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Strategický plán města Rožmitál pod Třemšínem na období 2021 - 2026

1. Úvod
Strategický plán rozvoje města je důležitý koncepční dokument, jehož cílem je zmapování silných
i slabých stránek města. Důležitou součástí tohoto dokumentu je také vize města, která podává jasný
obraz toho, jaké by město mělo v budoucnu být. Snahou je pak nalézt všechny možnosti a cesty, jak
této sdílené představy dosáhnout. Zlepšení by se mělo týkat všech oblastí života ve městě.
Tento dokument byl zpracován v dubnu roku 2021 a bude sloužit jako podklad pro strategické řízení
v letech 2021 - 2026, jelikož udává směr, jakým se město hodlá během vymezeného období rozvíjet.
V první části jsou charakterizovány hlavní rysy města, historie i současnost.
Ve druhé části jsou pak s pomocí SWOT analýzy definovány silné a slabé stránky města, jeho
příležitosti a hrozby.
V závěrečné fázi jsou definovány strategické oblasti a cíle, kterých je potřeba dosáhnout
v plánovaném časovém horizontu.
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2. Charakteristika města
Historie
Širokou a mělkou kotlinu, v níž leží město Rožmitál pod Třemšínem, obepínají jako zelená podkova
hluboké lesy s památným vrchem Třemšínem a druhým nejvyšším vrcholem Brd Prahou. V původní
ještě lesnatější zdejší krajině postupovalo osídlení člověkem jen zvolna podél říčky Vlčavy a dospělo
nejprve do oblasti osady mnohem staršího původu zvané Antiqua civitas, dnešního Starého Rožmitála,
kde je možno předpokládat i původní panské sídlo Buziců, erbu černé kančí hlavy na zlatém štítě,
předků pánů z Rožmitála. Odedávna tu stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže s objeveným gotickým
portálem datovaným do let 1230-40.
V tomto období už vzniká opodál na skalisku mezi bažinami hrad pozdějšího rodu Lvů z Rožmitála.
Nejznámější z něho, pan Jaroslav Lev, podnikl známou diplomatickou cestu do západní Evropy
z pověření krále Jiřího z Poděbrad, manžela jeho sestry Johany. Dalšími držiteli – rodem Gryspeků –
byl hrad přestavěn v renesanční zámek. Ten je dnes v soukromém vlastnictví a je částečně
zpřístupněn prostřednictvím spolku Rožmitálský zámek z. s. (www.rozmitalskyzamek.cz)
Obrázek 1: Kostel Sv. Jana Nepomuckého (Zdroj:www.panoramio.com)
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Současnost
Město Rožmitál pod Třemšínem je vzdáleno 80 km jihozápadně od Prahy a 17 km od Příbrami. Leží na
konci regionální železniční trati Březnice - Rožmitál pod Třemšínem. Ve Starém Rožmitále stojí
od nepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na něž v letech
1788 - 1815 hrával Jakub Jan Ryba. Zde poprvé roku 1796 zazněla jeho slavná Česká mše vánoční
„Hej mistře“.

Obrázek 1: Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále (Zdroj: www.rozmitalptr.cz)
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Město tvoří 9 místních částí - Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, Hutě pod Třemšínem,
Nesvačily, Pňovice, Skuhrov, Strýčkovy, Voltuš, Zalány. Město mělo k 1.1.2020

4 372 obyvatel (zdroj

ČSÚ).
Katastrální území města Rožmitál pod Třemšínem se rozkládá v nadmořské výšce 487 – 670 m n. m.
Celková plocha katastru obce je 5 298 ha. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesy. Menší část
plochy obce zabírají louky (méně než jednu třetinu).
Přirozeným centrem území je město Rožmitál pod Třemšínem. Území města je obklopeno brdskými
lesy s nejvyšším vrchem Tok (865 m n. m.) Nejnavštěvovanější je památný vrch Třemšín (827 m n.
m.). K 1.1.2016 zanikl Vojenský výcvikový prostor Brdy a území bývalého vojenského újezdu se stalo
Chráněnou krajinnou oblastí Brdy.
Územím vede mnoho turistických tras s celou řadou přírodních zajímavostí a kulturních památek.

Obrázek 2: Poloha Rožmitálu pod Třemšínem (Zdroj: www.mapy.cz)
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Základní infrastruktura
Technická infrastruktura a vodohospodářské objekty
Územní jednotka Rožmitál pod Třemšínem je z 90 % odkanalizována a vodofikována. Část nemovitostí
má své studny a asi 250 nemovitostí je napojeno na plynovou síť. Co se týká místních částí,
vodovodní řad je pouze v osadě Zalány. Ostatní místní části - Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Nesvačily,
Strýčkovy, Skuhrov a Pňovice nejsou odkanalizovány a zdrojem vody jsou soukromé studny a vrty.
V roce 2014 byl vybudován další přivaděč pitné vody od vodojemu Zalány. Dále byla provedena
rekonstrukce a modernizace úpravny vody u bývalých kasáren, tedy od druhého zdroje nad kasárny.
V letech 2020 – 2021 probíhá rekonstrukce další části přivaděče vody ze Zalán a rekonstrukce
vodovodních přípojek v osadě Zalány.
Pro likvidaci biologického odpadu byla v roce 2015 zprovozněna nová kompostárna, která byla
financována z Operačního programu Životní prostředí.

Komunikace a doprava
V posledních letech bylo rekonstruováno a modernizováno více než 10 km místních komunikací
za finanční spoluúčasti Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy
a Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. V současné době probíhá za
podpory Státního fondu životního prostředí již druhá etapa rekonstrukce chodníků – náhrada
nepropustných (asfaltových) povrchů za propustné (dlážděné).
V centru města je autobusové nádraží, vybavené veřejným WC, Rožmitál p. Tř. má rovněž vlakové
nádraží.

Sociální infrastruktura
V Rožmitále pod Třemšínem je sociální infrastruktura a občanská vybavenost více než bohatá. Co se
týká vzdělávání, ve městě se nachází Základní škola Jakuba Jana Ryby, kterou navštěvuje 420 žáků,
Speciální základní škola s 38 žáky, Mateřská škola, která má 140 dětí a v neposlední řadě Základní
umělecká škola Jakuba Jana Ryby, kam dochází společně i s detašovanými pracovišti, Jince,
Hvožďany, Milín, Bohutín a Obecnice, 800 žáků, kteří se mohou zapsat do hudebního, tanečního,
výtvarného či literárně dramatického oboru.
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Obrázek 5: Areál Základní školy J. J. Ryby a Speciální ZŠ (autor: J. Petráň)

Základní umělecká škola sídlí v budově bývalé obecné školy na rožmitálském náměstí. V roce 2012
proběhla rekonstrukce v rámci Projektu „Rekonstrukce objektu ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod
Třemšínem“. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie v rámci Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Rekonstrukce zahrnuje odvlhčení základů budovy v oblasti jejího
nádvoří a opravu dešťové kanalizace. Dále byla kompletně rekonstruována elektroinstalace a pořízena
nová svítidla. Třetí nadzemní podlaží hlavní budovy bylo kompletně zrekonstruováno. V ostatních
částech byly provedeny opravy omítek a byla položena nová podlahová krytina v místnostech a dlažba
na chodbách. V celé budově byly vyměněny dveře a rekonstruovány dřevěné podlahy.
Město je vybaveno také fotbalovým stadionem s běžeckou dráhou, tréninkovým fotbalovým hřištěm,
tenisovými kurty, volejbalovým hřištěm, víceúčelovým hřištěm a házenkářským hřištěm ve Starém
Rožmitále, které bylo financováno v rámci projektu „Zpátky do II. ligy - Rekonstrukce a modernizace
hřiště pro národní házenou a víceúčelové hřiště“ z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Ke sportovnímu areálu ve Starém Rožmitále přibyl v r. 2018 také nový skatepark. Ve městě jsou
veřejnosti k dispozici areály zdraví s venkovními posilovacími stroji, dětská hřiště a školní hřiště
s umělým trávníkem. V r. 2020 proběhla kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště včetně vybudování
zdroje zavlažování.
V Městském zdravotnickém zařízení ordinuje praktický lékař a dva stomatologové. V budově se
nachází i místnost na odběry krve, rehabilitační pracoviště, logopedie a oční optika. Další praktický
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lékař, pediatr a lékárna působí v soukromých prostorách na území města.

Seniorům a zdravotně

postiženým občanům slouží Centrum Rožmitál, poskytovatel sociálních služeb – příspěvková
organizace Středočeského kraje s kapacitou 220 lůžek (129 lůžek Domova pro seniory, 81 lůžek
Domova se zvláštním režimem). Město poskytuje svým občanům 50 bytů s pečovatelskou službou.
Tabulka 1:Domovní fond (Zdroj: ČSÚ – údaje vycházející ze sčítání 2011)

Obydlené domy celkem

992

Obydlené rodinné domy

904
76

Obydlené bytové domy

326

Neobydlené domy

209

- z toho využívané k rekreaci

Mezi další občanské vybavení patří pošta, Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů
Tomanových, Podbrdské muzeum s expozicemi věnovanými Jakubu Janu Rybovi, Lvům z Rožmitálu,
podbrdským řemeslům a rozsáhlou sbírkou historických automobilů AERO, dále hasičská zbrojnice
(jednotka požární ochrany II Rožmitál pod Třemšínem, hasičské zbrojnice v osadách Voltuš, Hutě pod
Třemšínem, Zalány, Pňovice).
Městu nechybí ani restaurační a ubytovací zařízení. Lze navštívit restaurace U Václava, Zámeckou
hospodu, Romanci, Korunu, U Pavla, U stadionu, Pension Panský dům, Hotel Bílý lev nebo Nobless
Resort, restauraci v osadě Hutě pod Třemšínem.
Součástí občanské vybavenosti jsou i obchody jako jsou markety PENNY, NORMA, COOP, maso
uzeniny Dědič, maso uzeniny Novák, maso uzeniny Zeman, drogerie TETA, papírnictví Na Vršíčku,
drogerie Blanka Pazderníková, elektro Wachtl, elektro Liška, textil Renata Skotnicová, textil, galanterie
Věra Trefilová, květinářství Růženka, květinářství Lenka Kovaříková, zlatnictví Zita Nováková,
pojišťovny Allianz, Generali Česká pojišťovna, bankomat České spořitelny

a

bankomat MONETA

Money bank.
Město má mimo jiné četné zastoupení spolků, mezi které můžeme řadit spolek Tělovýchovná jednota
Spartak Rožmitál pod Třemšínem, místní organizace Českého rybářského svazu, místní organizace
Českého svazu chovatelů, místní organizace Českého svazu zahrádkářů, místní kynologická
organizace, Rosenthal z. s. (historický šerm, divadelní a filmová tvorba), Březnický a rožmitálský
divadelní spolek, Rožmitálský Vespolek z. s., místní skupina Červeného kříže, místní organizace Svazu
zdravotně postižených, Automotoklub Zalány, Junák – český skaut, středisko Rožmitál pod Třemšínem
z. s. , Klub seniorů, Český svaz ochránců přírody Roháči, Mateřské centrum Rozmarýnek, Pobrdští
trubači z. s.
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V rámci každoročních společenských a kulturních akcí se koná v květnu společně s poutí Festival
dechových orchestrů, dále Velikonoční a Vánoční jarmark lidových řemesel a v červnu Den s českou
královnou.

Akce

Den

s českou

královnou

je

organizačně

velice

náročnou

akcí,

a aby mohla být uskutečněna, je potřeba nejen práce řady dobrovolníků, zájmových organizací
a sdružení, ale i technického vybavení.

Podpora místních spolků z městského rozpočtu
V roce 2021 město Rožmitál pod Třemšínem podpořilo místní spolky formou příspěvků v celkové výši
1 850 000 Kč. Největší část těchto příspěvků činí příspěvek pro TJ Spartak Rožmitál ve výši 1 550 000
Kč. Ostatním spolkům a organizacím město přispělo v maximální výši 20 000 Kč na každý spolek,
přičemž v letošním roce bude město tyto spolky nadále podporovat.
Jednalo se o organizace:

MO Českého červeného kříže
Třemšínská kvítka
Rožmitálská Venkovanka
AMK Zalány
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
MO Český rybářský svaz, z.s.
ZO Českého svazu chovatelů, z.o.
Český svaz včelařů
ZO Českého zahrádkářského svazu
Junák – český skaut
Klub rodičů a přátel ZŠ
Myslivecký spolek Rožmitál
Podbrdští trubači, z.s.
Rosenthal, z.s.
Rožmitálský Vespolek, z.s.
Rožmitálský zámek z.s.

Pracovní příležitosti
Pracovních příležitostí má město Rožmitál pod Třemšínem nedostatek, obyvatelé dojíždí za prací do
Příbrami, Dobříše a Prahy. Aktuálně se nezaměstnanost pohybuje kolem 5 %.
Tabulka 2:Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví (Zdroj: www.risy.cz)

2 083

Ekonomicky aktivní celkem
zemědělství, lesnictví, rybolov
z toho podle odvětví

95

průmysl

585

stavebnictví

130
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obchod, opravy motor. vozidel

173

doprava, pošty a telekomunikace

107

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

152

vzdělávání

112

zdravotní a sociální péče

138

Tabulka 3:Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, Vyjíždějící do zaměstnání (Zdroj:www.risy.cz)

2 195

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní celkem

1 984

v tom

Vyjíždějící do zaměstnání

nezaměstnaní celkem

211

celkem mimo obec

820

denně mimo obec

624

denně mimo obec nad 60min.

78

Cestovní ruch
Informační centrum na náměstí vybaví návštěvníky města informacemi o místech, které stojí za to
v Rožmitále p. Tř. navštívit.
Hlavním turistickým cílem je Podbrdské muzeum, které se nachází v centru města v těsné blízkosti
náměstí. Vzniklo v letech 2008 – 2010 přestavbou bývalého průmyslového areálu. Podbrdské muzeum
nabízí nejen expozici věnovanou nejvýznamnější rožmitálské osobnosti Jakubu Janu Rybovi, ale
i galerii, expozici pánů Lvů z Rožmitálu, expozici Jak se žilo na Podbrdsku, sbírku historických
automobilů značky Aero. V r. 2015 byla nabídka muzea doplněna o expozici Slévárenství na
Rožmitálsku. Při tradičních akcích zde můžete vidět ukázku kování cvočků.
Jedna ze značených turistických tras je věnována Jakubu Janu Rybovi. Začíná v Podbrdském muzeu
prohlídkou expozice J. J. Ryby. V Rybově ulici najdeme pamětní desku na domě, kde původně stávala
škola, v níž Ryba působil. Poté je možné pokračovat zpět okrajem náměstí po zelené značce, která
vede po břehu Podzámeckého rybníka, kolem domku „Platejz“ (nebo Plotejz), představující původní
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rožmitálskou zástavbu, dále Alejí Johanky z Rožmitálu, které vévodí památná lípa až do Starého
Rožmitála. Dominantou Starého Rožmitálu je kostel Povýšení sv. Kříže, kde J. J. Ryba působil,
i s původními varhanami, na kterých hrával nespočet svých skladeb, včetně slavné České mše vánoční.
Na přilehlém hřbitově je hrob Jakuba Jana Ryby a jeho syna Arnošta, univerzitního profesora.
Cestou alejí Johanky z Rožmitálu stojí za návštěvu soukromé Cvokařské muzeum pana Jindřicha
Jiráska.
Následující zastávkou může být morový hřbitov u Nového rybníka, kde byl Ryba až do roku 1855 jako
sebevrah pochován. Dnes je tam kříž ve stínu mohutných stromů. Posledním stanovištěm je kamenná
mohyla nad Voltuší, kde Ryba předčasně ukončil svůj život.
Nelze opomenout rovněž městský kostel sv. Jana Nepomuckého, který dominuje malebnému náměstí.
Původně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla přestavěna v letech 1904-1905 architektem
Josefem Fantou v neobarokním slohu. V ochozu na kůru tohoto filiálního kostela se dochovala litinová
deska s jedním z Rybových hesel: ”Abys byl lepším, pozoruj denně tvé činy a zkoumej je.” z roku
1852. Varhany pocházejí z roku 1905.
Neméně pozoruhodným místem je Třemšín (827 m n. m.), památný vrch, původní rozsáhlé hradiště
rodu Buziců. Nyní zde stojí kaple Proměnění Páně Krista, vystavěná r. 1771 rožmitálským lesmistrem
Kráčmerem. Cesta na vrchol vede kolem Třemšínské boudy a litinového Ganglofova kříže na úpatí.
Výše je partyzánský bunkr z II. světové války a původní hradní studna.
V případě, že zde návštěvníci chtějí strávit více času, je možné jet na výlet do okolí například na
zámek Březnice, zámek v Blatné, Svatou Horu v Příbrami, památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami.
Nedaleko Rožmitálu se nachází Chráněná krajinná oblast Brdy, kde se naskýtá možnost pěších
i cyklistických výletů.
Cyklisté mohou do Rožmitálu pod Třemšínem dojet po značené cyklotrase č. 8190, která vede
z Bohutína přes Láz, Nepomuk až do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka cyklotrasy je 17 km.
Cyklotrasa začíná v Bohutíně, pokračuje přes rozcestí (návaznost na trasu 302), Láz, rozcestí pod
Čihadlem, pod Bílou skálou. Vede kolem Nepomucké myslivny, Nepomuku, odbočky nad obcí Buková,
Sobenského rybníku přes bývalý morový hřbitov ve Starém Rožmitálu, Rožmitál pod Třemšínem,
autobusové nádraží - Rožmitál pod Třemšínem až na rožmitálské náměstí.
Pro pěší Rožmitál pod Třemšínem nabízí několik turistických stezek, kterými jsou odbočka nad obcí
Buková - Starý Rožmitál (zelené značení), Rožmitál pod Třemšínem, autobusové nádraží (modré,
červené, zelené značení). Dalšími z turistických tras jsou Rožmitál pod Třemšínem, náměstí (červené,
zelené značení) a Rožmitál pod Třemšínem, křižovatka u vlakového nádraží (modré značení).
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Obrázek 6: Cykloturistická mapa (Zdroj: www.rozmitalptr.cz)

13

Strategický plán města Rožmitál pod Třemšínem na období 2021 - 2026

3. SWOT analýza
Silné stránky
➢

Slabé stránky

Zrekonstruované všechny školy

➢

s dostatečnou kapacitou

Nedostatek pracovních příležitostí
v místě bydliště

➢

Možnost sportovního vyžití

➢

Energeticky modernizovaný

(zvláště vysokoškolsky vzdělaných) za

bytový fond ve vlastnictví města i

prací do větších měst

➢

společenství vlastníků
➢

➢

Velká vzdálenost od rychlostní silnice

Dobrá poloha města na úpatí Brd,

Praha- Strakonice (20 km) a od dálnice

vhodná pro pěší turistiku,

Praha- Rozvadov (40 km)

cykloturistiku
➢

Stárnoucí populace a odliv mladých lidí

➢

Výborná kvalita pitné vody a čisté

výstavbu nájemních bytů

ovzduší
➢

Solidní úroveň lékařské péče

➢

Odpovídající obchodní síť

➢

Víceúčelové společenské centrum

Nedostatek finančních zdrojů na

➢

Nedostatek finančních zdrojů na
rekonstrukce a modernizace komunikací

Hrozby

Příležitosti

➢ Rozšíření bydlení ve městě → příliv

➢ Nedostatek prostředků na dobudování

nových obyvatel

infrastruktury (velké vzdálenosti

➢ Pokračování rekonstrukce místních

rychlostních silnic) → nutnost dojížďky za

komunikací a rychlostních silnic →

zaměstnáním → Nízký potenciál pro

zvýšení potenciálu města

přistěhování nových obyvatel (zvlášť

➢ Udržení dobré vzdělávací úrovně a

vzdělaných)

podmínek pro provozování

➢

volnočasových aktivit → potenciál pro

Omezené využití zámku a zámecké zahrady
→ Nižší turistický potenciál města

rodiny s dětmi
➢ Možnost získání finančních zdrojů
z dotačních fondů pro rozvoj obce
➢ Udržení kvalitního životního prostředí
ve městě, citlivá péče o krajinu
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4. Strategické cíle a opatření
Strategické (prioritní oblasti) vymezují konkrétní témata, kterými je zapotřebí se v souvislosti
s rozvojem města Rožmitál pod Třemšínem zabývat. Vymezení těchto oblastí slouží k logickému
uspořádání strategického plánu rozvoje města a k jednoduššímu definování programových cílů. Je
potřeba zaměřit se na různé skutečnosti tak, aby bylo dosahováno rovnováhy mezi sociální,
ekonomickou a environmentální oblastí. Na základě informací z analytické části byly zvoleny následující
strategické oblasti k zajištění rozvoje města při zachování trvalé udržitelnosti rozvoje.
Strategické oblasti:
1. Oblast infrastruktury
2. Oblast bydlení
3. Oblast volnočasových aktivit
4. Oblast životního prostředí
5. Oblast vzdělávání a sportu
Níže vyjmenované strategické cíle blíže specifikují žádoucí stav, jehož má být v budoucnu dosaženo
prostřednictvím konkrétních aktivit. Cíle se časově váží ke strategickému plánu rozvoje města – jedná
se tedy o horizont let 2021 – 2026. Cíle reflektují problémy definované ve SWOT analýze. Cílového
stavu by mělo být dosaženo do konce plánovaného období. Důležitou součástí realizace všech opatření
je co nejefektivnější využití dotačních a grantových možností z národních i evropských zdrojů.

Oblast infrastruktury
1. Cíl: Zajistit dostatečnou a kvalitní technickou infrastrukturu
1.1 Opatření:
Kompletní rekonstrukce potrubí od zdroje pitné vody Pourka do osady Zalány. Přeložení
hlavního řadu vodovodu včetně přípojek v osadě Zalány. Oprava obou vodojemů (Zalány
a nad kasárny).
1.2 Opatření:
Výstavba malé tlakové stanice pro budoucí zásobování horní části osady Zalány (Doposud
tato oblast zásobována ze zdrojů obce Nepomuk). Případně (při zvýšení tlaku) využít nový
přivaděč od Pourky.
1.3 Opatření:
Připravena studie na odkanalizování osad Pňovice a Skuhrov. Zpracován je projekt na
odkanalizování a vodofikaci osady Voltuš, vydáno stavební povolení a podána žádost o
dotaci.
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1.4 Opatření:
Vzhledem k napojení kanalizace obcí Sedlice a Vranovice by mělo dojít k intenzifikaci ČOV.
1.5 Opatření:
Částečná rekonstrukce ČOV – usazovací nádrže, kalojem, nové trafo, dálkový systém
řízení provozu atd.
1.6 Opatření:
Rozšiřování sítě vodovodu a kanalizace ve městě, dotování výstavby domácích čističek
odpadních vod v osadách i některých částech města.
1.7 Opatření:
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací a chodníků, náhrada nepropustných
zpevněných ploch propustnými zpevněnými plochami.
1.8 Opatření:
Vědomá energetická modernizace vícebytových domů, oprava hasičských zbrojnic
1.9 Opatření:
Opravy a údržba kulturních památek, vybudování dlážděných chodníků na obou
hřbitovech.
1.10

Opatření:
Zlepšování životního prostředí – výsadba a údržba zeleně, zadržování vody v krajině,
dotace na pořízení tepelných čerpadel, kvalitní hospodaření v městských lesích.

1.11

Opatření:
Úprava jednotlivých veřejných prostranství města, využití bývalé sokolovny.

1.12

Opatření:
Zintenzivnění sběru separovaného odpadu a využití kompostárny.

Oblast bydlení
2. Cíl: Rozšíření možnosti bydlení v obci
2.1 Opatření:
Město má k dispozici 50 bytů ve dvou domech s pečovatelskou službou. Existují další dva
městské objekty, kde by mohlo být dalších minimálně 7 bytů charakteru Domů
s pečovatelskou službou. Celková potřeba 30 bytů charakteru DPS nebo chráněného
bydlení.
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2.2 Opatření:
Zpracována územní studie pro zástavbu lokality „Obůr“. V této oblasti nejsou prozatím
vybudovány inženýrské sítě a komunikace. Pozemky ve vlastnictví města však budou
v budoucnu nabízeny k prodeji pro výstavbu rodinných domů.

Oblast volnočasových aktivit
3. Cíl: Rozvoj dalších kulturních a volnočasových aktivit
3.1 Opatření:
Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem v areálu škol.
3.2 Opatření:
Pořízení umělého trávníku na tréninkové fotbalové hřiště.
3.3 Opatření:
Rekonstrukce tenisových kurtů a zázemí pro tenisty.
3.4 Opatření:
Údržba venkovního koupacího místa, doplnění vybavenosti jeho okolí pro trávení volného
času.
3.5 Opatření:
Rekonstrukce budovy bývalé sokolovny pro víceúčelové využití
3.6 Opatření:
Stavba veřejně přístupných hřišť v ostatních místních částech. (Doposud pouze v osadách
Hutě pod Třemšínem a Voltuš)
3.7 Opatření:
Zajištění zázemí pro tradiční motokrosové závody na Planém vrchu, podpora AMK Zalány
3.8 Opatření:
Podpora spolkové činnosti, modernizace a vybavení zázemí pro spolkovou činnost.
3.9 Opatření:
Podpora všech Sborů dobrovolných hasičů v činnosti, v hasičském sportu, v kulturněspolečenské činnosti – hasičské kluby.
3.10

Opatření:
Vybudování cyklokrosového areálu v osadě Strýčkovy.
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3.11

Opatření:
Rozšiřování meziobecní spolupráce s výměnou zkušeností.

Oblast životního prostředí
4. Cíl: Výsadba a údržba zeleně, nakládání s odpady, zadržování vody v krajině
4.1 Opatření:
Pořízení odpovídající techniky na sklizeň a zpracování biomasy
4.2 Opatření:
Pořízení moderní techniky pro údržbu místních komunikací, parků a veřejných prostranství
4.3 Opatření:
Rekonstrukce lesních cest, nejméně 5 km
4.4 Opatření:
Zřízení další stezky pro pěší v městských lesích
4.5 Opatření:
Revitalizace zeleně - odstraňovaní přestárlých a nevhodných dřevin → náhradní vhodná
výsadba, zakládání nových květinových záhonů, výsadba okrasných dřevin apod.
4.6 Opatření:
Vyčištění rybníku Jez
4.7 Opatření:
Oprava poškozených vodotečí na území města a osad – kamenické práce
4.8 Opatření:
Využití bývalého rybníku Masáček dolní pro zřízení malé biorezervace - tůně
4.9 Opatření:
Vybudování malých vodních nádrží v městských lesích
4.10

Opatření:
Pořízení fotovoltaických panelů na objekt mateřské školy v kombinaci s nuceným
rekuperačním větráním prostor MŠ
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4.11 Opatření:
Oplocení všech vodních zdrojů města
4.12 Opatření:
Realizace vlastního zdroje vody s odpovídající kumulací pro zavlažování fotbalového stadionu
4.13 Opatření:
Vyhledání zdrojů pitné vody pro osady Pňovice a Strýčkovy, výstavba vrtaných studen.

Oblast vzdělávání a sportu
5. Cíl: Modernizace a údržba zázemí pro vzdělávání a sport
5.1

Opatření:
Dovybavení zahrady MŠ herními prvky

5.2

Opatření:
Celková rekonstrukce fotbalového hřiště

5.3

Opatření:
Zajištění dostatečné podpory pro TJ Spartak z rozpočtu města

5.4

Opatření:
Modernizace vybavení tribuny na fotbalovém stadionu, pořízení odpovídající techniky

5.5

Opatření:
Udržení vybavenosti škol na stávající vysoké úrovni

5.6

Opatření:
Rozšiřování ploch pro sportovní vyžití v osadách
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Schvalovací doložka
Tento Strategický plán rozvoje města Rožmitál pod Třemšínem na období 2021 - 2026 byl projednán
a schválen Zastupitelstvem města Rožmitál pod Třemšínem dne 21.4.2021, č. usnesení: 21/04/2021.

Rožmitál pod Třemšínem, dne 21.4.2021

………………………………………
Mgr. Pavel Bártl

starosta
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