
Akční plán města Hustopeče – plán investic pro rok 2021 

Prioritní osa Opatření Aktivita Přibližný rozpočet (v tis. Kč) Zdroje financování 

1. Veřejná správa a 

hospodaření 

1.1 Elektronický úřad 
Aktualizace počítačové sítě v rámci úřadu  vlastní zdroje 

Strategické řízení a pasportizace města 
Hustopeče  

1 659 dotace 95 % 

1.2 Efektivní úřad 
Automatizace a inovace pro město Hustopeče  4 513 dotace 95 % 

Rozvoj lidských zdrojů v rámci MěÚ Hustopeče  vlastní zdroje, dotace 

2. Vybavenost 

města, 

infrastruktura, 

životní prostředí 

2.1 Vybavenost města 

Rozšíření hřbitova, rekonstrukce hřbitovní zdi, 
dokončení rekonstrukce kaple 

5 000 vlastní zdroje 

Snižování energetické náročnosti objektů 
v majetku města 

 vlastní zdroje 

Revitalizace sídliště (komunikace, chodníky, 
parkování) 

10 000 Dotace MMR?, vlastní 
zdroje 

Revitalizace veřejných prostranství   

Příprava PD pro budoucí projekty   

2.2 Životní prostředí 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  OPŽP, NPŽP, vlastní zdroje 

Kultivace míst pro sběr a separaci   

Zakládání lokálních biocenter a zřizování prvků 
ÚSES 

 OPŽP, NPŽP, vlastní zdroje 

2.3 Zlepšení dopravní 

infrastruktury a 

bezpečnosti 

- Oprava místních komunikací 
a) Vinařská 

 MMR, vlastní zdroje 

Chodníky 
a) Vybudování Šafaříkova-Nerudova  (okolo 

CVČ) 
b) Rekonstrukce Brněnská, Tyršova, 

Šafaříkova 
c) Vybudování Pionýrská – gen. Peřiny 
d) Rekonstrukce -  Údolní 
e) Brněnská, Jiráskova,  Šafaříkova 

 
1 655 

 
3 300 

 
210 

 
 

 
vlastní zdroje 

 
dotace SFDI 85 % 

 
vlastní zdroje 
vlastní zdroje 
vlastní zdroje 
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Zvýšení parkovacích kapacit 
a) Pitnerova 
b) Údolní 
c) Šafaříkova (u AR) 
d) Alšova 

 
 
 
 
 
 

 

Dokončení generelu dopravy   

Zóna 30   

2.4 Zlepšení technické 

infrastruktury 

Veřejné osvětlení 
a) Nerudova 
b) Javorová 

 
 

300 

 
 

Vlastní zdroje 

ČOV – PD, dostavba   

2.5 Rekonstrukce, 

opravy a rozšíření budov 

v obci 

Rekonstrukce budovy střelnice 5 000 dotace MMR, vlastní zdroje 

Rekonstrukce MěKS   

Přístavba školní jídelny ZŠ Nádražní 10 000  

3. Život v obci 

3.1 Podpora kultury, 

sportu a společenského 

života obyvatel 

Stabilita a podpora sportovních, kulturních a 
zájmových organizací a spolků 

  

Rozvoj sportovní infrastruktury  NSA, MMR, 

Realizace kulturních aktivit    

Podpora přeshraniční spolupráce   

3.2 Rozšíření sociální a 

zdravotní péče 

Rozvoj a podpora sociálních služeb ve vazbě na 
potřeby občanů 

  

Prorodinná a seniorská politika  MPSV, vlastní zdroje 

3.3 Bezpečnost    
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?? 

Parkoviště u hřbitova 

Rekonstrukce parkoviště a příjezdové cesty u krematoria 

Chodníky a parkování Lv. Sbobody 

Rozvody vody hřbitov 

SPOZAM technologie 

Alšova - VaK 

 

 


