu preventistů v ulici Benešovská - u přechodů, jelikož zde je velký 

provoz

Počet preventistů

21  2.4 Zajištění údržby Puršova vrchu - při dobrovolnických projektech (např. Čistá 

řeka Sázava)

Puršův vrch (les za kostelem) je zanesen psími výkaly a vznikají na něm černé 

skládky. Je třeba prostor vyčistit a pravidelně monitorovat.
22  2.4 Vyčištění rybníku v Podělusích Projekt cílí na vyčištění rybníku v Podělusích. Počet akcí realizovaných za účelem 

vyčištění rybníku
23  2.4 Vyčištění Janovického potoka Projekt cílí na vyčištění Janovického potoka Počet akcí realizovaných za účelem 

vyčištění Janovického potoka



Zásobník projektů Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou strana 2

ČÍSLO

KÓD CÍLE 

(SOULAD SE 

STRATEGICKÝM 

PLÁNEM ROZVOJE 

MĚSTA)

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU POZNÁMKA
UKAZATEL POKROKU (KVANTITATIVNÍ 

VYJÁDŘENÍ VÝSTUPU PROJEKTU)

24 2.1 Náměstí z Pěší ulice příprava PD + realizace realizace projektu

25 2.3 Chodník od lávky k nádraží rekonstrukce chodníku, oprava stávajícího povrchu po dokončení opravy lávky Počet zrekonstruovaných metrů chodníku

26 2.3 Chodník v Peceradech nový chodník, zvýšení bezpečnosti realizace projektu

27 2.1 Revitalizace čp. 25 sociální byty realizace projektu

28 2.3 Bezbariérové trasy bezbariérové přístupy (chodníky, plošiny atd.) realizace projektu

29 2.1 Startovací a malometrážní byty najít vhodný objekt realizace projektu

30 2.2 Dešťová kanalizace Chrást vesnice řešení problematiky odvodu povrchové vody Adaptační strategie zpracování PD + realizace

31 1.2 Zařízení pro seniory - denní stacionář, lůžka pro trvalou péči realizace projektu

32 1.1 Podpora vzdělávacích programů v ZŠ, MŠ, MC jazyky, počítače, dílny, přírodní vědy,… mzdy, pomůcky realizace projektu

33 2.1 Revitalizace - prostor před obchodním domem - Pěší realizace projektu

34 1.1 Modernizace školních areálů (projekty ZŠ + MŠ) realizace projektu

35 3.4 Elektronická úřední deska pořízení elektronické úřední desky realizace projektu

36 2.3 Chodník Chrást - propojení z Chrástu vesnice do Chrástu sídliště příprava projektové dokumentace projektová dokumentace

37 1.3 Spolkový dům definice stavby (kulatý stůl) + najít vhodné místo veřejné setkání závisí na  vývoji pandemie Covid - 19 výběr vhodného místa

38 1.2 Rozšíření zdravotního střediska nové ordinace pro lékaře výběr vhodného místa

39 1.3 Muzem obnova mobiláře jednotná koncepce muzejních sbírek studie


