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Úvodní slovo

Akční roční plán 2022 je krátkodobý dokument, který specifikuje přístup města Litomyšl k

naplňování hlavních směrů rozvoje, které jsou stanoveny v obecnější rovině v návrhové části

Strategického plánu rozvoje města Litomyšl 2022-2030.  

Akční plán přímo navazuje na stanovená opatření a konkrétními projekty definuje, jak budou

programové cíle a jednotlivá opatření naplňovány. Je připravován na období jednoho

kalendářního roku,  v relevantních případech i s přesahem do let následujících.  

U každého uvedeného projektu je uvedena jeho vazba na opatření, název, popis, termín

realizace, náklady, stav připravenosti a zdroje financování. Projekty, u kterých je uvedena

výše celkových nákladů jsou v souladu s rozpočtem města v době jeho zpracování.

Pro zajištění efektivního způsobu práce s akčním plánem bude probíhat každoročně jeho

aktualizace dle stanoveného postupu a to především v návaznosti na dostupné finanční

zdroje. Aktualizaci Akčního plánu lze provést také častěji, a to na základě mimořádné

události či zjištění.

Projekty, které mají nižší důležitost, nebo které se týkají pozdějšího období, resp. různé další

náměty na další rozvoj města / inspirace jsou uvedeny v  Zásobníku projektů 2023+.  



Opatření A.1.1 

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.1.1 Zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě Husovka  
Zasíťování pozemků, včetně vybudování infrastruktury pro optické sítě (chráničky) a následná nabídka k 
prodeji  pozemků pro výstavbu rodinných domů .

0 2022+ Husova čtvrť příprava MMR

A.1.1.2 Zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů Na Lánech  
Zasíťování  pozemků, včetně vybudování infrastruktury pro optické sítě (chráničky) pro stavbu rodinných 
domů v lokalitě Lány (naproti býv. hostinci Babka)

31 000 000 2022+ Lokalita Lány realizace
vlastní zdroje (pozn. proti 
nákladům je výnos z prodeje 
pozemků)

A.1.1.3
Vyhledání vhodných dotačních titulů pro zajištění financování 
vybudování inženýrských sítí 

Zajištění kvalitního dotačního managementu s cílem vyhledání vhodných zdrojů financování 0 2022+ Městský úřad realizace 

Opatření A.1.3 

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.3.1 Podpora výstavby všech forem sociálního bydlení 
Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti sociálního bydlení (byty, domy, internáty, koleje) ve 
městě i integrovaných obcích (výběr vhodných pozemků, změny ÚP….) Výstavba těchto bytů městem v 
případě dotační a státní podpory sociální problematiky 

0 2022+ území celého města diskuze 

A.1.3.2 Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti bydlení
Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti bydlení (byty, domy, internáty, koleje) ve městě i 
integrovaných obcích (výběr vhodných pozemků, změny ÚP….)

0 2022+ území celého města diskuze B.1.2.1

A.1.3.3 Podpora výstavby rozvojových (startovacích) bytů 
Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti bydlení (byty, domy, internáty, koleje) ve městě i 
integrovaných obcích (výběr vhodných pozemků, změny ÚP….) Výstavba těchto bytů městem v případě 
dotační a státní podpory startovacích bytů

0 2022+ území celého města diskuze 

A.1.3.4
Vyhledání vhodných dotačních titulů pro  možnost výstavby nových 
bytů ve vlastnictví města  

Hledání možných dotačních titulů pro výstavbu bytových domů, které zůstanou ve vlastnictví města jako byty 
nájemní.

0 2022+ území celého města diskuze 

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN MĚSTA LITOMYŠL NA ROK 2022+

Podpora výstavby nových bytů, domů a dalších ubytovacích zařízení, nabízení městských pozemků developerům a spolupráce s nimi na soukromých projektech

Prioritní okruh A  

Klíčová oblast A1

MĚSTO PRO BYDLENÍ  A KVALITNÍ ŽIVOT

Bydlení, architektura a rozvoj města

Pokračování v přípravě inženýrských sítí pro individuální i nájemní výstavbu a vyhledávání vhodných dotačních programu pro financování   



Opatření: A.1.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.4.1 Revitalizace sídliště Masarykova čtvrť
Revitalizace veřejných ploch v Masarykově čtvrti (nad gymnáziem). Odstranění starých nefunkčních kusů 
mobiliáře, propojení pro pěší, doplnění nového mobiliáře a oprava cest a stezek.

0 2022+
Masarykova čtvrť (za 

gymnáziem)
záměr IROP/SFPI

A.1.4.2 Vybudování kolumbárium na místním hřbitově  Vybudování kolumbária na místě stávající vsypové loučky 0 2022+ hřbitov záměr MAS

A.1.4.3 Obnova předpolí hřbitovního zázemí Dodláždění a výsadba  stromů  předpolí zázemí hřbitova 0 2022+ hřbitov realizace

A.1.4.4
Regulace reklamního smogu v historickém centru, ale i v ostatních 
částech města 

Rozumná regulace reklamního smogu v celém městě,  nejen pouze v historickém centru  - cedule, bannery na 
plotech, budovách aj.

0 2022+ území celého města záměr

Opatření: A.1.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.6.1 Zvětšení zóny bez aut ve prospěch chodců - Smetanovo náměstí
Zpracování studie, která konkretizuje lokality a navrhuje řešení,  jak  řešit situaci na Smetanově náměstí bez 
parkování automobilů. Mimo jiné kolem sochy B.Smetany nebo chodník kolem Domu U Rytířů.

0 2022+ Smetanovo náměstí záměr

A.1.6.3
Systematický monitoring možností pro vznik a zkvalitnění 
infrastruktury pro pěší  

Systematický monitoring  možnosti ve městě pro vybudování kvalitnější infrastruktury pro pěší, zkratky, 
chodníky, pěšiny, cíle cest atd. 

0 2022+ území celého města diskuze 

A.1.6.4
Systematický monitoring možností pro vznik a zkvalitnění 
infrastruktury pro cyklodopravu

Systematický monitoring  možnosti ve městě pro vybudování kvalitnější infrastruktury pro  cyklodopravu - 
cyklopropojky, cyklostezky a cyklopruhy, mobiliář pro cyklisty.   

0 2022+ území celého města diskuze 

A.1.6.5 Cíle cest - vybudování drobných architektonických staveb v krajině
 Vybudování drobné architektury kolem města jako „cílů“ pro vycházky občanů – např.  kapličky, sezení, 
altány, rozhledny apod)

1 000 000 2022+ okolí města záměr vlastní zdroje

A.1.6.6 Sochy do města - dočasné i trvalé umistování  soch do intravilánu města 
Umistování  soch do intravilánu města - dočasně i trvale.  Pozitivní vnímání moderního umění ve veřejném 
prostoru obyvateli a návštěvníky města.

0 2022+ území celého města diskuze 

Opatření: A.1.8

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.8.1
Podpora výstavby dalšího hromadného ubytování pro studenty 
středních a vysokých škol

Jednání s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice o navyšování kapacit na internátech a kolejích pro 
jejich studenty

0 2022+ území celého města diskuze 

Opatření: A.1.9

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.9.1
Přijetí rozhodnutí s řešením stavu objektů v průmyslové zóně Pohodlí- 
změna ÚP

Nalezení  řešení,  jakým způsobem  bude naloženo  s bývalým vysílačem na Pohodlí v průmyslové  zóně,  
Řešení změny ÚP ve spolupráci s majitelem areálu a příslušnými odbory městského úřadu Litomyšl).

0 2022 Pohodlí diskuze A.4.1.1

Spolupráce s krajem a zřizovateli škol na posílení ubytovací kapacity

Revitalizace sídlišť a veřejných prostranství 

Podpora aktivní mobility (pěší, cyklo, MHD), budování modrozelené infrastruktury

Regulace území prostřednictvím Územního plánu s cílem zkvalitnění obytného prostředí a dosažení odpovídající kvality staveb 



Opatření: A.2.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.1.1
Realizace výstavby "Domova pro seniory" - nové budovy pro 
příspěvkovou organizaci CSP – domov se zvláštním režimem/Domov 
pro seniory v Litomyšli

Výstavba nového domova pro seniory v lokalitě u nemocnice, včetně zajištění vhodných zdrojů financování. 
Následný případný prodej stávající budovy CSP na Zámecké ulici na komerční domov pro seniory - prodej 
na záměr)

0 2022+ u nemocnice příprava MPSV/IROP2?

Opatření: A.2.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.6.1
Setkávání zástupců sociálních služeb a služeb navazujících se zástupci 
města 

Setkávání s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci 0 2022+ území celého města průběžná realizace

Opatření: A.2.9

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.9.1
Vyhledávání vhodného dotačního titulu pro pořízení výtahu v budově 
polikliniky

Efektivní dotační management - průběžné vyhledávání vhodného dotačního titulu na možnou dotaci pro 
výtah v budově polikliniky

0 2022+ poliklinika záměr

Opatření: A.2.10

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.10.1
Průběžná komunikace s vedením Pardubického kraje, Nemocnice 
Pardubického kraje i vedením Litomyšlské nemocnice o důležitosti 
existence a dalšího rozvoje nemocnice v Litomyšli

Zdůrazňování nutnosti další existence a rozvoje Litomyšlské nemocnice v rámci NPK a to jak na politické, 
tak odborné a mediální úrovni

0 2022+ nemocnice průběžná realizace

Opatření: A.2.12

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.12.1
Spolupráce s vedením Litomyšlské nemocnice a aktivní nabídka pomoci 
podobně jako při prvních vlnách koronaviru

Průběžná komunikace a podpora vedení Litomyšlské nemocnice jak při financování drobnějších investic v 
nemocnici (např. přes Nadační fond na podporu zdravotnictví na Litomyšlsku či od podnikatelů z regionu), 
tak např. při zajišťování bytů pro zaměstnance Litomyšlské nemocnice

0 2022+ území celého města průběžná realizace

Opatření: A.2.13

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.13.1
Pokračující výpomoc s nákupem potřebného vybavení a další podporou 
služeb prostřednictvím Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví 
Litomyšlska

Průběžné příspěvky z rozpočtu města do Nadačního fondu a také oslovování podnikatelů a občanů regionu 
o příspěvky do Nadačního fondu. Současně v komunikaci s vedením Litomyšlské nemocnice poskytování 
prostředků na nákup vybraných pomůcek, přístrojů či podpory personálu nemocnice

0 2022+ území celého města průběžná realizace

A.2.13.2
Aktivní komunikace s veřejností  s odbornou lékařskou veřejností o 
existenci a činnosti Nadačního fondu 

Sbírání projektů k podpoře i výběr financí pro přelozdělování fondem 0 2022+ území celého města průběžná realizace

Podpora rozvoje a spolupráce v sociálních službách

Pokračování ve spolupráci s Pardubickým krajem a zdůrazňování potřebnosti zachování Litomyšlské nemocnice

Klíčová oblast A2 Služby (sociální, zdravotní a ostatní služby)

Výstavba nového domova pro seniory provozovaného městem, případně i vznik komerčního zařízení pro seniory na území města, mimo systém úhrady z veřejných zdrojů

Efektivní dotační management - průběžné vyhledávání vhodných  dotačních titulů

Spolupráce s vedením Litomyšlské nemocnice a aktivní nabídka pomoci v mimořádných situacích 

Dostatečné informování o činnosti Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska a zajištění jeho pokračujíci  prospěšné činnosti  pro občany v nesnázích



Opatření: A.2.19

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.19.1 Podporovat Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum města 

Jedná se o propagaci, výzdobu, architekturu veřejného prostoru, zachování parkování, ale zároveň nabídka  
více prostoru pro chodce a cyklisty.  jde o neustálé zkvalitňování veřejného prostoru na Smetanově náměstí, 
zamezení vzniku nákupních center za městem, řešení parkování (omezení dlouhodobého parkování, naopak 
ponechání dostatečné kapacity pro krátkodobé parkování), zvětšování ploch pro chodce a cyklisty

0 2022+ Smetanovo náměstí průběžná realizace

Opatření: A.3.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.3.1.1 Modernizace a rozšíření kamerového systému pro Městskou policii 
Širši pokrytí města kamerovým systémem, výměna stávajícího analogového systému za digitální

3 500 000 2022+ území celého města příprava na realizaci vlastní zdroje

Opatření: A.3.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.3.2.1
Prostřednictvím činnosti městské policie řešení  situace v problémových 
lokalitách města 

Častější monitoring prostoru autobusového nádraží, prostoru před OD Billa, OD Albert a okolím kolem 
restaurace Na Sídlišti

0 2022+ území celého města příprava na realizaci

Opatření: A.3.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.3.4.1
Rekonstrukce stávající požární zbrojnice: I. etapa "Přístavba garáží se 
zázemím"

Realizace přístavby stávající požární zbrojnice Na Lánech pro potřeby parkování (nejen) nové cisterny 0 2022+ Na Lánech realizace
MV ČR - GŘ HZS , KrÚ 

Investiční účelové dotace pro 
JSDH obcí

A.3.4.2 Vybavení na zásah a odborná příprava JPOII Litomyšl
Průběžné získávání státních a krajských dotací pro vybavení a zásah JPO II, poskytování dotací z rozpočtu 
města

0 2022+ území celého města záměr HZS kraje a MV-GŘ HZS ČR

Opatření: A.4.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.4.1.1
Změny územního plánu v lokalitě průmyslové zóny Pohodlí za účelem 
dalšího rozvoje zóny

Změny územního plánu dle žádosti vlastníka v průmyslové zóně Pohodlí na základě odsouhlasené studie a 
odsouhlasené etapizace výstavby objektů v rámci průmyslové zóny Pohodlí

neurčeno 2022 Pohodlí A.1.9.1

Klíčová oblast A3 Bezpečnost ve městě

Podpora a propagace Smetanova náměstí jako hlavního obchodního centra města

Klíčová oblast A4 Ekonomika a trh práce

Změny územního plánu pro rozvoj průmyslových zón

Rekonstrukce budov, včetně materiálního vybavení pro adekvátní zajištění ochrany obyvatel

Obnova kamerového systému  pro zajištění lepší prevence kriminality a pro zvýšení pocitu bezpečí u občanů města

Častější pochůzky státní i městské policie nejenom v problémových lokalitách



Opatření: A.4.2.

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.4.2.1
Výkup pozemků v průmyslové zóně Moravská pro další rozvoj a 
nabídku podnikatelům

Výkup nebo výměna pozemků v průmyslové zóně Moravská vedoucí ke zcelení pozemků ve vlastnictví města, 
které město může do budoucna nabízet zájemcům o výstavbu objetků v průmyslové zóně (výroba s přidanou 
hodnotou, výzkum, vývoj, místní firmy s rozvojovým potenciálem)

0 2022+ průmyslová zóna Moravská průběžná realizace

Opatření: A.4.3

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.4.3.1
Podpora spolupráce mezi firmami ve městě (Made in Litomyšl, setkání 
vedení města s podnikateli apod.)

Propojování firem z Litomyšle mezi sebou, osobní setkání s podnikateli, podpora v komunikačních kanálech 
města, osobní účast vedení města na schůzkách Made in Litomyšl)

0 2022+ území celého města průběžná realizace

Výkup pozemků pro rozvoj průmyslových zón

Podpora spolupráce mezi firmami ve městě



Opatření: B.1.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.1.1.1 Školní jídelna a kuchyně  II ZŠ - rekonstrukce a modernizace Zajištění dotačního titulu na modernizaci jídelen, kuchyní, WC 0 2022+
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr MAS

B.1.1.3 Rekonstrukce učeben a chodeb Postupná rekonstrukce všech učeben a chodeb, obnova omítek 0 2022-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.6 Modernizace vnitřní konektivity školy
Navýšení kapacity síťové infrastuktury v budově školy a vybudování mobilní učebny informatiky zejména pro 
1. stupeň

0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.9 Výměna lavic a židlí ve 2 třídách Výměna dvojlavic za jednolavice ve 2 třídách 0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.10 Zabezpečení vstupu do budov školy Zabezpečení vstupu školní budovy a budov školní restaurace Scolarest 0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.11 Opravy omítek stěn ve 3 učebnách Opravy omítek stěn ve 3 učebnách 0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.12
Celková rekonstrukce elektřiny + odpadu - stará část budovy MŠ 
Sedmikráska

Celková rekonstrukce elektřiny + osvětlení + odpad 0 2022 - 2024
Mateřská škola 
Sedmikráska

diskuze 

B.1.1.13 Vybavení kabinetu úložnými skříněmi Vybavení kabinetu úložnými skříněmi 0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.17 Multimediální tabule - 4 soupravy
Pořízení multimediálních tabulí  jako  nedílné  součásti  výuky, zejména výuky  kombinované -např v době 
distanční výuky 

0 2022-2023
ZŠ Litomyšl , T.G. 

Masaryka
záměr

B.1.1.22 Úprava venkovního areálu pro volnočasové aktivity
Úprava venkovního areálu pro žáky ŠD  s cílem trávení  více času venku na čerstvém vzduchu, zařazení 
vhodných prvků vedoucí k pohybu, mrštnosti a aktivní relaxaci do školní zahrady.

0 2022-2025
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.23 Školní jídelna a kuchyně  I ZŠ  Modenizace jídelen, kuchyní, WC , včetně vyhledání vhodného  dotačního titulu 0 2022
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

diskuze MAS

B.1.1.24
Obnova vybavení odborných kabinetů nábytkem - stoly, skříně, včetně 
rekonstrukce podlah,…

Obnova zastaralého vybavení většiny kabinetů, vybudování dostatečných úložných prostor pro přehlednější 
a praktičtější uložení učebních pomůcek, pořízení vyhovujícího nábytku -židle apod.  Vytvoření estetického a  
příjemného prostředí pro pedagogy školy. 

0 2022-2027
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

diskuze 

B.1.1.27 Interaktivní tabule do 4 tříd
Pořízení interaktivních tabulí do 4 tříd  pro výuku za pomoci vhodných interaktivních výukových programů. 
Cílem je  upevnění znalostí a dovednosti žáků a zpestření výuky.

0 2022-2026
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.28 Vizualizér - 2 ks
Pořízení vizuaolizérů pro názornější výuku - žáci mohou detailněji pozorovat jaký pokus pedagog provádí, 
jaký model  jim představuje.

0 2022-2026
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.34
Regenerace sportovních ploch Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, 
okres Svitavy

Možnost maximálního využití prostor u školy k pohybovým aktivitám a výuce tělesné výchovy, vytvoření 
hygienicky odpovídajícího prostředí, v němž nebude docházet ke zbytečným úrazům

3 200 000 2022-2025
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

příprava na realizaci
vlastní zdroje - 1,1 mil Kč,
dotace MMR 2,1 mil Kč

Investice do údržby a modernizace školních budov, zázemí, sportovišť, zahrad a vybavení

Prioritní okruh B  VZDĚLANÉ MĚSTO S MODERNÍM PŘÍSTUPEM

Klíčová oblast B1 Školství a vzdělávání 



B.1.1.35 Polytechnická dílna  Celková rekonstrukce skladu po DDM – přívod vody, elektroinstalace, osvětlení a vybavení 0 2022-2024
Mateřská škola 
Sedmikráska

záměr

B.1.1.36 Revitalizace zahrady
Pravidelná údržba vzrostlých stromů, kácení přerostlých stromů, kde hrozí nebezpečí pádu, náhrada za 
nemocné nebo jinak poškozené, ohrožující dřeviny. Odborníci v ošetřování dřevin.Výukový zahradní altán + 
vybavení.

0 2022-2024
Mateřská škola 
Sedmikráska

záměr

B.1.1.38 Vybavení školy multimediální tabulí
Zakoupení a instalace multimediální interaktivní tabule s příslušenstvím -do jedné třídy pro užívání všemi 
dětmi 

0 2022-2023
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.40 Výměna historických oken školy na odloučeném pracovišti 
Výměna stávajích nevyhovujících oken na odloučeném pracovišti , oprava omítky okolo oken, nátěr dvou 
stran pohledově od náměstí

0 2022-2024
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.41 Zabezpečení mateřské školy Instalace bezpečnostního systému na hlavní budově školy 0 2022-2023
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.49 Nákup výpočetní techniky pro pedagogy (nootebooky, PC) Pořízení nové výpočetní techniky a  zajištění přechodu na nový systém  Windows 11. V současné době je v 
nevyhovujícím stavu e 17 z 36 počítačů.

0 2022-2024
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr

B.1.1.51 Modernizace  sboroven (podlahová krytina, nábytek) Modernizace  sboroven jako důležitého  zázemí pro pedagogický sbor při splnění  vyhovujících a 
komfortních podmínek pro vyučující. 

0 2022-2024
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr

B.1.1.55 Obnova vybavení kabinetů a tříd školy Obnova vybavení kabinetů a tříd školy odpovídající současným potřebám. 0 2022-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.2.1 Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti bydlení 
Podpora soukromých i veřejných investorů v oblasti ubytování pro studenty (internáty, koleje) ve městě i 
integrovaných obcích (výběr vhodných pozemků, změny ÚP 

0 2022+ území celého města diskuze A.1.3.2

Opatření: B.1.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.1.6.1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Komunikace s představiteli škol - zjištování jejich úspěchů a potřeb, tvorba a  aktualizace 
plánovacích dokumentů s cílem rozvoje školství v regionu, zajištění dotačního managementu - 
monitoring  možností čerpání o dotace na investiční  a neinvestiční  projekty do vzdělávacích 
subjektů, realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 

1 445 000 2022-2023 ORP Litomyšl v realizaci
dotace 95%,, vlastní zdroje 5 
% 

Opatření: B.2.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.1.1
Jasné vedení/řízení odborů i celého MÚ (jednoduchost, efektivita, 
motivace, růst a opravdové kontinuální vzdělávání)

Zavedení projektového řízení, využívání zápisů s termíny a odpovědnými osobami, motivační 
systém k sebevzdělávání 0 2022+ MěÚ průběžná realizace

B.2.1.2 DMS – systém správy dokumentů

V oblasti přípravy, schvalování, oběhu a správy dokumentů je záměrem nasadit komplexní systém 
tzv. Document Management System (dále jen jako „DMS“), který umožní efektivní přípravu a 
práci s dokumenty a který bude reflektovat potřeby organizace městského úřadu v jednotlivých 
oblastech práce s dokumenty.

0 2022+ MěÚ diskuze IROP

B.2.1.3 Datový sklad / BI / MIS / dashboardy
V oblasti datového skladu a Business Intelligence je záměrem nasadit pokročilý nástroj, který 
umožní sestavovat, vyhodnocovat a dále přezkoumávat data zejména ekonomické povahy, včetně 
jejich vazeb, metadat a dopadů.

0 2022+ MěÚ diskuze IROP

Podpora škol v rozvoji klíčových gramotností, využití nových metod výuky a způsobů, dovednosti na úkor znalostí

Klíčová oblast B2 Moderní a efektivní vedení města, komunikace s veřejností 

Zajištění kvality řízení městského úřadu 



B.2.1.4 Rozšíření týmové spolupráce a možnosti komunikace s občany

Cílem této části projektového záměru je rozšířit možnosti užití videokonferenčních technologií do 
dalších dvou zasedacích místností tak, aby i tyto zasedací místnosti splňovali potřebné standardy 
a umožnili živou efektivní komunikaci prostřednictvím elektronických nástrojů, které se v době 
zasažené pandemií COVID-19 velmi
osvědčily.

0 2022+ MěÚ diskuze IROP

Opatření: B.2.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.2.1
Zajištění pravidelné aktualizace plánu investic a oprav jako podkladu 
pro tvorbu rozpočtu města  

Zajištění pravidelné aktualizace  plánu investic a oprav  prostřednictvím nastaveného 
strategického řízení - pravidelná aktualizace akčního ročního plánu a zásobníku projektů 0 2022+ MěÚ průběžná realizace D.3.1.1

Opatření: B.2.3

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.3.1
Omezení byrokracie - průběžná kontrola nařízení a směrnic, ve kterých 
lze omezit byrokracii směrem k občanům

Průběžná kontrola nařízení a směrnic, zde lze omezit byrokracii směrem k občanům (požadované dokumenty 
a informace) i směrem dovnitř MěÚ (předávání zbytných dokumentů, informací….)

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

B.2.3.2 Systém podávání a evidence žádostí o dotace města

Záměrem v oblasti systému podávání a evidence žádostí o dotace města je pořídit robustní informační 
systém, který zajistí možnost přípravy a publikace dotačních titulů města, příjmu žádostí o dotaci, posouzení 
žádostí o dotaci, provádění komunikace s žadateli při podání i administraci dotaci, vedení dokumentace pro 
každou dotační žádost a dále vedení dalších potřebných souvisejících metadat.

0 2022+ MěÚ diskuze IROP

Opatření: B.2.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.4.1
Využívání on-line komunikace - průběžná kontrola nařízení a směrnic, s 
cílem přechodu papírové komunikace na komunikaci elektronickou 

Průběžná kontrola nařízení a směrnic, zde lze namísto papírových originálů, nebo alternativně k nim, 
pracovat s elektronickými podklady  - směrem k občanům  i směrem dovnitř MěÚ 

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: B.2.5

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.5.1
Realizace participativního rozpočtu se zapojením občanů do 
rozhodování o obecních financích

Zapojení občanů do rozhodování o obecních financích - občané v hlasování vyberou projekty k realizaci 700 000 2022+ území celého města průběžná realizace B.2.18.1 vlastní zdroje

Opatření: B.2.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.6.1
I nadále zajištění kvalitního vzdělávání zaměstnanců městského úřadu v 
rámci nastaveného vzdělávácího systému   

Nastavení jasného systému vzdělávání zaměstnanců MěÚ směrem k modernímu úřadu, otevřené komunikaci, 
znalosti IT dovedností a dalších prvků efektivního fungování MÚ

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: B.2.9

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.9.1  MěÚ Litomyšl - nástavba-1.Střecha na MÚ/dostavba 1 patra 
 Vyřešit stávající problém se sedlovou střechou, do které zatéká – přidat patro a zelenou střechu rovnou a 
využít rekonstrukce k modernizaci velké zasedací místnosti i zázemí pro ni

0 2022+ MěÚ příprava MMR

Realizace participativního rozpočtu 

Zajištění kvalitního vzdělávání zaměstnanců městského úřadu 

Rekonstrukce a modernizace budov městského úřadu

Vytváření rozpočtu města s vysokým důrazem na investice a opravy majetku a modernizaci úřadu

Omezení byrokracie na městském úřadě v samosprávné působnosti

Preference elektronické komunikace před papírovou



Opatření: B.2.10

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.10.1
Vytvoření corporate identity manuálu značky „Litomyšl“- manuálu 
vzhledu tiskovin, informačního systému a dalších prvků vnější identity 
města

Zpracování  manuálu vzhledu tiskovin, informačního systému a dalších prvků vnější identity města, který 
sjednotí používané grafické prvky

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: B.2.11

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.11.1
Portál občana  pro možnost vyřizování záležitostí on-line bez nutné 
návštěvy MÚ

Zprovoznění portálu občana, na kterém po přihlášení bude  moci občan bez nutnosti zajít na MěÚ zařídit 
spoustu potřebných aktivit, vč. plateb a odevzdání formulářů v elektronické formě.

0 2022+ MěÚ diskuze IROP/OPŽP

Opatření: B.2.15

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.15.1 Kybernetická bezpečnost infrastruktury Města Litomyšl
Analýza kybernetické bezpečnosti infrastruktury města a městských organizací, zpracování možných hrozeb 
a zajištění bezpečnosti v této oblasti pomocí odpovídajících investic, nejlépe za pomoci dotací

0 2022+ MěÚ záměr

Opatření: B.2.17

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.17.1
Pravidelná veřejná setkání představitelů města s občany  s cílem řešení problémů 
a informovanosti o připravovaných záměrech   

Pořádání  pravidelných veřejných setkání s občany města nad určitými problémy a připravovanými projekty, 
práce s on-line dotazníky, zvyšování participace občanů na rozhodování (participativní rozpočet, školní 
parlamenty apod.)

0 2022+ MěÚ průběžná realizace B.2.5.1

Opatření: B.2.18

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.18.1
Volně dostupná otevřená data  z různých oblastí života (životní 
prostředí, dopravní infrastruktura, energetika…) pro potřeby občanů s 
možností dalšího publikování 

Datové otevírání města pro veřejnost a odborníky (sběr a publikace dat). Data, která má město k dispozici a 
nejsou v režimu důvěrné, zveřejňovat jako open data na webu města k použití veřejností.Data  bez omezení 
autorskými právy, patenty nebo jinými mechanismy kontroly

0 2022+ MěÚ příprava

Opatření: B.2.19

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.19.1 Zajištění monitoringu životního prostředí a zveřejňování získaných dat Měření kvality ovzduší, popř. vod apod. 0 2022+ území celého města příprava

Kybernetická bezpečnost  

Vytvoření vizuální identity města

Zprovoznění portálu občana  

Participace veřejnosti při rozhodování  

Open data – monitoring a datové otevírání města pro veřejnost a odborníky v různých oblastech života

Monitoring stavu životního prostředí



Opatření: B.2.21

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.22.1 Roadmapa aktuálních projektů pro veřejnost na www.litomysl.cz
Zveřejňování připravovaných projektů (zejména architektonických ve vztahu k veřejný budovám a 
prostranstvím) na seciální podstránce webu města

0 2022 MěÚ realizace

B.2.23.1
Využívání dat získaných z dotazníkových šetření a relevantních  
aplikací k  k rozhodování a ke komunikaci  s občany se zřetelem na 
četnost  opakujících se názorů 

Využívání dat k rozhodování a ke komunikaci (dotazníky, aplikace) – řízení projektů  na MÚ, sběr a 
zpracování dat, jejich poskytování jako open-data dalším uživatelům

0 2022+ MěÚ záměr

Opatření: B.3.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.3.1.1.
Dodržování zásad zdravého finančního řízení města především s 
důrazem na riziko zadlužování z důvodu realizace zbytných projektů 

Zadlužování nesmí být na úkor budoucnosti,  správná hodnota indexu provozních úspor, systém řízení 
podporující účelnost, efektivnost a hospodárnost, minimalizace rizik, propojení rozpočtu a strategického 
plánu, rovnováha mezi službami pro občany  a získanými prostředky od danových poplatníků, zvyšování 
ekonomické soběstačnosti . Efektivnější systém finančního řízení města nastavit na  finančním výboru 

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: B.3.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.3.2.1
Zřízení samostatné dotační projektové kanceláře, či personální posílení 
stávající struktury  

Průběžný monitoring všech dotačních titulů (národních i evropských), pravidelné schůzky, zpracování 
žádostí o dotace, vedení projektů v systému. 

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

B.3.5.2
Centrální správa informačních a komunikačních technologií na 
zřizovaných organizacích

Analýza a zavedení systému centrální správy informačních a komunikačních technologií na příspěvkových 
organizacích, popř. odborech města (městské lesy, městská policie)

0 2022+ MěÚ diskuze

Klíčová oblast B3 Hospodaření  a finanční řízení města

Dodržování principů zdravého finančního řízení, včetně zefektivnění stávajícího systému  

Aktivní vyhledávání dotačních příležitostí a zpracovávání projektů pro získávání dotací

Zveřejnění soupisu aktuálních projektů pro veřejnost na webu města



Opatření: C.1.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.1.2 Oprava nadchodu u Smetanova domu Zpracování projektu a nalezení  vhodného dotačního titulu 0 2022+ I/35 průběžná realizace SFDI

C.1.1.3 Výměna vzduchotechniky ve Smetanově domě Předmětem stavby je kompletní výměna směšovacích uzlů ÚT a regulace MAR včetně přípravy pro propojení 
VZT nového systému chlazení.

1 900 000 2022+ Smetanův dům realizace vlastní zdroje

C.1.1.4 Rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany Zpracování projektu a nalezení  vhodného dotačního titulu 0 2022+ Zámecké návrší průběžná realizace CRR/IROP2?

C.1.1.5 Kompletní rekonstrukce Městské knihovny Zpracování projektu a nalezení  vhodného dotačního titulu 0 2022+ městská knihovna příprava  IROP 2 / MMR

C.1.1.7 Dům U Rytířů – obnova domu a městské galerie / revitalizace galerie Zpracování projektu  na obnovení obrazárny na zámku po dokončení rekonstrukce zámku ze strany NPÚ 0 2022+ Dům U Rytířů záměr NF

Opatření: C.1.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.2.1
Monitoring možností vybudování nového odstavného parkoviště a  
využívání stávajících záchytných parkovišť

Vyhledání  možností vybudování nového odstavného parkoviště a zároveň organizační zajištění využívání 
stávajících záchytných parkovišť kolem města při velkých akcích (parkoviště pod školami, v nemocnici, u 
sportovního areálu)

0 2022+ MěÚ diskuze C.2.9

Opatření: C.1.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.4.1
Finanční i nefinanční podpora uměleckých skupin, kulturních spolků, 
zařízení a pořadatelů kulturních akcí 

Průběžná pdpora uměleckých skupin a ostatních kulturních spolků i pořadatelů akcí (finanční podpora, 
podpora s propagací a marketingem, organizační pomoc…). Nastavení jasného grantového systému a jeho 
dodržování při rozdělování financí ze strany města

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: C.1.5

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.5.1
Finanční organizační a koordinační podpora ekumenické spolupráce 
Litomyšlských církví 

Podpora spolupráce litomyšlských církví - pravidelná osobní setkání představitelů církví s vedením města, 
info v komunikačních kanálech města, dotační tituly, koordinace akcí apod.

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Modernizace/oprava objektů a prostranství vhodných pro pořádání kulturních akcí pro zajištění kvalitních služeb a podmínek 

Prioritní okruh C  AKTIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO 

Klíčová oblast C1 Kultura

Vyřešení záchytného parkování při větších akcích ve městě

Podpora uměleckých skupin, ostatních kulturních spolků, zařízení i pořadatelů akcí

Podpora ekumenické spolupráce litomyšlských církví



Opatření: C.1.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.6.1 Finanční, organizační i politická podpora festivalu Smetanova Litomyšl
Zásadní podpora národnímu opernímu festivalu - finanční (dotace, pronájmy apod.), osobní a politická 
vedení města i zaměstnanců MÚ, podpora v komunikačních kanálech města, podpora spolupráce s dalšími 
městskými organizacemi

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

C.1.6.2 Podpora festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl Finanční a organizační podpora výtvarnému festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl 0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: C.2.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.2.1.1 Efeketivnější propagace města Litomyšle jako rodiště Bedřicha Smetany
Příprava marketingového projektu na zdůraznění rodáka B.Smetany pro turisty - billboardy na I/35, větší 
propagace rodného bytu Bedřicha Smetany, extra webové stránky a letáky

0 2022+ území celého města diskuze

Opatření: C.2.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.2.4.1
Komunikace s cílovými skupinami - vyrovnání v rozdílech v sezónnosti 
a prodloužení délky pobytu

Zpracování studie cestovního ruchu, vytipování vhodných cílových skupin a precizace nabízených produktů 
na míru cílovým skupinám, vyrovnání sezónních rozdílů v návštěvnosti, prodloužení délky pobytu 
návštěvníků města

0 2022+ MěÚ záměr

Opatření: C.2.7

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.2.7.1 Obnova fasády v podloubí v centru města
I nadále poskytování dotačních prostředků majitelům domů v centru města do oprav a obnov  fasád domů v 
podloubá (ročně město rozdělí 400 tisíc Kč)

900 000 2022+ historické centrum města realizace vlastní zdroje

Opatření: C.2.8

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

Opatření: C.3.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.3.1.1 Revitalizace hřiště na atletickém stadionu
Revitalizace hřiště na stadionu - běžecká dráha, fotbalový trávník, multifunkční hřiště.  Cílem je využití  na 
fotbal (nové odvodnění), atletický běžecký ovál (retoping tartanu) , vybudování multifunkčního hřiště, 
vyhledání vhodných zdrojů financování    

0 2022+ Atletický stadion realizace NSA

C.3.1.4 Vybudování "Pumptracku" 
Vybudování uzavřeného, uměle vytvořeného okruhu pro jízdu na kole, který je možné projíždět i bez šlapání, 
vyhledání vhodných zdrojů financování.  Projekt je zpracován na Wembley.

2 200 000 2022+ Wembley projekt zpracován vlastní zdroje

C.3.1.8 Revitalizace Parku Mladých Aktualizace projektu, vyhledání vhodných zdrojů financování  0 2022+ Park mladých záměr MŽP

C.3.1.9 LITOMYŠL - parčík u benzínové pumpy MOL
Zadání realizace zpracovaného  projektu na rekultivaci parčíku vedle čerpací stanice MOL,  vyhledání 
vhodných zdrojů financování  

0 2022+ I/35 přpraven k realizaci SFŽP

C.3.1.12 Modernizace a doplnění prvků dětského hřiště na Výsluní - Černá hora Instalace certifikovaných prvků dětského hřiště na stávající dětské hřiště u restaurace Na výsluní 0 2022+ Atletický stadion záměr MAS/SZIF

Vybudování, modernizace, údržba a rozvoj infrastruktury a zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity, včetně  vyhledávání vhodných zdrojů financování 

Doplnění a zkvalitnění stávajících ubytovacích zařízení

Klíčová oblast C3 Sport a volný čas

Oživení atraktivit cestovního ruchu a zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb 

Podpora kulturních akcí s regionálním dopadem

Marketingová komunikace s cílovými skupinami 

Využití potenciálu města jako rodiště Bedřicha Smetany

Klíčová oblast C2 Cestovní ruch 



Opatření: D.1.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.1.1.1
Podpora výstavby D35,  úprava koncepce dopravy po její výstavbě 
zejména s ohledem na možné využití zklidněného průtahu I/35

Aktivní účast na jednání  a efektivní komunikace s  ŘSD  vedoucí k co nejrychlejší realizaci dálnice D35 
kolem Litomyšle

0 2022+ MěÚ průběžná realizace

Opatření: D.1.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.1.2.1 Vybudování cyklostezky u Perštýna Zpracování projektu, zajištění pozemků, vyhledání vhodného zdroje financování a vybudování cyklostezky 0 2022+ Na Lánech výkup pozemků C.2.6

D.1.2.2 Vybudování cyklostezky do Osíka Zpracování projektu, zajištění pozemků, vyhledání vhodného zdroje financování a vybudování cyklostezky 0 2022+ Mařákova příprava projektu C.2.6

D.1.2.3 Vybudování cyklostezky do Vysokého Mýta Zpracování projektu, zajištění pozemků, vyhledání vhodného zdroje financování a vybudování cyklostezky 0 2022+ extravilán města příprava projektu C.2.6

D.1.2.4 Vybudování cyklostezky do Strakova Zpracování projektu, zajištění pozemků, vyhledání vhodného zdroje financování a vybudování cyklostezky 0 2022+ extravilán města příprava projektu C.2.6

D.1.2.5 Vybudování cyklistické stezky VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl
Vybudování cyklistické stezky , která  výrazně zkvalitní propojení obytné části města s areálem společnosti 
Saint Gobain Adfors (býv. Vertex) a se stavebně odloučenou částí města Nedošín

8 000 000 2022 Husova čtvrť realizace C.2.6
dotace 3.382.000 Kč,  vlastní 

zdroje 4.618.000 Kč

D.1.2.6 Vybudování cyklostezky cyklopropojky kravín - Starka 
Bezpečné propojení městské komunikace se spojnicí do Kornic, alternativa pro pěší a cyklisty k 
frekventované Zahájské ulici

0 2022+ Zaháj realizace C.2.6

D.1.2.7
Oprava, úprava nábřeží Loučné od kina po Policii ČR + most od 
Drahošky  (z asfaltu do kostky) 

Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality 0 2022+ Řeka Loučná, vodní Valy projektování A.1.6.2

D.1.2.10 Oprava/rekonstrukce chodníků -z asfaltu do dlažby kolem SZTŠ Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality 0 2022+ T.G.Masaryka záměr

D.1.2.13 Rekonstrukce komunikace na Osík 
Vybudování chodníku a zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců - silnice č. 359 na Osík, vybudování nové 
dešťové kanalizace

700 000 2023+ Litomyšl Osík příprava projektu
chodníky ze SFDI 1mil Kč, 
vlastní zdroje 6.000.000 Kč

D.1.2.16 Dokončení rekonstrukce ul. Zahájská - chodníky, veřejné osvětlení Pokračování rekonstrukce celé ulice, která začala v roce 2021, dokončení v r. 2022 6 300 000 2022 ulice Zahájská realizace vlastní zdroje 6.300.000 Kč

Opatření: D.1.4

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.1.4.1 Podpora výstavby okružní křižovatky u výjezdu z města na Svitavy Jednání s  ŘSD o realizaci okružní křižovatky u výjezdu z města na Svitavy - odbočka do průmyslové zóny 0 2022+ průmyslová zóna Moravská záměr

D.1.4.2 Rekonstrukce nadchodu přes I/35 (Poliklinika)
Výměna dosloužilého nadchodu z 80. let za moderní s vyhlídkou na město a především bezbariérový (s 
výtahem).

47 000 000 2022 I/35 realizace
dotace SFDI  32.777.000 Kč,  
vlastní zdroje 13.711.000 Kč

Prioritní okruh D ZELENÉ A ČISTÉ MĚSTO 

Klíčová oblast D1 Doprava a komunikace v majetku města

Podpora urychlené výstavby D35 a úprava koncepce dopravy po její výstavbě 

Zajištění dostatečných podmínek pro alternativní způsoby dopravy 

Zlepšení kvality cestování veřejné linkové dopravy a na pozemních komunikacích 



Opatření: D.2.1

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.1.2
Vybudování retenční nádrže na zachycení dešťových srážek v lokalitě Lány - 
Babka

Podmínka kolaudace pro zasíťování pozemků v dané lokalitě,  vyhledání vhodných zdrojů financování 6 600 000 2022+ Na Lánech realizace
vlastní zdroje, proti nákladům 
je výnos z prodeje pozemků

D.2.1.3 Vybudování nového rybníku na Desince Zajištění pozemků, vypracování projektu  a realizace nového rybníka u Nedošínského háje - biotop 0 2022+ Nedošín záměr OPŽP/MZE

D.2.1.4 Poldr – Lány (Žák) – vybudování nového poldru
Výkup pozemků, zpracování projektu a výstavba poldru pro zachycení přívalových srážek v oblasti pod 
židovským hřbitovem, důvodem je zamezení ohrožení obyvatel přívalovým deštěm 

0 2022+ Na Lánech záměr

Opatření: D.2.2

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.2.1 Protipovodňová opatření Partyzánská Výkup pozemků, poté realizace protipovodňových opatření Povodím Labe 0 2022+ Partyzánská ul. výkup pozemků

Opatření: D.2.3

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.3.1
Informační kampaní důsledně podporovat potřebu kompostování v 
místě vzniku biologického odpadu

Informační kampaň v měsíčníku Lilie, na webu MSL i města, případně formou inzerce v kině. Opakované 
vysvětlování logiky postupu města v této oblasti, informování o dotacích na kompostéry, mj. formou kupónu 
v Lilii

0 2022+ MěÚ záměr

Opatření: D.2.5

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.5.1
Zefektivnění údržby městské zeleně prostřednictvím nastavení 
odpovídajícího procesu - kokrétního postupu řešení  

Nastavení procesu kvalitní údržby městské zeleně s důrazem na centrum města a místa, kde se pohybuje 
nejvíce lidí. Cílem jsou kvetoucí místa po městě od jara do podzimu, kvalitní údržba o tato místa- zajištění 
personálních i finančních zdrojů

0 2022+ území celého města příprava

Opatření: D.2.6

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.6.1
Obnova alejí z města do volné krajiny (na Kornice, k vodojemu u 
kravína, od Adforsu k Šibeničnímu vrchu apod.)

Příprava projektů, případně výkup pozemků, kde nemá město historické cesty z města a nalezení vhodného 
zdroje fianncování na výsadbu alejí

0 2022+ okolí města příprava SFŽP

Opatření: D.2.7

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.7.1
Ozeleňování" budov v majetku města vysazováním popínavých rostlin 
kolem městských budov

vytipování objektů a míst (ploty apod.), které by se daly popnout popínavými rostlinami, což má jak estetický 
efekt, tak efekt z hlediska udržování příznivějšího mikroklimatu ve městě

0 2022+ městské budovy postupná realizace

D.2.7.2 Osazení fotovoltaiky na městské budovy
Osazení fotovoltaiky na vytipované městské budovy  (na náklady města nebo soukromého investora) - 
budovy ČOV, DSP, budoucí nové CSP, MSL….). Zajištění  statických výpočtů a vyhodnocení efektivity 
návratnosti.

0 2022+ městské budovy příprava projektu OPŽP

D.2.7.3 Kompletní rekonstrukce zelených střech na Z. Kopala
Vyhledání vhodného dotačního titulu na kompletní rekonstrukce zelených střech na Z.Kopala než přejdou 
budovy do majetku vlastníků bytů. Pokud nedojde ke včasné realizaci, bude příprava projektu ukončena 
(provedou budoucí majitelé na své náklady)

0 2022+ Z.Kopala záměr

Klíčová oblast D2 Životní prostředí a technická infrastruktura

Zadržování vody v krajině i ve městě – budování mokřad, meandrů, poldrů, rybníků, biotopů, zeleně, vsakovacího parkování, zelených střech

Realizace protipovodňových opatření  

Stálá podpora kompostování v místě vzniku biologického odpadu

Zefektivnění údržby městské zeleně

Obnova alejí a porostů

 „Ozeleňování“ a snižování energetické náročnosti budov v majetku města, využívání obnovitelných zdrojů energií v městských budovách



Opatření: D.2.10

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.10.1
Vybudování „obchvatu“ města D35 a využití stávající I/35 pro 
cyklodopravu, parkování a zeleň

Zpracování studie, která bude řešit využití stávající komunikace I/35 poté, co bude vybudována dálnice D35 
kolem města. Z komunikace státní se stane krajská s tím, že město by ji chtělo využít pro parkování, 
vybudování cyklopruhů a zeleň.

0 2022+ I/35 záměr

Opatření: D.2.14

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.14.1 Vybudování nové kanalizace na Ulici Mařákova 
Zpracování projektu a zajištění realizace nové kanalizace ve spodní části ulice Mařákova (od kruhového 
objezdu k Loučné), dohoda s krajem o spolufinancování

0 2022+ Mařákova příprava projektu

D.2.14.2 Rekonstrukce vodovodu na Ulici Nerudova Provedení rekonstruce vodovodu v Nerudově ulici 2 600 000 2022 Nerudova realizace vlastní zdroje

D.2.14.3 Oprava vodovodu na Ulici Zahájská Pokračování rekonstrukce celé ulice, která začala v roce 2021, dokončení v r. 2022 2 400 000 2022 Zahájská realizace vlastní zdroje

D.2.14.4 Vybudování dešťové  kanalizace na Ulici Havlíčkova Oddělení dešťové a splaškové kanalizace ze stávající jednotné v ulici Havlíčkova 3 600 000 2022 Havlíčkova realizace vlastní zdroje

Opatření: D.2.15

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.15.1 Rozšíření manipulační plochy u kompostárny Zpracování projektu a následná realizace na rozšíření manipulační plochy u kompostárny 0 2022+ kompostárna města záměr SFŽP

Opatření: D.3.1 

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D..3.1.1
Systematické zpracování realizačních plánů investic a oprav do majetku 
města s  konkrétnější specifikací a následné zajištění realizace akcí 

Na základě zpracovaného akčního ročního plánu zpracovat konkrétnější informace o 
plánovaných investičních akcích a oprav – tzv. realizační plány, které obsahuji harmonogram, 
priority, řešitele atd. Cílem je zajištění systematické realizace investic a oprav

0 2022+ MěÚ průběžná realizace B.2.2.1

Klíčová oblast D3 Správa a údržba majetku města

Zpracování a pravidelná aktualizace „Plánu investic a potřebných oprav do majetku města“

Řešení dostatečné kapacity kompostárny 

Vybudování a rekonstrukce  technické infrastruktury - vodovody a kanalizace

Vybudování „obchvatu“ města a využití stávající komunikace pro cyklodopravu, parkování a zeleň



Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.1.5.1 Opatření proti vlhkosti - oprava bytového domu  na J.E. Purkyně Oprava bytového domu - odvhlhčení neurčeno neurčeno J.E.Purkyně diskuze 

A.1.5.2 Opatření proti vlhkosti - oprava bytového domu  Z.Kopala Oprava bytového domu - odvhlhčení neurčeno neurčeno J.E.Purkyně diskuze \

A.1.5.4 Rekonstrukce městského domu - ulice Partyzánská Rekonstrukce nájemního domu (dva byty) do budoucna (rozvody, střechy aj.) neurčeno neurčeno Partyzánská ul. diskuze 

A.1.5.5 Rekonstrukce městského domu - Šantovo námětí (rámařství) Rekonstrukce domu (rozvody, střechy, omítka…..) neurčeno neurčeno Šantovo náměstí diskuze 

A.1.5.6 Rekonstrukce městského domu - ulice J.Žižky Rekonstrukce domu  (rozvody, střechy, omítka…..) neurčeno neurčeno Husova čtvrť diskuze 

A.1.5.7 Oprava městského domu - Smetanovo náměstí 61 (městská policie)
Odvlhčení suterénu, vybudování šesti nájemních bytů a nového zázemí pro Městskou policii. Možná 
spolupráce se soukromým investorem (PPP projekt)

neurčeno neurčeno Smetanovo náměstí příprava

A.1.5.8 Rekonstrukce městského domu – ulice Sluneční Kompletní rekonstrukce domu (rozvody, střechy, interiéry) neurčeno neurčeno Sluneční příprava

A.1.5.9
Doplnění brodidla o filtraci vody na Zámeckém návrší 

Doplnění brodidlan pro možnost využívání cirkulace vody po celou letní sezónu neurčeno neurčeno Zámecké návrší diskuze

A.1.6.2
Větší zapojení řeky Loučné do života města – souběžná pěší trasa, 
pobytová místa

Nábřeží řeky Loučné - projekt na revitalizaci poslední části Vodních Valů (od kina níže) a na Partyzánské 
ulici (protipovodňová opatření)

neurčeno neurčeno Řeka Loučná a okolí příprava D.1.2.7

A.1.6.7 Systematický tlak na budování modrozelené infrastruktury 

V rámci reakce na klimatické změny a udržitelný rozvoj systematický tlak na budování modrozelené 
infrastruktury nejen na městských, ale i soukromých pozemcích, budovách a investicích - zelené střechy, 
fotovoltaika na střechách budov, ozelenění stěn budov, výsadba stromů v ulicích, vsakovací parkoviště i 
chodníky apod.

neurčeno neurčeno MěÚ záměr

A.1.7.1
Podpora povědomí o spolupodílení na tvorbě veřejného prostředí v 
rámci soukromé výstavby

Veřejné diskuse, články, poularizace důležitosti kvalitního veřejného prostoru i v rámci soukromé výstavby neurčeno neurčeno území celého města záměr

A.1.9.2
Nepodpora vzniku logistických nebo skladovacích areálů mimo stávající 
průmyslové zóny dle ÚP

Prostřednictvím územního plánu omezit možnost vzniku logistických nebo skladovacích areálů v místech, 
které nejsou pro výstavbu těchto areálů vhodné

neurčeno neurčeno území celého města

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.2.3.1 Podpora farní charity  
Průběžné poskytování financí na činnost Farní charity Litomyšl pro služby, které farita poskytuje, zejména v 
sociální a zdravotní oblasti

neurčeno neurčeno území celého města záměr

A.2.4.1
Prohloubení spolupráce mezi poskytovateli soc. služeb, městem, krajem 
a dalšími institucemi v této oblasti

Webové stránky, Lilie, setkání, plánování…. neurčeno neurčeno MěÚ záměr

A.2.5.1 
Zvýšení povědomí veřejnosti o fungování sociálních a navazujících 
služeb 

Hledání možnosti zvýšení povědomí veřejnosti o fungování sociálních služeb a služeb navazujících neurčeno neurčeno

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTA LITOMYŠL NA OBDOBÍ 2023 - 2030

Klíčová oblast A1 Bydlení, architektura a rozvoj města

Klíčová oblast A2 Služby (sociální, zdravotní a ostatní služby)



A.2.5.2 Propagace aktivit z vnějšku Propagace aktivit z vnějšku – např. Seniorská obálka (Pce kraj) neurčeno neurčeno MěÚ záměr

A.2.18.1 Podpora vzniku stanice technické kontroly
Ve spolupráci se soukromým sektorem i odborným veřejným sektorem podporovat vznik stanice 
technické kontroly na území města

neurčeno neurčeno

A.2.18.2 Podpora vzniku obchodního řetězce LIDL
LIDL bude otevřen koncem roku 2022, tak je otázka, zda to zde nechat. Pokud nechat, tak lze 
napsat např: podporovat vznik prodejny LIDL na území města (potřebné změny územního plánu, 
spolupráce s investorem v oblasti zajištění pozemků aj)

neurčeno neurčeno

A.2.22.1

Včasná komunikace s podnikateli nejenom z historického centra o 
plánech radnice a aktivní vyhledávání a využívání zpětné vazby týkající 
se možné pomoci města s propagací či fungováním tohoto segmentu 
služeb

Otevřená komunikace (webové stránky,pravidelná osobní setkání, návštěvy provozoven a sídel společností 
vedením radnice) s podnikateli města, vzájemná informovanost, propagace podnikatelů a jejich nabídky v 
komunikačních prostředcích města

neurčeno neurčeno

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

A.3.2.2
Uniforma v ulicích -  zajištění  častějšího pěší výkonu služby strážníků a 
policistů v ulicích města  

Preventivní  činnost strážníků a policistů v ulicích města, včetně okamžitého řešení zjištěných přestupků na 
místě 

neurčeno neurčeno území celého města

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.1.1.2 Bezbariérový přístup
Zajištění bezbarierového přístupu - součást realizace půdní vestavby nebo samostatný vozík na schodiště 
(přesuny v rámci 3 podlaží školy)

neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.4 Zázemí pro venkovní učebnu Zkvalitnění výuky žáků v odborných přírodovědných předmětech a cizích jazycích neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.5 Zázemí pro školní dílnu Vybudování funkčního zázemí pro výuku předmětů svět práce a technická výchova neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.7 Obnova vybavení jazykové učebny a ineraktivních tabulí Obnova audio vybavení jazykové učebny a interaktivních tabulí v učebnách neurčeno 2023-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.8 Zatemnění oken v 6 místnostech školní budovy Výměna zatemnění oken v 6 místnostech školní budovy neurčeno 2023-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.14 Rekonstrukce a vybavení šatny v budově Scolarestu Rekonstrukce a vybavemí šatny v budově Scolarestu neurčeno 2023-2024
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.15 Zahradní objekt včetně zpevněné plochy Vybudování objektu s využitím na volnočasové aktivity a uložení materiálu neurčeno 2023-2024
Středisko volného času 

Litomyšl
přesná specifikace

B.1.1.16 Předláždění nádvoří Předláždění a srovnání 25  starého nevyhovujícího nádvoří z bezpečnostních důvodů neurčeno 2023
ZŠ Litomyšl , T.G. 

Masaryka
záměr

B.1.1.18 Prolejzačkové hřiště Pořízení a instalace nových prvků na hříště v místech hřiště původního - zrušeného neurčeno 2023
ZŠ Litomyšl , T.G. 

Masaryka
záměr

B.1.1.19 Revitalizace učebny chemie
Revitalizace 25 let staré učebny chemie, které nesplňuje požadavky na moderní učebnu.  Pořízení nábytku, 
přívodů, pomůcek a didaktické a multimediální techniky.

neurčeno 2024
ZŠ Litomyšl , T.G. 

Masaryka
přesná specifikace

B.1.1.20 Revitalizace sportovního areálu Větrník
Obnova budovy, skokanského areálu, kurtů a atletické dráhy. Případná instalace umělé dráhy a umělé 
rozběhové dráhy na skok daleký.

neurčeno 2023-2025
ZŠ Litomyšl , T.G. 

Masaryka
diskuze 

Klíčová oblast A3 Bezpečnost ve městě

Klíčová oblast B1 Školství a vzdělávání 



B.1.1.21 Zahradní altán Výstavba  zahradního altánu s lavicemi pro činnost s dětmi venku za nepříznivého počasí . neurčeno 2023
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.25 Vybavení učebny HV
Vybavení učebny hudební výchovy - pořízení klavíru, poslechového systému, stojanů s kytarami a dalších 
hudebních nástrojů pro kvalitní zajištění výuky hudební výchovy s aktivním muzicírováním žáků, 
seznámením se skladbami a dějinami hudby.

neurčeno 2024
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

přesná specifikace

B.1.1.26 Vybavení učeben nábytkem
Vybavení učeben vhodným nábytkem pro pomůcky, které se často využívají a které budo uloženy přímo v  
dané učebně -  cílem je větší názornost výuky a vystavené modely na očích žáků.   

neurčeno 2023-2027
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

přesná specifikace

B.1.1.29 Rekonstrukce, případně přistavění prostor pro školní družinu
Vybudování dalšího prostoru pro školní družinu, který by splňoval hygienické požadavky a umožňoval 
dostatečně relaxační aktivity. Důvodem je zvyšující se počet žáků, kteří potřebují školní družinu a kteří mají 
v současné době vytvořená provizorní zázemí i v kmenových třídách.

neurčeno 2026
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.30 Vybudování přírodní zahrady
Vybudování nové přírodní zahrady pro možnost výuky na čerstvém vzduchu a praktikování toho, co se žáci 
učí v environmentální výchově, prvouce a přírodopise.

neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr SFŽP

B.1.1.31 Vybudování relaxačních hnízd pro žáky Vybudování relaxačních hnízd s herními prvky, knihami apod. pro žáky na chodbách školy neurčeno 2025
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.32 Renovace střechy Renovace střechy  školy, jejíž povrch neprošel od roku 1993 žádnou údržbou. neurčeno 2023-2024
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.33 Výměna výtahu Výměna výtahu z důvodu skončení jeho životnosti -  dle revizní zprávy  bez možnosti  oprav. neurčeno 2025
Základní škola Litomyšl, 

U Školek 1117, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.37 Revitalizace a komplexní řešení zahrady Komplexní řešení školní zahrady, postupné dovybavení zahradními prvky, venkovní učebnou a zelení neurčeno 2023-2024
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.39 Vybavení tříd ICT technikou Pořízení pevných přenosných boxů do tříd, tiskáren, počítačů  pro pedagogy neurčeno 2023-2024
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.42 Výměna elektrického vedení v MŠ Výměna elektrického vedení na hlavní budově školy i na odloučeném pracovišti MŠ neurčeno 2023-2025
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.43 Změna vytápění hlavní budovy mateřské školy Posouzení a výměna topení v MŠ z elektrického - akumulační kamna na plynové nebo tepelné čerpadlo neurčeno 2023-2027
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.44 Výtah I ZŠ Výstavba výtahu v budově I ZŠ Zámecká neurčeno neurčeno
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

diskuze MMR

B.1.1.45 Rekonstrukce asfaltové části zahrady Nový povrch silnice na dětském hřišti školní zahrady  - část pro jízdu na kolech, odrážedlech neurčeno 2023-2023
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.46 Rekonstrukce balkónů na hlavní budově školy Opravy a nátěry balkonů - ( výměna dřevěných částí, železné zrekonstruovat, dlažba ) neurčeno 2023-2023
Mateřská škola v 

Líbánkách
záměr

B.1.1.47 Bezbariérový vstup a výtah na hlavní budově ZUŠ Vybudování bezbariérového vstupu a pořízení výtahu pro umožnění  přístupů do učeben a koncertního sálu 
v půdním patře hlavní budovy i osobám s pohybovým omezením  a usnadní běžný provozní režim školy.

neurčeno 2023-2024
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

diskuze 

B.1.1.48 Koncertní křídlo do sálu ZUŠ Pořízení nového koncertního křídla z důvodu nevyhovujícího stavu současného hudebního nástroje a z 
důvodu nemožnosti provedení  jeho generální opravy vzhledem ke kvalitě nástroje.

neurčeno 2023-2024
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr

B.1.1.50 Bezpečný prostor školního dvora s prvky dopravního hřiště
Modernizace asfaltového povrchu s přesně vymezenými koridory pro účely výuky dopravní výchovy a aktivit 
školní družiny.

neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.52
Rekonstrukce půdních prostor a vybudování nových učeben v budově 
"Tunel"

Rekonstrukce půdních  prostor budovy "Tunel"z důvodu nevyhovujících podmínek pro výuku  kolektivních 
oborů.  Vyřešení stísněných podmínek na chodbách, špatného technického stavu budovy, nevyhovující  
elektroinstalace, historický rozvaděč, střecha na hraně životnosti apod. 

neurčeno 2023-2025
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr

B.1.1.53 Třímanuálové digitální varhany s pedálem

Pořízeni digitálních varhan z důvodu ukončení životnosti varhan stávajících 

neurčeno 2023-2025
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr



B.1.1.54 Multiboard do učebny HN Pořízení multiboardu do učebny hudební výchovy, vzhledem k měnícím se požadavkům výuky na její 
modernizaci.

neurčeno 2023-2025
Základní umělecká škola 

Bedřicha Smetany 
Litomyšl

záměr

B.1.1.56 Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu školy Rekonstrukce hřiště v areálu školy - obnova povrchu, herních prvků, oplocení, apod. neurčeno 2023-2025
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.1.57 Půdní vestavba - jazykové laboratoře Půdní vestavba dvou učeben v návaznosti na bezbariérový přístup do všech pater školní budovy 2024-2026
Základní škola Litomyšl, 

Zámecká 496, okres 
Svitavy

záměr

B.1.3.1
Supervize/mentoring/koučink na všech úrovních výchovně vzdělávacího 
procesu

Supervize/mentoring/koučink na všech úrovních výchovně vzdělávacího procesu neurčeno 2023-2027
Základní a mateřské 

školy
záměr

B.1.4.1
 Jazykové, ICT a jiné vzdělávání lidských zdrojů, vzdělávání starších 
občanů, celoživotní vzdělávání

Podpora nabídky vzdělávání v oblasti jazykové, ICT zejména pro starší občany města  - dotace z rozpočtu 
města, podpora Univerzity 3.věku, propagace celoživotního vzdělávání v komunikačních kanálech města

neurčeno neurčeno

B.1.5.1

Změna myšlení pedagogů  i rodičů v závislosti na změnách kolem nás – 
globalizace, on-line práce, přechod na znalostní ekonomiku, internet 
věcí apod.

Opakovaná jednání  na komisi pro školství, na školských radách a s vedením základních škol a mateřských 
škol zřizovaných městem o nutných změnách ve školství směrem k moderní výuce a změnám ve společnosti. 

neurčeno neurčeno

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.2.7.1
Snaha o vyhledání shody mezi zastupitelstvy s cílem zajištění kontinuity 
a spolupráce v realizaci významných aktivit a projektů i v dalších 
volebních obdobích

Průběžná maximální komunikace se všemi kluby zastupitelstva (koaličními i opozičními) ohledně 
připravovaných projektů, konzultace investic a připravovaných projektů a studií, formální i neformální 
spolupráce se zastupiteli a bývalými starosty, setkání nad problematikou rozvoje města

neurčeno neurčeno

B.2.9.2 Modernizace výtahu v budově MěÚ na J.E.Purkyně Modernizace výtahu v budově MěÚ na J.E.Purkyně, včetně vyhledání vhodného dotačního titulu neurčeno neurčeno MěÚ záměr MMR

B.2.9.3 Rekonstrukce elektroinstalace a počítačové sítě
Analýza stávajícího stavu elektroinstalace a rozvodů počítačové sítě v budovách MÚ, v případě nutnosti 
rekonstrukce zadání projektové dokumentace a výběr dodavatele na realizaci. Hledání možných dotačních 
titulů v této oblasti

neurčeno neurčeno MěÚ záměr

B.2.16.1
Příprava analýz a projektů v oblasti Smart city pro možnosti  čerpání dotačních 
prostředků

Zpracování  analýzy možných zavedených projektů v oblasti tzv. Smart city řešení neurčeno neurčeno MěÚ diskuze

B.2.20.1 Monitoring dopravní infrastruktury na úseku MHD, cyklo a pěších Zpracování  generelu dopravní infrastruktury ve městě neurčeno neurčeno území celého města diskuze 

B.2.22.1
Posuzování projektů z ostatních oblastí vzhledem k principům Smart 
city

v případě přípravy větších investičních projektů a projektů v oblastí IT, komunikace, dopravy, životního 
prostředí a bezpečnosti posoudit připravované projekty i z hlediska možného využití moderních technologií 
a prinzipů Smart city

neurčeno neurčeno

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

B.3.1.2.
Smysluplné využití části finančních prostředků získaných prostředků z 
úsekového měření 

Vytvoření rezervy na vybudování nového domova pro seniory neurčeno neurčeno

B.3.3.1
Zvyšování daňových příjmů města (RUD, daň z nemovitosti apod.) 
prostřednictvím snahy o zvýšení počtu osob s trvalým pobytem v 
Litomyšli

Vyhledávání nových zdrojů např. se zaměřením na zvýšení počtu osob s trvalým pobytem v Litomyšli a tím 
dosažení zvýšení příjmů města ze sdílených daní. Pojmenování výhod pro město a najít (vytvořit) výhody pro 
občany a o tomto veřejnost viditelně informovat. Část výtěžku z navýšení daní vložit do participativního 
rozpočtu. Hledat další možnosti finanční motivace. 

neurčeno neurčeno MěÚ diskuze

Klíčová oblast B3 Hospodaření  a finanční řízení města

Klíčová oblast B2 Moderní a efektivní vedení města, komunikace s veřejností 



B.3.3.2
Prodej nepotřebného městského majetku a zapojení zisků z něj do oprav 
stávajícího

Vytipování nepotřebného majetku města, který lze prodat bez snížení kvality života ve městě. Získané finance 
zapojit do oprav stávajícího nezbytného majetku města

neurčeno neurčeno

B.3.5.1
Provedení revize právní struktury městských a příspěvkových 
organizací ve vztahu k daním, dotacím a majetku 

Revize struktur ve spolupráci s daňovými poradci a právníky neurčeno neurčeno MěÚ diskuze

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.1.1.1 Oprava zdi pod Piaristickým chrámem Nalezení  vhodného dotačního titulu neurčeno neurčeno Piaristickký chrám příprava

C.1.1.6 Obnova městské obrazárny Zpracování projektu  na obnovení obrazárny na zámku po dokončení rekonstrukce zámku ze strany NPÚ neurčeno neurčeno Zámecké návrší záměr

C.1.3.1
Efektivní využití systému pro společnou koordinaci a propagaci pro 
organizátory kulturních akcí 

Efektivní využití systému umožňujícího organizátorům různých akcí své akce koordinovat s ostatními 
plánovanými ve městě

neurčeno neurčeno MěÚ průběžná realizace

C.1.7.1
Zkvalitnění a rozvoj doprovodných služeb, které jsou nutné pro dobrý 
kulturní zážitek z akcí 

Vyhledání slabých stránek v oblasti služeb pro turisty a návštěvníky kulturních akcí s cílem jejích odstranění 
(např. bezproblémové parkování, dostatek toalet,jednotná vstupenka do muzeí, galerií a na zámek apod.)     

neurčeno neurčeno MěÚ diskuze

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.2.2.1
Zvýšení kapacity ubytování pro možnost pořádání větších kongresů na 
Zámeckém návrší

Podpora výstavby a rekonstrukcí nemovitostí ve městě pro zvýšení kapacity ubytování ve městě. Spolu se 
zvyšováním kapacity musí docházet k navýšení parkovacích kapacit pro ubytované

neurčeno neurčeno území celého města diskuze

C.2.3.1
Spolupráce samosprávy, krajských organizací i soukromých 
poskytovatelů služeb a dalších organizací

Spolupráce samosprávy, krajských organizací i soukromých poskytovatelů služeb, také v rámci Českého 
dědictví UNESCO, České inspirace, Českomoravského pomezí či Destinační společnosti Východní Čechy 
apod

neurčeno neurčeno MěÚ diskuze

C.2.7.2
Radniční věž – zpřístupnění pro turisty + infocentrum přestěhování do 
staré radnice v centru

Zpracování projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu na přestěhování informačního centra pod 
radniční věž a tuto věž zpřístupnit turistům

neurčeno neurčeno Smetanovo náměstí záměr

C.2.8.1 Rekonstrukce podkroví zimního stadionu 
Rekonstrukce podkroví zimního stadionu na podnikatelské účely - rozšíření posilovny, ubytování pro turisty, 
byty….Možná spolupráce se soukromým investorem PPP projekt

neurčeno neurčeno zimní stadion diskuze

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

C.3.1.2 Nové zastřešení a podium na Toulovcově náměstí Projektová příprava neurčeno neurčeno Toulovcovo náměstí záměr MAS ?

C.3.1.3 Oprava tenisové/squashové haly
Přeměna na multifunkční sportovní halu (nové lajnování, koše, branky, lezecká stěna, popř. i nová podlaha), 
do budoucna nová okna a zateplení

neurčeno neurčeno tenisová hala záměr

C.3.1.5 Vybudování nového parku "Hliňák" Zpracování projektu na úpravy a vytvoření nového parku mezi městem a novým sběrným dvorem neurčeno neurčeno Hliňák diskuze

Klíčová oblast C3 Sport a volný čas

Klíčová oblast C1 Kultura

Klíčová oblast C2 Cestovní ruch 



C.3.1.6 Lesopark  - realizace 2. a 3. etapy projektu na revitalizaci Černé hory Realizace  připraveného projektu na 2. a 3.etapu revitalizace Černé hory neurčeno neurčeno Černá hora přiraveno k realizaci

C.3.1.7 Technická úprava městské sportovní haly -  větrání/soláry 
 Nalezení vhodného technického řešení problémů s přehříváním střechy městské sportovní haly v letních 
měsících

neurčeno neurčeno Městská sportovní hala diskuze

C.3.1.10
Revitalizace stadionu Na vějíři (tartan) – menší škvárový stadion u dvou 
základních škol 

Revitalizace  stávajícího  sportovního areálu Na vějíři. Zpracování projektu na umělý povrch na atletickém 
oválu. 

neurčeno neurčeno Na vějíři diskuze

C.3.1.11 Pořízení plošiny nebo výtahu do sportovní haly (TJ Jiskra)
Zpracování a realizace projektu s cílem podpory vozíčkářů hrajících stolní tenis v hale Jiskra, zajištění 
dostupnosti do 1.patra do herny neurčeno neurčeno Sportovní hala Jiskra záměr SR

C.3.2.1
Dostatečně propagovat udržitelnou mobilitu (chůze, jízda na kole), 
sportování a zdravý životní styl v městském zpravodaji, na webu města i 
sociálních sítích

pravidelně opakovaně propagovat zdravý životní styl, udržitelnou mobilitu pomocí komunikačních kanálů 
města, ve spolupráci s městskými organizacemi a vzdělávacími institucemi

neurčeno neurčeno MěÚ záměr

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.1.2.8 Oprava/rekonstrukce chodníků z asfaltu do dlažby u Bludičky Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality neurčeno neurčeno Mařákova záměr

D.1.2.9
Oprava/rekonstrukce chodníků -z asfaltu do dlažby kolem Nového 
kostela 

Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality neurčeno neurčeno Sokolovská záměr

D.1.2.12 Oprava/rekonstrukce chodníků -z asfaltu do dlažby ulice Mařákova Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality neurčeno neurčeno Mařákova záměr

D.1.2.14 Oprava komunikace na ul. Trstěnická Vyhledání vhodného zdroje financování na zpracovaný projekt rekonstrukce komunikace na Trstěnické ulici neurčeno neurčeno Trstěnická záměr

D.1.2.15
Vybudování chodníku a zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců - siln. č. 
36016 v obci Kornice

Zpracování projektu a zajištění finančních prostředků na realizaci úprav této lokality neurčeno neurčeno Kornice příprava SFDI 

D.1.2.18 Oprava lesní cesty Horní Sloupnice - nad Hrádkem Realizace opravy lesní cesty v dané lokalitě neurčeno neurčeno Sloupnice záměr SZIF

D.1.3.1 Výstavba parkovacího domu pod školami (T.G.Masaryka) Zpracování studie, projektu a případná realizace parkovacího domu na parkovišti pod základními školami neurčeno neurčeno T.G.Masaryka záměr

D.1.3.2 Výstavba parkovacího domu Purkyňova
Dokončení projektu, vyhledání vhodných zdrojů financování a následná výstavba parkovacího domu 
(dopravní terminál) v lokalitě u nemocnice

neurčeno neurčeno u nemocnice záměr

D.1.5.1
Zpracování analýzy  a koncepčního dokumentu pro řešení dopravy a 
parkování ve městě 

Zpracování studie a analýzy ohledně parkování a dopravy ve městě neurčeno neurčeno území celého města diskuze

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.2.1.1
Vybudování zádrže vody v krajině na malých tocích - na toku Drahošky 
a Gregorky 

Zachycení vody na toku Drahošky a Gregorky (projekt, zajištění pozemků) - meandry, mokřady, tůně. 
Realizace Povodí Labe

neurčeno neurčeno území celého města příprava projektu

D.2.1.5 Technické zhodnocení retenční nádrže Dlouhá Louka - k. ú. Strakov neurčeno neurčeno Strakov záměr

D.2.4.1
Zahájení informační kampaně vedoucí k efektivnějšímu třídění a 
nakládání s odpadem nebo použitým vybavením (podpora RE-USE).

Příprava vybudování re-use centra v novém Sběrném dvoře neurčeno neurčeno Sběrný dvůr záměr

Klíčová oblast D1 Doprava a komunikace v majetku města

Klíčová oblast D2 Životní prostředí a technická infrastruktura



D.2.6.2 Obnova aleje v Nedošíně Příprava projektu a nalezení vhodného zdroje financování na obnovu aleje neurčeno neurčeno Nedošín příprava SFŽP, 139. Výzva

D.2.7.4 Příprava projektu na  úspory energií na Ropkově ulici
Příprava projektu na výměnu oken, popř. další možné úspory energií ve spolupráci s projektanty, kteří 
projekt připravuji pro PČR ve druhé části budovy na Ropkově ulici

neurčeno neurčeno Ropkova ulice záměr
Modernizační fond??? 
OPŽP???

Číslo projektu Název projektu Popis projektu Náklady celkem v Kč Termín realizace Místo realizace Stav připravenosti Vazba na projekt Zdroje financování

D.3.2.1
V rámci přípravy nových staveb klást důraz na zpracování a nacenění  
investičních nákladů,  včetně souvisejících nákladů na údržbu a provoz 

Připravit a nastavit kontrolní systém pro přípravu nových staveb a investic i z hlediska budoucích 
nákladů na údržbu, provoz a další související náklady a nutné investice

neurčeno neurčeno

D.3.3.1
Zpracování  pasportu nemovitostí v majetku města (domy, byty i 
nebytové prostory, pozemky) 

Zpracování  pasportu včetně fotografií a potřebných investic do opravy, pronájmu/pachtu apod. neurčeno neurčeno

D.3.3.2
Příprava systémového řešení s cílem řešení postupné obnovy a zamezení 
dezolátního stavu nemovitostí ve vlastniství města

Zmapování/pasportizace městského majetku, vyhodnocení stavu jednotlivých nemovitostí a nastavení systému 
"odpisů" či fondu na průběžné opravy městského majetku

neurčeno neurčeno

Klíčová oblast D3 Správa a údržba majetku města


