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1. Úvod 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou svým usnesením č. 18/02/5/1 dne 26.03.2018 schválilo 
Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou na období 2018 – 2033 a zároveň Akční plán na období 2018 – 
2019. 
Po zpracování Strategického plánu města Kralupy nad Vltavou připravil projektový tým ve spolupráci 
s jednotlivými garanty akční plán na období 2018 – 2019 a následně na období 2020 - 2021. Zhodnocení 
těchto období se nachází v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Kapitola č. 3 obsahuje nové projekty na 
období 2022 – 2023. 
Akční plán obsahuje konkrétní investiční projekty, které budou realizovány v daném období či budou 
zahájeny přípravné práce. 
 

Zkratky použité v dokumentu – AKTUALIZACE DLE ÚDAJŮ NÍŽE 
BD  Bytový dům 
eIDAS  Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro 

elektronické transakce na vnitřním evropském trhu 
KaSS  Kulturní a společenské středisko 
KTZ  Kralupské televizní zpravodajství 
MŠ  Mateřská škola 
PD  Projektová dokumentace 
QR kód  Kód rychlé reakce 
RD  Rodinný dům 
SŽDC  Správa železniční dopravní cest 
TJ  Tělocvičná jednota 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_jednotn%C3%BD_trh
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2. Zhodnocení projektů akčního plánu na období 2020 – 2021 a převedených projektů akčního 
plánu z období 2018 - 2019 
 

Název projektu 
Odhad 

rozpočtu 
(vč. DPH) 

Celkové 
náklady (vč. 

DPH) 
Popis projektu 

Odhad 
časového 

harmonogramu 
realizace 

Období 
realizace 

Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města 

Autobusový terminál 73 mil. Kč 79 mil. Kč 
Výstavba nového autobusového terminálu v prostoru 
naproti budově Českých drah 

2020 – 2021 2021 - 2022 

Výstavba nových parkovacích míst 

Rozšíření parkovacích míst 
mezi ZŠ Komenského a TJ 
Sokol 

0,6 mil. Kč 1,7 mil. Kč 
Vybudování nových kolmých parkovacích stání podél 
budovy ZŠ Komenského nám. 

II. pol. roku 
2018 

 2020 

Parkovací dům 133 mil. Kč 111 mil. Kč 
Výstavba nového parkovacího domu v prostoru bývalých 
jatek v Libušině ulici. 

2020 – 2021 2021 

Modernizace a výstavba chodníků 

Bezbariérový chodník v 
ulici Přemyslova a 28. 
října, Kralupy nad Vltavou 

4 mil. Kč 3,5 mil. Kč 
Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. 
odvodnění, nového veřejného osvětlení a parkovacích 
míst. 

2020 - v 
 závislosti na 
dotaci 

2020 

Bezbariérový chodník 
v ul. Velvarská, Kralupy 
nad Vltavou 

 2,7 mil. Kč 
Vybudování nového bezbariérového chodníku, vč. 
odvodnění a nového veřejného osvětlení. 

2019 - v 
 závislosti na 
dotaci 

 2021 

Modernizace komunikací 
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Rekonstrukce komunikace 
Čechova – 1. etapa 

27 mil. Kč 21 mil. Kč 

Kompletní rekonstrukce komunikace Čechova v úseku od 
křižovatky s ulicí Přemyslova po vjezd k HZS. V rámci 
rekonstrukce dojde k výstavbě parkovacích míst, 
rekonstrukci VO, výsadbě 77 stromů a rekonstrukci 
chodníku.  

2020 2020 

Rekonstrukce komunikace 
a nová parkovací místa 
na Purkyňově náměstí 

8 mil. Kč - 
Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce 
povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného 
osvětlení. 

2019 – 2020  

Rozšíření stávající sítě cyklostezek 

Cyklostezka Kralupy 
nad Vltavou – Zákolany 

22 mil. Kč 27 mil. Kč 
Vybudování cyklostezky v trase Minice - Otvovice - 
Zákolany, nové povrchy budou tvořeny mlaty a asfalty. 
Součástí bude vybudování opěrných zídek a mostků. 

2019 – 2020 
- v závislosti 
na dotaci 

2019 - 2022 

Rekonstrukce mostků a lávek 

Mostek v ul. Přemyslova 
(u Heckla), Kralupy 
nad Vltavou 

7 mil. Kč 12 mil. Kč 
Kompletní odstranění stávajícího mostku a realizace 
nové mostní konstrukce, vč. přeložky veřejného 
osvětlení. 

2019  2020 

Rekonstrukce školských zařízení 

Modernizace 
víceúčelových ploch 
školního hřiště vč. 
dopravního hřiště v ZŠ a 
MŠ Třebízského – 1. etapa 

6 mil. Kč 5 mil. Kč 
1. etapa zahrnuje výstavbu dopravního hřiště v areálu 
školní zahrady 

2020 – 2021 2021 

Vybudování venkovní 
lezecké stěny 

0,9 mil. Kč  
Vybudováno nové lezecké stěny na objekt ZŠ 
Komenského.  

2020 2021 

Rekonstrukce elektro 
zařízení v ZŠ Gen. Klapálka 

22 mil. Kč  
Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v prostoru II. 
stupně ZŠ 

2021 2022 
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Rekonstrukce elektro vč. 
osvětlení v MŠ J. Holuba 

15 mil. Kč  
Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v celém objektu 
mateřské školy  

2022 2022 

Rekonstrukce hřiště v ZŠ 
28. října  

0,75 mil. Kč 0,75 mil. Kč 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ 28. října. 
V současné době je hřiště ze zámkové dlažby, nové hřiště 
bude z umělého povrchu. 

2020 2020 

Přístavba ZŠ Komenského, 
vč. vybavení nových 
speciálních učeben 

31,5 mil. Kč 69 mil. Kč 

Realizace nového patra nad stávající jídelnou, zřízení 
specializovaných učeben a laboratoří. Součástí stavby 
bude rovněž realizace nového výtahu v hlavní budově 
školy. 

2019 – 
v závislosti na 
dotace 

2019 - 2020 

Revitalizace zahrad ZŠ 
a MŠ Třebízského 

zatím není 
k dispozici 

- 
Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na 
zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků. 

2019 – 
v závislosti na 
dotaci 

 

ZŠ V. Havla - sportovní 
areál II. etapa 

1,6 mil. Kč - 
Zřízení víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým 
povrchem a oplocením. 

2019 - 

Rekonstrukce kulturních zařízení 

Rekonstrukce rozvodů 
elektro v KaSS II. etapa a 
III. etapa 

8 mil. Kč 11,5 mil. kč 
Rekonstrukce rozvodů elektro ve velkém sále, vč. podia a 
prostoru pod podiem. 

2019 – 2020 2021 

Řešení koncepce 
nebytových prostor 
pravého křídla KaSS 

14 mil. Kč  

Rekonstrukce pravého křídla objektu KaSS za účelem 
vybudování restauračního zařízení ve stylu Krušovické 
šalandy. Jedná se o spolufinancování města a nájemce 
objektu 

2020 – 2021 2022 

Revitalizace prostoru 
před vstupem do KaSS 

6 mil. Kč - 
Revitalizace venkovního prostoru před vstupem do KaSS 
Vltava - zpevněné plochy, multimediální pylon, terénní 
úpravy, vč. nové zeleně. 

2019   

Sportovní zařízení 
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Rekonstrukce 
skateboardového hřiště 

3,5 mil. Kč 3,3 mil. Kč 
Kompletní rekonstrukce skateboardového hřiště u 
sídliště Cukrovar 

2020 2020 

Revitalizace zeleně 

Revitalizace zeleně 
na Hostibejku 

0,8 mil. Kč  
Úprava mlatových cest a vykácení nepůvodních dřevin, 
zejména akátů (1. etapa), nahrazení domorodými 
dřevinami. 

2018 – 2019 Odloženo 

Revitalizace travnatých 
ploch v intravilánu města 

0,25 mil. Kč  
Obnova ploch zeleně zejména s poškozenou travní 
plochou. 

2018 
průběžné 
plnění 

Obnova zeleně v ulicích 0,4 mil. Kč  Zlepšení estetického stavu komunikací. 2018 
průběžné 
plnění  

IT 

Platební automat do atria 
budovy úřadu 

0,4 mil. Kč 0,36 mil. Kč  

Instalace platebního automatu v atriu budovy 
Městského úřadu. Platby správních poplatků (pasy, 
občanky, převody vozidel, atd.), faktur z městského 
úřadu - opatřených QR kódem, v hotovosti a platební 
kartou, i při uzavření pokladen. 

2018 
 
 2021 

Pořízení interaktivních 
desek v ORP města 2. 
etapa 

0,8 mil. Kč  

Pořízení úředních interaktivních desek pro obce ve 
správním obvodu města Kralupy nad Vltavou – 
návaznost na 1. etapu  
(chybí Nelahozeves a Zlosyň) 

2020 – 2022 
dotace 
nezískána 

Ostatní 
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Modernizace 
protipovodňového 
varovného a 
monitorovacího systému 
města a ORP Kralupy nad 
Vltavou 

6,5 mil. Kč 6,5 mil. Kč 

Rozšíření sítě hlásičů po městě, obnova zastaralých sirén 
ve městě Kralupy n/Vlt. a ve Veltrusech a Chvatěrubech, 
doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů v povodí 
Zákolanského a Knovízského potoka.  

2020 2020 

Příprava projektových dokumentací 

IV. etapa - Husova ulice 
V. etapa - Jungmannova 
ulice 

 
 Návaznost na rekonstrukce centra města. 2018 2021-2022 

Multifunkční budova - 
Sladovna pivovaru 

Realizace 
300 mil. Kč 

Dokumentace 
14,5 mil. 

Návaznost na rekonstrukce centra města. 2018 – 2020 2021-2022 

Rekonstrukce elektro 
rozvodů DDM  

 Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro. 2019 - 

Rekonstrukce kuchyně 
ZŠ Václava Havla  

 Nevyhovující technický stav stávající kuchyně. 2019 2022 

Nové třídy 
 v ZŠ Třebízského  

 Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí. 2019 - 

Nové třídy 
v MŠ Dr. E. Beneše  

 Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí. 2019 - 

Rekonstrukce mostku 
v ul. Hennigsdorfská nad 
Zákolanským potokem 

 
 Nevyhovující technický stav stávajícího mostku. 2018 - 

Revitalizace veřejných 
ploch na sídl. Hůrka – I. 
etapa 

Realizace 
14 mil. 

Dokumentace 
330 000,- 

Řešení povrchů, sportovního hřiště, městského 
mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešků na kontejnery, 
sadové úpravy atd. na části sídliště Hůrka (prostor mezi 
Zákolanských potokem a ulici Gen. Klapálka) 

2020 2021 

Rekonstrukce objektu 
plaveckého bazénu – III. 
etapa 

Realizace  
36 mil. 

Dokumentace 
1,2 mil. 

PD na rekonstrukci velkého plaveckého bazénu vč. 
strojovny 

2020 2020-2021 

Nová sportovní hala na 
sídl. Cukrovar 

Realizace 
120 mil. 

Dokumentace 
10 mil. 

PD na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, které 
bude napojena na stávající sportovní halu v ulici V Luhu. 

2022  
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Adaptace budovy MP a 
MěBP na nové využití 

  
PD na přestavbu budovy bývalé služebny městské policie 
a Městského bytového podniku.  

2020 – 2021 PD 2022 

 
Slovní hodnocení 
 
38 projektů bylo plánováno 
19 projektů (samostatných akcí vč. PD) bylo převedeno z AP z roku 2018 – 2019 (modře vyznačené názvy), 2 projekty jsou dlouhodobé a plněné průběžně 
(ŽP), (růžově vyznačené názvy),  
19 projektů bylo převedeno z AP z roku 2020 - 2021 
 
 

3. Jednotlivé projekty akčního plánu na období 2022 - 2023 

Název projektu 
Odhad 

rozpočtu 
(vč. DPH) 

Celkové 
náklady (vč. 

DPH) 
Popis projektu 

Odhad 
časového 

harmonogramu 
realizace 

Období 
realizace 

Revitalizace komunikací a zpevněných ploch v centru města 

Bývala otočka autobusů 
MHD – prostor před 
nádražím 

  Návaznost na rekonstrukci přednádražního prostoru 2024  

IV. etapa - Husova ulice 
V. etapa - Jungmannova 
ulice 

40 mil.  Návaznost na rekonstrukce centra města. 2023  

Výstavba nových parkovacích míst 

Rekonstrukce komunikace 
a nová parkovací místa na 
Purkyňově náměstí 

8 mil. Kč - 
Vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce 
povrchů, odvodnění a realizace nového veřejného 
osvětlení. 

2023  

      

Modernizace a výstavba chodníků, revitalizace veřejných ploch 
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Revitalizace veřejných 
ploch na sídl. Hůrka – I. 
etapa 

 
14 mil. 

 

Řešení povrchů, sportovního hřiště, městského 
mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešků na kontejnery, 
sadové úpravy atd. na části sídliště Hůrka (prostor mezi 
Zákolanským potokem a ulici Gen. Klapálka) 

2022-2023  

Nový chodník v lokalitě na 
Cikánce 

2,9 mil.   2022 2022 

Modernizace komunikací 

Rekonstrukce komunikace 
v ulici Čechova – II. etapa 

12 mil.   2022 2022 

      

Rekonstrukce mostků a lávek 

      

Rekonstrukce školských zařízení 

Revitalizace zahrad ZŠ 
a MŠ Třebízského 

zatím není 
k dispozici 

- 
Část venkovního areálu MŠ a ZŠ bude přeměněna na 
zahradu zaměřenou na environmentální výchovu žáků. 

v závislosti na 
dotaci 

 

      

Rekonstrukce kulturních zařízení 

Revitalizace prostoru 
před vstupem do KaSS 

6 mil. Kč - 
Revitalizace venkovního prostoru před vstupem do KaSS 
Vltava - zpevněné plochy, multimediální pylon, terénní 
úpravy, vč. nové zeleně. 

2023  

Multifunkční budova - 
Sladovna pivovaru 

300 mil. Kč  Návaznost na rekonstrukce centra města. 2022-2024  

Sportovní zařízení  

Nová sportovní hala na 
sídl. Cukrovar 

140 mil.  
Výstavbu nové víceúčelové sportovní haly, které bude 
napojena na stávající sportovní halu v ulici V Luhu. 

2023-2025  

Ostatní 

Adaptace budovy MP a 
MěBP na nové využití 

  
Přestavbu budovy bývalé služebny městské policie a 
Městského bytového podniku.  

2022  
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Revitalizace zeleně 

      

      

IT 

      

      

Příprava projektových dokumentací 

Rekonstrukce elektro 
rozvodů DDM 

  Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů elektro. 2023  

Rekonstrukce kuchyně 
ZŠ Václava Havla 

  Nevyhovující technický stav stávající kuchyně. 2022  

Nové třídy 
 v ZŠ Třebízského 

  Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí. 2023  

Nové třídy 
v MŠ Dr. E. Beneše 

  Požadavek z důvodu vzrůstajícího počtu dětí. 2023  

Rekonstrukce mostku 
v ul. Hennigsdorfská nad 
Zákolanským potokem 

  Nevyhovující technický stav stávajícího mostku. 2023  

Chodník v ulici Kladenská   Nový chodník v návaznosti na dotaci 2022-2023  

Chodník v ulici V Pískovně   Nový chodník v návaznosti na dotaci 2023  

 
 
 
 

Možná rizika:  
 Neplnění závazků ze smluv a neodborně provedené dodavatelské práce,  
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 neočekávané překážky (špatný stav podloží, jiný technický stav skrytých konstrukcí, než byl předpokládán v PD apod.),  

 nezískání dotace.  
 

4. Závěr 
 
Tento akční plán na období 2022 – 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou dne 04.04.2022, usnesením č. 22/02/5/1. V roce 2024 
dojde ke zhodnocení plnění jednotlivých projektů a bude vyhotoven akční plán na další období.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Libor Lesák          Ing. Marek Czechmann        Ing. Vojtěch Pohl 

 místostarosta města  starosta města       místostarosta města 


