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1 ÚVOD  

Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou (dále jen Strategie) představuje dlouhodobý koncepční 

rozvojový dokument města, zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho hlavním cílem je 

zajistit trvale udržitelný rozvoj města, tzn. koordinovaný rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a 

environmentální. Platnost dokumentu byla stanovena na období 2019-2024, nicméně strategie 

rozvoje by měla být tzv. živým dokumentem, který bude průběžně doplňován a upravován. To se týká 

zejména databáze projektových záměrů.  

S vědomím významu strategického plánování pro rozvoj města byl zpracován strategický dokument 

již v roce 2005. Tato původní Strategie poměrně významně plnila roli strategického rozvojového 

dokumentu města, ale s ohledem na dosavadní rozvoj města a území bylo třeba zahrnout další 

náměty odpovídající zvyšujícímu se nároku na služby, na cestovní ruch nebo na základní 

infrastrukturu. Proto město v listopadu 2019 rozhodlo o aktualizaci dokumentu. Zároveň platí, že 

stěžejních priority města zůstávají i nadále platné. Jednou z nich je zmiňovaný cestovní ruch, který 

má pro rozvoj města již dlouhodobě velký význam. Stejně tak jako dosud město plánuje podporovat 

místní podnikatelské aktivity, společenské, kulturní a sportovní aktivity tak, aby bylo město stále 

atraktivní nejen pro turisty, ale i místní občany.  

Podstatnou součástí této strategie je také vymezení strategických oblastí pro rozvoj města, stanovení 

dlouhodobé vize, cílů a opatření, na které je navázán seznam projektových záměrů na období 2019-

2024. Závěr dokumentu je věnován implementačnímu opatření. 
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2 STRATEGICKÉ OBLAST I 

Strategické oblasti představují oblasti zájmu, které jsou stěžejní pro rozvoj města, ovlivňují kvalitu 

samosprávy, hospodaření města a celkově kvalitu života ve městě. 

Pro město byly stanoveny 3 strategické oblasti:  

• cestovní ruch, 

• kvalita života občanů,  

• vzdělávání, sport a volnočasové aktivity 

2.1 CESTOVNÍ RUCH  

Cestovní ruch je již dlouhodobě klíčovou oblastí pro rozvoj města. Pro zajištění dlouhodobě 

udržitelného rozvoje je třeba rozvíjet zejména udržitelné formy cestovního ruchu jako je 

cykloturistika, která má v okolí Hluboké velký potenciál. Vzhledem ke každoročně zvyšujícímu se 

počtu turistů jsou však kladeny stále vyšší nároky na infrastrukturu a nabídku atraktivit. Problémem 

je zejména nápor turistů v letních měsících. Proto je třeba se zaměřit i na nabídku produktů 

cestovního ruchu, které udrží poptávku i mimo hlavní sezónu.  

Všechny podstatné aspekty týkající se cestovního ruchu jsou shrnuty v následující SWOT analýze 

2.1.1 SWOT ANALÝZA  STRATEGICKÉ OBLASTI  CESTOVNÍ RUCH  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Státní zámek Hluboká nad Vltavou – jedna 
z nejnavštěvovanějších památek v ČR 

• zoologická zahrada 

• další významné kulturní atraktivity (Alšova 
Jihočeská galerie, Lovecký zámeček Ohrada) 

• Sportovně-relaxační areál   

• kvalitní nabídka v oblasti sportovního vyžití 

• tradice rybníkářství, myslivosti 

• lodní doprava, přístav 

• síť cyklostezek 

• město je součástí certifikované turistické 
oblasti Českobudějovicko-Hlubocko 

• každoroční konání mezinárodního festivalu 
Voda, moře, oceány 

• koncentrace turistů v letních měsících 

• nedostatečná kapacita přístavu 

• nevyhovující rozměry a kapacita parkoviště 
pro turisty 

• brownfield v centru města (sýpka) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• tvorba nabídky pro cestovní ruch mimo 
hlavní sezonu 

• rozvoj aktivit na Karlově Hrádku 

• otevření zámku pro veřejnost i v období 
Vánoc 

• využití Dvora Vondrov pro venkovskou 
turistiku 

• rozvoj sítě cyklostezek 

• přírodní katastrofy (povodně, sucho – nízká 
hladina řeky) 

• negativní důsledky cestovního ruchu pro 
místní občany (životní prostřední, 
soudržnost komunity) 

• nedostatečné kapacity v důsledků růstu 
počtu návštěvníků 

• negativní důsledky cestovního ruchu na 



Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou 

6 
 

• rozvoj kongresové a incentivní turistiky 

• výstavba nových mol v lokalitě Baba a Karlův 
Hrádek 

• vybudování čerpací stanice pro lodě 

• rozšíření stávajícího parkoviště pro turisty 

• vybudování Muzea Vltavy v chátrající 
budově staré sýpky 

• rozšíření počtu kotvících míst 

• vybudování Vltavské pěší stezky 
 

životní prostředí 

2.2 KVALITA ŽIVOTA OBČANŮ 

Strategická oblast kvalita života občanů je zaměřena především na oblast společenských vztahů a 

služeb, které pro ně mají zásadní význam. Jedná se zejména o sociální služby, zdravotnictví a bydlení. 

Na kvalitu života ve městě má však vliv i vztah občana a samosprávy, tzn. možnost zapojení občanů 

do rozhodování, informovanost apod. Další úrovní kvality života je i stav životního prostředí, rozsah 

veřejné zeleně, místa k odpočinku apod.  

Město se však plánuje zaměřit také na zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury, která již 

neodpovídá potřebám občanů. Problematické je také zajištění pitné vody v některých místních 

částech.  

Zhodnocení stávajícího stavu a definování příležitosti ke zlepšení kvality života občanů ve městě jsou 

shrnuty ve SWOT analýze. 

2.2.1 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÉ OBLASTI KVALITA ŽIVOTA OBČANŮ  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• vlastní domov pro seniory v centru města 

• zdravotní středisko v centru města 

• dopravní napojení na České Budějovice 

• velký počet kulturních, sportovních akcí 
pořádaných městem pro občany 

• stálý zájem o výstavbu či koupi bydlení ve 
městě 

• osadní výbory 

• denní stacionář pro seniory a k bezplatnému 
pronájmu místním spolkům 

• Hlubocký zpravodaj a mobilní rozhlas jako 
hlavní informační prostředky pro občany 
města 

 

• nedostatečné kapacity pro parkování 

• chybějící zdroje pitné vody v některých 
místních částech 

• ČOV v nevyhovujícím stavu 

• nedostatečná kapacita hřbitova 

• nedostatečná infrastruktura v místních 
částech 

• nízká míra zapojení občanů do 
rozhodovacího procesu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• průzkumné vrty pro zajištění pitné vody pro 
obyvatele v místních částech 

• výstavba nové ČOV 

• rozšíření kapacity domova pro seniory 

• stárnutí populace 

• významně rostoucí ceny nemovitostí 

• nárůst intenzity automobilové dopravy 
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• využití dotačních možností v sociální oblasti, 
včetně výstavby bytů pro sociálně slabší 
občany 

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ, SPORT A  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Pro dlouhodobý rozvoj města jsou také důležité investice do lidských zdrojů. K tomu je třeba 

udržovat vysokou úroveň vzdělávání, rozvíjet sportovní a zájmové vyžití. Přestože město disponuje 

širokou základnou sportovišť, hřišť a volnočasových areálů, rostoucí zájem o sport a volnočasové 

aktivity klade stále větší důraz na jejich údržbu a modernizaci, ale i rozšiřování kapacit. Podpora 

organizovaného i neorganizovaného sportu ze strany města, místních spolků, ale i podnikatelů je také 

jedním z hlavních důvodů, proč se město nepotýká s výskytem sociálně-patologických jevů u 

mládeže. 

2. 3. 1 SWOT ANALÝZA  STRATEGICKÉ OBLASTI  VZDĚLÁVÁNÍ, SPORT A  VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• ZŠ Hluboká nad Vltavou 

• MŠ Hluboká nad Vltavou 

• Mezinárodní škola Townshend International 
School 

• SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou 

• kvalitní a široká nabídka sportovišť ve městě 
(zimní stadion, baseballová hřiště atd.) 

• vysoký zájem dětí o zájmovou činnost 

• dostupnost středoškolského a 
vysokoškolského vzdělání v Českých 
Budějovicích 

• Sportovně relaxační areál Hluboká nad 
Vltavou 

• spolková činnost 

• minimální výskyt sociálně-patologických jevů 
u mládeže 

 

• nedostatečná kapacita sportovišť 
(tělocvičen) 

• nevyhovující stav některých sportovišť 

• nedostatečná kapacita ZŠ 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• modernizace sportovišť 

• nástavba ZŠ Hluboká nad Vltavou   

• rozšíření sportovního areálu 

• vybudování pláží na břehu řeky Vltavy 

• rozšíření možností sportovního vyžití na řece 

• rozšíření vybavení mateřských škol 

• nedostatečné kapacity škol, sportovišť, hřišť 
vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel 

• nezájem dětí o sport 
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3 VIZE, CÍLE, OPATŘENÍ 

3.1 VIZE 

Vizí rozvoje rozumíme stav, ve kterém by se město Hluboká nad Vltavou mělo nacházet v případě, 

kdy budou naplněny všechny priority, opatření a aktivity strategie. 

Dlouhodobá vize města Hluboká nad Vltavou: 

Město Hluboká nad Vltavou je populačně rostoucím městem maximálně využívajícím svůj 

turistický potenciál při současném respektování principů trvale udržitelného rozvoje a zájmů 

obyvatel a bude místem ideálním pro bydlení i podnikání s pestrým kulturním a společenským 

děním. 

3.2 CÍLE  

Jak již bylo naznačeno v úvodu, hlavním dlouhodobým strategickým cílem Strategie je trvale 

udržitelný rozvoj. 

Dílčími a dlouhodobými strategickými cíli rozvoje města (již zmiňováno v roce 2005) jsou: 

• Vytváření podmínek pro rozvoj ekonomiky a cestovního ruchu. 

Tento cíl je zaměřen především na oboustrannou spolupráci a podporu místních podnikatelů 

a podporu investic v oblasti rozvoje udržitelných forem cestovního ruchu. 

 

• Péče o životní prostředí a ochrana kulturního dědictví. 

Naplňování tohoto cíle je nedílnou součástí zachování trvale udržitelného rozvoje. Do všech 

forem rozhodování je třeba zahrnovat environmentální a kulturně-historické aspekty.  

 

• Spokojenost občanů všech věkových kategorií. 

Cílem města je stav, kdy většina místních občanů je spokojena se veřejnými záležitostmi a 

menšina občanů není významně nespokojena. Za tímto účelem město bude i nadále 

podporovat rozvoj volnočasových a sportovních aktivit, pečovat o seniory a budovat a 

rekonstruovat potřebnou infrastrukturu. 

 

• Vyvážený rozvoj města a místních částí. 

Cílem města je a bude nejen rozvíjet samotné centrum ale i reagovat na potřeby a potenciál 

všech místních částí tak, aby docházelo k vyváženému rozvoji celého území, a to s ohledem 

na zájmy místních občanů a organizací. 

 

Strategických cílů bude dosahováno prostřednictvím strategických oblastí a opatření. 
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3.3 STRATEGICKÉ OBLASTI A OPATŘENÍ  

Pro jednotlivé, již výše zmiňované, strategické oblasti bylo stanoveno několik opatření, které 

povedou k jejich rozvoji. 

Strategická oblast Opatření 

1 Cestovní ruch 

1.1 Podpora rozvoje cykloturistiky 

1.2 Propagace města a vytváření podmínek pro rozvoj turismu 

1.3 Ochrana kulturního dědictví 

2 Kvalita života občanů 

2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

2.3 Péče o životní prostředí 

2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 

2.6 Podpora bydlení, sociálních služeb a péče o seniory 

2.7 Rozšíření služeb pro občany 

3 Vzdělání, sport a volnočasové 
aktivity 

3.1 Zvyšování kvality vzdělávání 

3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

3.3 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

K dosahování strategického cíle Vytváření podmínek pro rozvoj ekonomiky a cestovního ruchu byla 

stanovena zejména opatření 1.1 Podpora rozvoje cykloturistiky a 1.2 Propagace města a vytváření 

podmínek pro rozvoj turismu, k rozvoji ekonomiky jistě přispějí i opatření zaměřená na 

infrastrukturu. 

Pro cíl Péče o životní prostředí a ochrana kulturního dědictví byla stanovena zejména opatření 1.3 

Ochrana kulturního dědictví, 2.2 Péče o vzhled města a místních částí a 2.3 Péče o životní prostředí. 

Cíl Spokojenost občanů všech věkových kategorií budou naplňovat opatření 2.6 Podpora bydlení, 

sociálních služeb a péče o seniory, 2.7 Rozšíření služeb pro občany, 3.2 Podpora sportu a 

volnočasových aktivit a také všechna opatření zaměřená na infrastrukturu. 

K naplnění cíle Vyvážený rozvoj města a místních částí by měla vést všechna opatření. 

Jednotlivá opatření budou naplňována pomocí realizace následujících aktivit/projektů. Bližší 

informace o těchto projektech jsou více rozpracovány v kapitole 3.4 Seznam projektů. 

Strategická oblast 1 Cestovní ruch 

Opatření 1.1 Podpora rozvoje cykloturistiky 

Aktivity 

• Cyklistická stezka pod Bavorovicemi   

• Cyklistická stezka Munice – Zliv 

• Cyklistická stezka podél golfového hřiště 

• Pravobřežní cyklostezka České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - 
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zbývající úseky 

Opatření 1.2 Propagace města a vytváření podmínek pro rozvoj turismu 

Aktivity 

• Rozvoj cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou  

• Nové formy prezentace města Hluboká nad Vltavou 

• Interaktivní informační centrum 

Opatření 1.3 Ochrana kulturního dědictví 

Aktivity 

• Zajištění a konzervace národní kulturní památky, zříceniny Karlův 
Hrádek 

• Revitalizace historické sýpky Hluboká 

• Obnova drobné sakrální architektury 

 

Strategická oblast 2 Kvalita života občanů 

Opatření 2.1 Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 

Aktivity 

• Výstavba čistírny odpadních vod  

• Posílení tlaku ve vodovodní síti v severní části města 

• Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod v Kostelci 

• Obnova vodovodu a kanalizace ve Fügnerově ulici 

• Obnova vodovodu a kanalizace v Ruské ulici 

• Obnova technologické části VDJ Zámostí 

• Obnova vodovodu v ulici Karla Čapka 

• Obnova provozní budovy ČOV město 

• Obnova kanalizace ve vybraných částech města Hluboká nad 
Vltavou 

• Kanalizace Munice 

• Kanalizace Hluboká nad Vltavou – podchycení volných kanalizačních 
výústí 

• Vodovod Hamr 

• Vodovod a kanalizace Tyršova ulice 

• Intenzifikace čistírny odpadních vod v Purkarci 

• Rozšíření vodovodu a kanalizace v Purkarci 

• Zajištění pitné vody – Kostelec, Líšnice, Hroznějovice 

• Doplnění kanalizace a vodovodu Vývarka 

• Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Bavorovice 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

Aktivity 

• Náves Bavorovice 

• Obnova veřejného prostranství na návsi v Municích 

• Revitalizace veřejného prostranství v centru města 

• Výsadba barokního kříže (aleje) v oblasti Hluboká nad Vltavou – 
Zámostí 

• Obnova a údržba alejí 

Opatření 2.3 Péče životní prostředí 

Aktivity 

• Protipovodňové opatření 

• Snížení energetické náročnosti centrálního vytápění města 

• Snížení energetické náročnosti domova důchodců 
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• Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 

• Výsadba barokního kříže (aleje) v oblasti Hluboká nad Vltavou – 
Zámostí 

• Obnova a údržba alejí 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Aktivity 

• Rozšíření hlavního parkoviště města Hluboká nad Vltavou 

• Parkoviště u sportovního zázemí za fotbalovými hřišti 

• Výstavba nového mostu v Líšnici 

• Rekonstrukce mostu na Karlově Hrádku 

• Rekonstrukce mostu na cyklistické stezce Hluboká nad Vltavou – 
Bavorovice 

• Parkoviště u sýpky 

• Autobusová zastávka Bavorovice 

• Výstavba mol na vodní cestě na řece Vltavě 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 

Aktivity 

• Úprava přístupové cesty z parkoviště na zámek ulicí Zborovská 

• Rekonstrukce místní komunikace – ulice Fügnerova 

• Rekonstrukce místní komunikace – ulice Ruská 

• Rekonstrukce lesních cest 

• Rekonstrukce pěší komunikace podél Židovského rybníka 

Opatření 2.6 Podpora bydlení, sociálních služeb a péče o seniory 

Aktivity 

• Obnova a výstavba městských bytů 

• Rozšíření domova důchodců 

• Pořízení rehabilitačních pomůcek pro Domov důchodců 

Opatření 2.7 Rozšíření služeb pro občany 

Aktivity 

• Vybavení Podniku místního hospodářství 

• Parkoviště u sýpky 

• Autobusová zastávka Bavorovice 

• Rekonstrukce společenského domu v Líšnici 

• Rozšíření hřbitova 

• Rozšíření skládky domovního odpadu 

 

Strategická oblast 3 Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity 

Opatření 3.1 Zvyšování kvality vzdělávání 

Aktivity 

• Vybavení mateřských škol 

• Rozšíření základní školy 

• Pořízení vybavení pro ZŠ Hluboká nad Vltavou 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Aktivity 

• Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ Hluboká nad Vltavou 

• Rozšíření a modernizace sportovně relaxačního areálu Hluboká nad 
Vltavou 

• Hřiště v Zámostí 

• Zastřešení zimního stadionu 
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• Výstavba tenisové haly 

• Rekonstrukce koupaliště 

• Rozšíření a modernizace sportovního areálu 

• Dětská sjezdovka Zíkův Lom 

Opatření 3.3 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

Aktivity 

• Rekonstrukce sokolovny 

• Vybavení pro jednotky SDH 

• Rekonstrukce společenského domu v Líšnici 

3.4 SEZNAM PROJEKTŮ  

 
Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba čistírny odpadních vod 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou – město, u sádek 

Rozpočet 45 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Výstavba nové čistírny odpadních vod k zajištění kvality povrchových vod 
podle stanovených norem. 

Rozpracovanost PD k ÚR 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Posílení tlaku ve vodovodní síti v severní části města 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 4 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Posílení tlaku ve vodovodní síti v severní části města 

Rozpracovanost PD k SP, stavební povolení 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod v Kostelci 

Termín realizace 2019-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Kostelec 

Rozpočet 6 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Výstavba nové čistírny odpadních vod k zajištění kvality povrchových vod 
podle stanovených norem. 

Rozpracovanost PD k ÚR 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Obnova vodovodu a kanalizace ve Fügnerově ulici 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova vodovodu a kanalizace ve Fügnerově ulici 

Rozpracovanost  probíhá zpracování PD 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova vodovodu a kanalizace v Ruské ulici 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

Rozpočet 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova vodovodu a kanalizace v Ruské ulici 

Rozpracovanost  probíhá zpracování PD 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova technologické části VDJ Zámostí 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

Rozpočet 500 tis. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova technologické části vodojemu v Zámostí 

Rozpracovanost PD 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova vodovodu v ulici Karla Čapka 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 900 tis. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova vodovodu v ulici Karla Čapka 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Obnova provozní budovy ČOV město 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1,6 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova provozní budovy ČOV město 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova kanalizace ve vybraných částech města Hluboká nad Vltavou 

Termín realizace 2021-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 4,5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova kanalizace v úseku Lidická ulice směrem k ulici Týnské, odvedení 
dešťových vod z rybníka Malý Hvězdář, zatrubnění otevřené stoky, změna 
dimenze kanalizace v Zámostí 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Kanalizace Munice 

Termín realizace 2022-2026 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Munice 

Rozpočet 8 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Přepojení splaškových odpadních vod, zrušení stávající ČOV v Municích 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Kanalizace Hluboká nad Vltavou – podchycení volných kanalizačních výústí 

Termín realizace 2019-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 13 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu podchycení volných kanalizačních výústí do řeky Vltavy a rybníku Židovský 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Vodovod Hamr 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2,5 mil. Kč  

Popis projektu výměna stávajícího ocelového vodovodu, který je již na konci životnosti na 
nový s větší kapacitou zajišťující i požární vodu 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Vodovod a kanalizace Tyršova ulice 

Termín realizace 2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 4 mil. Kč  

Popis projektu obnova stávajících rozvodů vody a kanalizace v ulici Tyršova s připojením 
oblasti u Židovského rybníka 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Intenzifikace čistírny odpadních vod v Purkarci 

Termín realizace 2019-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Purkarec 

Rozpočet 2 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod 

Rozpracovanost probíhá zpracování PD 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření vodovodu a kanalizace v Purkarci 

Termín realizace 2022-2024 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Purkarec 

Rozpočet 10 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Rozšíření vodovodu a kanalizace v Purkarci 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace 

Termín realizace 2024-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Bavorovice 

Rozpočet 15 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Výstavba nové čistírny odpadních vod, čerpací stanice, nové kanalizace, 
podchycení volných kanalizačních výústí 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Doplnění kanalizace a vodovodu Vývarka 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Vývarka 

Rozpočet 3 mil. Kč 

Popis projektu Doplnění vodovodu a kanalizace v okrajové části Hluboké 

Rozpracovanost Územní rozhodnutí 

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

 

 
  

Kritérium Popis 

Název projektu Zajištění pitné vody – Kostelec, Líšnice, Hroznějovice 

Termín realizace 2019-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Kostelec, Líšnice, Hroznějovice 

Rozpočet 4 mil. Kč 

Popis projektu Provedení vrtů a přivedení pitné vody do centra obcí v místech, která 
nejsou napojena na obecní vodovod. 

Rozpracovanost Projektová dokumentace  

Opatření 2.1 Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Zajištění a konzervace národní kulturní památky, zříceniny Karlův Hrádek 

Termín realizace 2019-2024 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Purkarec 

Rozpočet 10 mil. Kč 

Popis projektu Zajištění a konzervace národní kulturní památky, zříceniny Karlův Hrádek, 
zajištění bezpečnosti návštěvníků  

Rozpracovanost Projektová dokumentace  

Opatření 1.3 Ochrana kulturního dědictví 
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Kritérium Popis 

Název projektu Obnova drobné sakrální architektury 

Termín realizace 2019-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Obnova kapliček a božích muk na území města a místních částí 

Rozpočet 200 tis. Kč  

Popis projektu Obnova kapliček a božích muk 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 1.3 Ochrana kulturního dědictví 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Náves Bavorovice 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Bavorovice 

Rozpočet 0,5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova veřejného prostranství (pořízení a výsadba dřevin, terénní úpravy) 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

  

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova veřejného prostranství na návsi v Municích 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Munice 

Rozpočet 0,5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova veřejného prostranství návsi, která se díky budovám ve stylu 
selského baroka řadí mezi turistické atraktivity. Nynější stav není 
reprezentativní. Obnova zahrnuje zemní práce, výsadbu, vybavení 
mobiliářem apod. 

Rozpracovanost Studie 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Revitalizace historické sýpky Hluboká 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Hluboká nad Vltavou z.s. 

Lokalizace Sýpka Hluboká  

Rozpočet  55 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce historické sýpky umístěné ve středu města, se záměrem 
tvorby muzea Vltavy. Součástí bude revitalizace prostoru před sýpkou, kde 
bude veřejný prostor k odpočinku. Sýpka Hluboká je kulturní památkou a 
její současný stav je havarijní. 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 1.3  Ochrana kulturního dědictví 
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Kritérium Popis 

Název projektu Vybavení mateřských škol 

Termín realizace 2019-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  MŠ Masarykova 56, MŠ Masarykova 62, MŠ Ruská 

Rozpočet 0,5 mil. Kč 

Popis projektu Obnova a modernizace vybavení MŠ 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 3.1 Zvyšování kvality vzdělávání 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření základní školy 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800 

Rozpočet 25 mil. Kč 

Popis projektu Nástavba pavilonu S, rozšíření o 5 kmenových tříd 

Rozpracovanost studie, proveden výběr zpracovatele PD  

Opatření 3.1 Zvyšování kvality vzdělávání 

 

 
  

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření hlavního parkoviště města Hluboká nad Vltavou  

Termín realizace 2019-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou  

Lokalizace Hlavní parkoviště 

Rozpočet 5 mil. Kč 

Popis projektu Záměr počítá s rozšířením parkoviště o cca 100 automobilů vč. 
rekonstrukce stávajícího parkoviště, na kterém je povrch v havarijním 
stavu. Současné parkoviště bývá v letních měsících přeplněné a jeho 
kapacita je nedostačující. Součástí obnovy a rozšíření parkoviště by bylo i 
nově přidání brány a elektronické obsluhy parkoviště. Výsadba aleje. 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ Hluboká nad Vltavou 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2 mil. Kč 

Popis projektu výstavba opěrných stěn, obnova povrchu hřiště, obnova vybavení 

Rozpracovanost PD 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 
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Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření a modernizace sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou 

Termín realizace 2020-2025 

Investor město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 16 mil. Kč 

Popis projektu Vytvoření zázemí pro pořádání mezinárodních kulturních akcí, výstavba 2 
baseballových hřišť, rozšíření dětského hřiště, 2 hřiště na volejbal, vodní zóna 
s vodní atrakcí. Areál je jedním z nejkomplexnějších areálů v ČR a hraje 
významnou roli v cestovních ruchu pro celé jižní Čechy 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Parkoviště u sportovního zázemí za fotbalovými hřišti  

Termín realizace 2019-2021 

Investor Hluboká nad Vltavou z.s. 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 3 mil. Kč 

Popis projektu Dobudování parkoviště u sportovního zázemí, které je nyní nedostačující a 
nepřehledné. Povrch parkoviště je nyní nerovný, nezpevněný a za deště se na 
něm tvoří kaluže. Proto je ho třeba zpevnit například zatravňovacími 
tvárnicemi, které se dobře hodí do okolního přírodního prostředí 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Hřiště v Zámostí 

Termín realizace 2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou – Zámostí 

Rozpočet 2 mil. Kč (cca) 

Popis projektu Vybudování nového multifunkčního sportovního a dětského hřiště v Zámostí 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 
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Kritérium Popis 

Název projektu Zastřešení zimního stadionu 

Termín realizace 2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 12 mil. Kč 

Popis projektu Zastřešení zimního stadionu 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba tenisové haly 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 13 mil. Kč 

Popis projektu Výstavba tenisové haly ve sportovním areálu 

Rozpracovanost studie 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce koupaliště  

Termín realizace 2019-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Stávající koupaliště vyžaduje obnovu vybavení a stavebních konstrukcí.  

Rozpracovanost záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce sokolovny 

Termín realizace 2021 

Investor Sokol Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce staveních konstrukcí a hygienického zázemí 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 3.3 Podpora kultury a činnosti místních spolků 
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Kritérium Popis 

Název projektu Protipovodňové opatření 

Termín realizace 2020-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou – Zámostí 

Rozpočet 2,5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Hluboká nad Vltavou – podchycení přívalových srážek od vrchu Račice 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.3 Péče o životní prostředí 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozvoj cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Různí investoři 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 000 mil. Kč 

Popis projektu Projekty obsažené v dokumentu „Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Hluboké 
nad Vltavou 2012 - 2020“ (zpracoval Bc. David Šťastný a Ing. Jan Pirgl) – 28 
různých projektů z oblasti rozvoje cestovního ruchu 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 1.2 Propagace města a vytváření podmínek pro rozvoj turismu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritérium Popis 

Název projektu Nové formy prezentace města Hluboká nad Vltavou  

Termín realizace 2019-2025 

Investor Hluboká nad Vltavou z.s. 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 600 000 Kč 

Popis projektu Vytvoření propagačního, informačního a orientačního systému města 
s využitím nejnovějších technologií ke zvýšení cestovního ruchu ve městě 
(interaktivní informační centrum, informační cedule, propagační materiály, 
elektronická prezentace – webové stránky, Facebook, Youtube, Google maps, 
Twitter, mobilní aplikace apod.) 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 1.2 Propagace města a vytváření podmínek pro rozvoj turismu 
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Kritérium Popis 

Název projektu Cyklistická stezka pod Bavorovicemi  

Termín realizace 2021-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Bavorovice a okolí 

Rozpočet 2,5 mil. Kč 

Popis projektu Vytvoření nové části cyklistické stezky, spojující České Budějovice a Hlubokou 
nad Vltavou. V současnosti tato stezka vede přes obec Bavorovice, kde je 
součástí normální pozemní komunikace. To je pro projíždějící cyklisty a in-line 
bruslaře velmi nebezpečné. Povrch pozemní komunikace je zde navíc v jisté části 
velmi nerovný a to neprospívá rozšiřujícímu se fenoménu jízdy na kolečkových 
bruslích. 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 1.1. Podpora rozvoje cykloturistiky 

Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba nového mostu v Líšnici 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Líšnice 

Rozpočet 2 mil. Kč 

Popis projektu Výstavba nového mostu v Líšnici místo stávajících vyžilých Benešových rámů na 
komunikaci „Pod Horou“ 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce mostu na Karlově Hrádku 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Purkarec 

Rozpočet 2,5 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce přístupového mostu k národní kulturní památce Karlův Hrádek 

Rozpracovanost probíhá zpracování PD 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce mostu na cyklistické stezce Hluboká nad Vltavou - Bavorovice 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2,1 mil. Kč 

Popis projektu Výměna stávajícího kapacitně nevyhovujícího Benešova rámu za most s větší 
propustností a protipovodňovým uzávěrem 

Rozpracovanost PD 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Cyklistická stezka Munice - Zliv 

Termín realizace 2020-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Munice  

Rozpočet 10 mil. Kč 

Popis projektu Výstavba úseku cyklostezky z Munice k již vybudované cyklistické stezce 
Vondrov – Zliv 

Rozpracovanost studie 

Opatření 1.1. Podpora rozvoje cykloturistiky 

Kritérium Popis 

Název projektu Cyklistická stezka podél golfového hřiště 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 6 mil. Kč 

Popis projektu Výstavba úseku cyklostezky od sportovního areálu do centra města (k 
zahradnictví) 

Rozpracovanost PDPS, SP 

Opatření 1.1. Podpora rozvoje cykloturistiky 
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Kritérium Popis 

Název projektu Vybavení Podniku místního hospodářství 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

Rozpočet 3 mil. Kč 

Popis projektu Podnik místního hospodářství kompletně zajišťuje správu a údržbu města 
Hluboká. V současné době si na většinu věcí najímá specializované firmy za 
vysoké ceny. Cílem je snížení nákladů na údržbu města a obnovu současného 
vozového parku. Zlepšení třídění odpadu, zpracování tříděného odpadu. 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 
2.7 Rozšíření služeb pro občany 

Kritérium Popis 

Název projektu Interaktivní informační centrum 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Hluboká nad Vltavou z.s. 

Lokalizace Informační centrum Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2 mil. Kč 

Popis projektu Zmodernizování informačního centra na Hluboké. Nakoupení počítačů nebo 
dotykových tabletů s přístupem na internet, kde by si návštěvníci mohli sami 
vyhledávat různé potřebné informace. 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 1.2 Propagace města a vytváření podmínek pro rozvoj turismu 

Kritérium Popis 

Název projektu Snížení energetické náročnosti centrálního vytápění města 

Termín realizace 2020-2023 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce topných kanálů 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.3 Péče o životní prostředí 
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Kritérium Popis 

Název projektu Snížení energetické náročnosti domova důchodců 

Termín realizace 2020-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Instalace slunečních kolektorů na střechu domova důchodců pro účely ohřevu 
TUV 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.3 Péče o životní prostředí 

Kritérium Popis 

Název projektu Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení  

Termín realizace 2019-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Výměna svítidel ve městě za méně energeticky náročná svítidla 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.3 Péče o životní prostředí 

Kritérium Popis 

Název projektu Úprava přístupové cesty z parkoviště na zámek ulicí Zborovská 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce místní komunikace Zborovská ulice a přilehlého okolí 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 

Kritérium Popis 

Název projektu Revitalizace veřejného prostranství v centru města 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 10 mil. Kč 

Popis projektu Revitalizace veřejného prostranství v centru města u kostela, na náměstí a 
v oblasti pod KC Panorama 

Rozpracovanost studie, PD 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 
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Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce lesních cest 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Lesy v okolí Hluboké nad Vltavou 

Rozpočet 4 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Rekonstrukce a celkové opravy lesních cest, které slouží ke zpřístupnění lesního 
komplexu za účelem jeho obhospodařování 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 

 
  

Kritérium Popis 

Název projektu Pořízení vybavení pro ZŠ Hluboká nad Vltavou 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Pořízení a modernizace vybavení pro ZŠ – modernizace a vybavení tříd, IT 
infrastruktura, tělocvična, hřiště, jazykové učebny, dílny, vybavení pro 
mimoškolní aktivity 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.1 Zvyšování kvality vzdělávání 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce místní komunikace – ulice Fügnerova 

Termín realizace 2019-2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 14,5 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce místní komunikace – ulice Fügnerova 

Rozpracovanost PD 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce místní komunikace – ulice Ruská 

Termín realizace 2020-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 6 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce místních komunikace - Ruská 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 
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Kritérium Popis 

Název projektu Pravobřežní cyklostezka České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - zbývající 
úseky 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 6 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce povrchu cyklostezky v úsecích G a část I (od železničního mostu 
k rekreačnímu středisku Závlahy) 

Rozpracovanost Projektová dokumentace 

Opatření 1.1. Podpora rozvoje cykloturistiky 

Kritérium Popis 

Název projektu Parkoviště u sýpky 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 3 mil. Kč 

Popis projektu Vytvoření nových parkovacích míst pro občany bydlící v centru města 

Rozpracovanost Projektová dokumentace pro stavební povolení  

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 
2.7 Rozšíření služeb pro občany 

Kritérium Popis 

Název projektu Autobusová zastávka Bavorovice 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Bavorovice 

Rozpočet 2,5 mil. Kč 

Popis projektu Přeložení stávající autobusové zastávky z dopravně velmi exponované silnice 
II/105 k okraji zastavěné části obce Bavorovice – zajištění bezpečnosti především 
dětí 

Rozpracovanost Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí  

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 
2.7 Rozšíření služeb pro občany 
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Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba mol na vodní cestě na řece Vltavě 

Termín realizace 2020-2023 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Purkarec 

Rozpočet 0,7 mil. Kč 

Popis projektu Vybudování nových mol a kotvících míst na řece Vltavě za účelem propojení 
místních částí lodní dopravou, rozšíření možností pro využití pro turisty i místní 
obyvatele 

Rozpracovanost studie 

Opatření 2.4 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce společenského domu v Líšnici 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Líšnice 

Rozpočet 6 mil. Kč 

Popis projektu Rekonstrukce společenského domu v Líšnici 

Rozpracovanost Projektová dokumentace pro provedení stavby  

Opatření 3.3 Podpora kultury a činnosti místních spolků 
2.7 Rozšíření služeb pro občany 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření hřbitova 

Termín realizace 2019 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2,5 mil. Kč 

Popis projektu Vzhledem k trvalému růstu počtu obyvatel města je potřeba rozšířit kapacitu 
hřbitova u zámeckého parku. 

Rozpracovanost PD 

Opatření 2.7 Rozšíření služeb pro občany 
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Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření a modernizace sportovního areálu 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 2,5 mil. Kč 

Popis projektu Stávající sportovní areál již neodpovídá současným požadavkům. Je rovněž 
vhodné zvýšit kapacitu areálu, neboť je intenzivně využíván obyvateli i 
návštěvníky města. 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření skládky domovního odpadu 

Termín realizace 2020-2021 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Munice 

Rozpočet 5 mil. Kč 

Popis projektu Stávající skládka komunálního odpadu slouží pro ukládání odpadu po jeho 
vytřídění z města Hluboká nad Vltavou, Zliv a dalších přilehlých obcí. Je nutné 
zvýšit kapacitu skládky, neboť stávající kapacita bude brzy naplněna. 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.7 Rozšíření služeb pro občany 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce pěší komunikace podél Židovského rybníka 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 5 mil. Kč 

Popis projektu Stávající pěší komunikace je ve špatném stavu, nevhodná pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Jedná se o hlavní přístupovou komunikaci pro 
pěší do ZOO a zámku Ohrada. 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.5 Rekonstrukce pěších tras a místních komunikací 
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Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření domova důchodců 

Termín realizace 2020-2022 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Domov důchodců - Zborovská ulice 

Rozpočet 12 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Rozšíření stávající kapacity domova důchodců – nástavba 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.6 Podpora bydlení, sociálních služeb a péče o seniory 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Výsadba barokního kříže (aleje) v oblasti Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

Termín realizace 2020 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

Rozpočet 500 tis. Kč 

Popis projektu Doplnění stávající výsadby (alej) do tvaru barokního kříže 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

 2.3 Péče o životní prostředí 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova a údržba alejí 

Termín realizace 2019-2029 

Investor město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou, Bavorovice 

Rozpočet 1 mil. Kč 

Popis projektu Obnova a údržba stávajících dubových alejí, které historicky dotvářejí krajinu 
v okolí Hluboké nad Vltavou 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.2 Péče o vzhled města a místních částí 

 2.3 Péče o životní prostředí 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova a výstavba městských bytů 

Termín realizace 2020-2022 

Investor město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 3 mil. Kč 

Popis projektu Obnova a výstavba nových městských domů, např. budovy čp. 68 (kompletní 
rekonstrukce bytového fondu a nástavba dalších bytů) 

Rozpracovanost záměr 

Opatření 2.6 Podpora bydlení, sociálních služeb a péče o seniory 
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Kritérium Popis 

Název projektu Vybavení pro jednotky SDH 

Termín realizace 2019-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou, Bavorovice, Kostelec, Purkarec, Hroznějovice 

Rozpočet 0,5 mil. Kč 

Popis projektu Zlepšení úrovně materiálně – technického vybavení jednotek SDH 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.3 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Dětská sjezdovka Zíkův Lom 

Termín realizace 2025-2029 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace  Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 4,5 mil. Kč 

Popis projektu Vybavení svahu bývalého Zíkova lomu a okolí pro dětskou sjezdovku. 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 3.2 Podpora sportu a volnočasových aktivit 
  

Kritérium Popis 

Název projektu Pořízení rehabilitačních pomůcek pro Domov důchodců 

Termín realizace 2020-2023 

Investor Město Hluboká nad Vltavou 

Lokalizace Hluboká nad Vltavou 

Rozpočet 0,5 mil. Kč 

Popis projektu Zakoupení rehabilitačních pomůcek pro Domov důchodců 

Rozpracovanost Záměr 

Opatření 2.6 Podpora bydlení, sociálních služeb a péče o seniory 
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4 IMPLEMENTACE STRATEGIE 

4.1 ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE STRATEGIE 

Za řízení realizace Strategie a kontrolu plnění jednotlivých aktivit převzalo odpovědnost samotné 

město Hluboká nad Vltavou. Jednotlivé osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, které 

povedou k realizaci stanovených cílů, tvoří zejména pracovníci městského úřadu mající na starost 

danou oblast.  

Pro dosahování rozvojových cílů je nutné sledovat dílčí dosažené úspěchy a průběžně vyhodnocovat 

naplňování rozvojových aktivit. K tomu slouží průběžné monitorování realizace Strategie, které bude 

probíhat jednou ročně formou monitorovacích zpráv. Výstupy pak mohou sloužit i jako podklad pro 

sestavování ročního rozpočtu města. Monitorováním bude pověřena osoba zvolená starostou města. 

Každoroční naplňování Strategie bude vždy záviset na rozpočtových možnostech města, přičemž 

konkrétní aktivity budou promítnuty ve schváleném rozpočtu města. Město bude také usilovat o 

získání dotačního financování na vybrané aktivity, které budou v souladu s prioritami kraje či EU.  

4.2 AKTUALIZACE STRATEGIE  

Jak je zmiňováno v úvodu, tato Strategie by měla být živým dokumentem, který je nutné průběžně 

sledovat a případně aktualizovat v návaznosti na průběh realizace jeho dílčích částí. Důvodem k 

aktualizaci může být např. naplnění větší části aktivit či potřeba doplnit nové programové cíle, 

opatření a aktivity. Podstatným podkladem pro dílčí změny je také schválený rozpočet na každý rok. 

Celková aktualizace dokumentu proběhne nejpozději v roce 2024. 

Schválené změny Strategie budou prováděny přímo zápisem do tohoto dokumentu. V úvodu bude 

vždy uvedeno, k jakému datu se změna vztahuje a jaké části se týká. 

Aktualizace Strategie a její dílčí změny budou schváleny zastupitelstvem města. Aktuální verze 

Strategie bude veřejně dostupná na internetových stránkách města. 

 

  


