Informační list o projektu města Horšovský Týn
Prioritní oblast: Technická infrastruktura – ochrana životního prostředí

Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn
Žadatel
(nositel projektu)

Město Horšovský Týn

Lokalizace
projektu

Katastr města

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Hlavním cílem projektu je zajistit protipovodňové opatření města
a zejména řeky Radbuzy, která protéká centrem a zamezit rozliv
řeky z břehů a koryta.

Projekt řeší zajištění protipovodňového opatření a to nábřeží od
východního úseku ul. Žižkova s úpravou severního jezu. Uvažuje
Popis projektu
(situace – problém, se také o vytvoření šlajsny. Cílem je také zatraktivnění řeky pro
který projekt řeší) vodní turistiku. Město má za cíl také opravit předláždit
jednosměrnou komunikaci vedoucí od mostu k jezu ve městě.
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Do r. 2020
cca 45 mil. Kč
V současnosti je jen předběžná studie povodňových nebezpečí.
Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební
povolení, územní rozhodnutí, projektová dokumentace, studie
proveditelnosti.

vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, OPŽP

Informační list o projektu

Prioritní oblast: Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost

Projekt: Odlehčení dopravy města Horšovský Týn
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je zajistit dopravní odklonění od
frekventovaného centra města (ul. J. Littrowa) částečným
Cíl (e) projektu
(měřitelné)
převedením osobní a lehké nákladní dopravy na nově vzniklé
propojení komunikace II/197 a I/26. Zároveň by došlo
k odlehčení z komunikace II/200.
Projekt řeší možnou výstavbu mostu pro osobní automobily a
automobily s váhou do 7,5 t vedoucí z ul. Vrchlického (před
Popis projektu
(situace – problém, nově zbudovaným PENNY MARKETEM) přes řeku s napojením
který projekt řeší) na komunikaci I/26 v blízkosti vlakového nádraží. Tím by vznikl
obchvat pro cca 2000 obyvatel ze sídlištní lokality a došlo by
k odlehčení dopravy z centra města. Nejedná se o odklonění
kamionové dopravy.
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Do r. 2020
cca 50 mil. Kč bez DPH

Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební
povolení, územní rozhodnutí, projektová dokumentace, studie
proveditelnosti.

Vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, SFDI, OPD, IROP.

Informační list o projektu

Prioritní oblast: CR na vzdělávání, obč. vybavenost
Projekt: Stavební úpravy radnice města Horšovský Týn č.p. 52
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je zajistit plnohodnotné funkční využití
budovy radnice města Horšovský Týn. Cílem projektu je zajistit
kvalitní služby pro své občany a dostupnost objektu pro
handicapované, seniory, osoby se sníženou mobilitou
a s poruchou orientace.
Projekt je víceúčelové charakteru, řešil by využití půdního
prostoru, které by po rekonstrukci mohlo sloužit jako školicí
Popis projektu
(situace – problém, středisko, zasedací místnost, prostory pro vzdělávání popř. další
který projekt řeší) možné kurzy, vzdělávací výstavy apod. Součástí projektového
záměru by bylo bezbariérové řešení v podobě výtahu. Díky
realizaci by se také uvolnila část prostor v objektu k vhodnějšímu
využití.
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Do r. 2020
Cca 10 mil. Kč bez DPH

Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební
povolení, územní rozhodnutí, návrh provedení, studie návrhu
řešení, studie proveditelnosti, projektová dokumentace.

Vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, IROP, MAS, dotace
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci bezbariérového řešení
objektu.

Informační list o projektu

Prioritní oblast: CR na vzdělávání, obč. vybavenost
Projekt: Rekonstrukce objektu Zámecké sýpky v Horšovském Týně
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je podobně jako u ostatních chátrajících
historických budov v intravilánu města zachránit a také
zpřístupnit historický objekt téměř 300 let staré barokní zámecké
sýpky, která je Národní kulturní památkou.
Výhodou projektu stejně jako u ostatních záměrů jsou vyřešené
majetkoprávní vztahy, kdy majitelem objektu je město Horšovský
Popis projektu
(situace – problém, Týn. Díky současnému stavu, jeho zhodnocení a mykologickým
který projekt řeší) průzkumům je nezbytné činit kroky vedoucí k záchraně objektu.
Naskýtá se několik variant řešení v rámci využití, nicméně
v rámci realizace jde o stabilizaci objektu, jeho zhodnocení
a rekonstrukci. Ve městě byl pro jeho záchranu založen také
spolek "Sýpka 2014".
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Do r. 2020
Dle rozsahu rekonstrukce cca 20 – 30 mil. Kč

Jednomyslně odsouhlasit budoucí využití a dle toho připravit
celkové technické podklady, rozpočty apod. již v přípravné fázi,
aby bylo možné podat žádost o dotaci z příslušného programu.
Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební
povolení, územní rozhodnutí, projektová dokumentace, studie
proveditelnosti.

Vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, SFDI, IROP.

Informační list o projektu

Prioritní oblast: Podpora bydlení a obč. vybavenosti
Projekt: Zařízení pro seniory - domov důchodců
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)

Město Horšovský Týn
Katastr města
Hlavním cílem projektu je vyřešit další palčivý problém, a to
trend stárnutí obyvatelstva a zajistit kvalitní dostatečně kapacitní
zařízení pro seniory, neboť tento trend má sílící tendenci a je
celorepublikovým problémem.
Vybudování objektu v lokalitě staré školy s dostatečnou
kapacitou formu novostavby.

r. 2020
Dle rozsahu výstavby, cca 25 – 30 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací:
 územní
- stavební povolení,
rozhodnutí
- územní rozhodnutí,
 stavební
- projektová dokumentace,
povolení
- studie proveditelnosti,
 analýza N/U,
- návrh výstavby.
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
Vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU,
spoluspoluúčast ministerských dotací
financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

ESF, IROP,

Informační list o projektu

Prioritní oblast: CR v návaznosti na vzdělávání
Projekt: Rekonstrukce kapucínského kostela v Horšovkém Týně
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je zajistit a zachránit kulturní památku
a dědictví města - kapucínský kostel, který navazuje na
kapucínský klášter. Díky realizaci dojde ke stavebním úpravám
a rekonstrukcím, které umožní krom prohlídek pořádání různých
společenských a kulturních akcí.
Výhodou tohoto záměru je poměrně vysoká připravenost
dokumentů v rámci projektového zpracování na rekonstrukci
Popis projektu
(situace – problém, celého kapucínského kláštera včetně vydání všech nezbytných
který projekt řeší) povolení pro realizaci a také určení předpokládané výše nákladů.
Nicméně vzhledem k neujasněnému využití v rámci celého
kláštera v řadách vedení města došlo k rozdělení záměru na
jednotlivé etapy, které jsou i méně finančně náročné v rámci
financování. Tento projekt řeší samotnou rekonstrukci a stavební
úpravu kapucínského kostela.
r. 2020
Harmonogram
realizace
Celkové náklady 15 mil. Kč bez DPH
projektu (v Kč)
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Připravit a oddělit dokumenty na tento projekt a povolení
s realizací: stavební povolení, územní rozhodnutí, projektová
dokumentace, studie proveditelnosti.

Vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, IROP, MMR apod.

Informační list o projektu

Prioritní oblast: Podpora občanské vybavenosti
Projekt: Zázemí pro fotbalové hřiště parcela č. 350/1 k. ú. Horšovský Týn
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je vybudování materiálně technického
zázemí pro nové fotbalové hřiště ve městě Horšovský Týn.
Cíl (e) projektu
(měřitelné)
Cílovými skupinami vzhledem k rozsahu akce jsou tělovýchovná
jednota, fotbalisté, děti, dorost, dospělí, fotbalové kroužky,
sportující veřejnost, technický personál, návštěvníci fotbalového
hřiště a další sportovní oddíly.
Navržené zázemí je nová stavba, která má již kompletně
zpracovanou PD (projektovou dokumentaci), předmětem je
Popis projektu
(situace – problém, vybudování šaten, hygienického zázemí v podobě sprch a WC,
který projekt řeší) chodby s technickou místností, popř. sklad a společenskou
místností sloužící i pro občerstvení. Zároveň vznikne WC pro
návštěvníky sportovních akcí.
r. 2016 – 2017
Harmonogram
realizace
Celkové náklady Dle rozsahu výstavby, do 3 mil. Kč
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

V současné době je zpracována projektová dokumentace,
položkový rozpočet, vydání všech nezbytných povolení, čeká se
stavební povolení s nabytím právní moci.

Vlastní zdroje, dotace MŠMT.

