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Úvod 

 

Program rozvoje města Holic na období let 2021 - 2030 je základním 
plánovacím dokumentem města. Jeho vznik si vyžádal zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města, protože zachycuje 
hlavní problémy a předpoklady jeho rozvoje a formuluje možná řešení. 
Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní 
využívání finančních a personálních kapacit města i jeho celkového 
potenciálu. Je také podkladem pro rozhodování orgánů města v 
rozvojových záležitostech.  

  

Podobu dokumentu mohly ovlivnit také příspěvkové organizace města, 
příjemci příspěvků z rozpočtu města, podnikatelské subjekty a neziskové 
organizace působící ve městě, s nimiž byla v průběhu tvorby navázána 
komunikace. Občané měli možnost se vyjádřit v rámci elektronické 
komunikace.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

 

1. Území 

Město Holice se nachází v severní části Pardubického kraje. Krajské město 
Pardubice je vzdáleno 20 km a druhé velké krajské město Hradec Králové je 
odtud 21 km. V okruhu 10 km se nachází většina obcí správního obvodu 
Holic jako obce s rozšířenou působností (dále ORP obec III. stupně). Holice 
leží na rozhraní Polabské nížiny a podhůří Orlických hor a městem protéká 
Ředický potok. Město je položeno v mírně členitém terénu plochého 
pahorkatinového rázu v průměrné nadmořské výšce 245 m n. m. V rámci 
ORP i kraje je na katastru Holic nadprůměrný podíl trvalých travních 
porostů (18,4 %), naopak velmi nízké zastoupení mají lesy (7,1 %). 
Obyvatelstvo města žije v sedmi místních částech. Na střed města navazuje 
část Staré Holice (podél silniční komunikace I. třídy č. 36 do Borohrádku), 
dále Podlesí, Podhráz, Roveňsko a na okolních návrších severním směrem 
se nacházejí místní části Koudelka, Kamenec. 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace  

K 31. 12. 2019 žilo v Holicích celkem 6 553 obyvatel. Za posledních 8 let se 
počet obyvatel zvětšil o 1 % (k 31. 12. 2011 žilo v Holicích celkem 6 491). 

Podle údajů městské matriky se v období let 2012 - 2019 stěhovali do 
města zejména mladí obyvatelé – mládeže do 18 let se přistěhovalo 365, 
osob do 39 let 657, osob do 64 let 275 a starších 76. Migrační saldo bylo 
mezi lety 2012 a 2019 kladné, mládeže do 18 let se odstěhovalo 339, osob 
do 39 let 614, osob do 64 let 252 a starších 59 tj. do města se přistěhovalo 
více lidí, než se vystěhovávalo. 

Přestože počet obyvatel mírně roste a přicházejí především mladí lidé, jsou 
věkové poměry ve městě celkem nepříznivé – podíl obyvatel ve věku 65 a 
více let se mezi lety 2012 a 2019 zvětšil z 18,1 % na 22 %, zatímco podíl 
obyvatel do 15 let se nezměnil a zůstal na 16 %. 
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Obr. 1. Vývoj počtu obyvatel města Holic v období let 2011 - 2019  

 

 

Sociální situace 

Celková sociální situace města je příznivá. V současné době ve městě 
nejsou výrazněji zastoupeny národnostní menšiny. Nejsou zde ani sociálně 
vyloučené lokality. Problémy s alkoholem, gamblerstvím a drogami se 
vyskytují v běžné míře.  

 

Spolková činnost 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

3. Hospodářství 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Cestovní ruch   

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti se mezi lety 2011 a 2019 se postupně zmenšuje. Za 
celé sledované období byla situace na trhu práce ve městě příznivější než 
celkově v ORP i kraji. V roce 2011 činila míra nezaměstnanosti ve městě 5,2 
%, zatímco v kraji přesahovala 8 %. V roce 2019 činila míra 
nezaměstnanosti ve městě 1,3 %, zatímco v kraji 2,2 %. Poptávka po 
pracovní síle převyšuje počet nezaměstnaných; na jedno volné pracovní 
místo však v roce 2011 připadali pouze méně než 4 uchazeči, zatímco 
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průměr ORP je 7,7 a průměr kraje téměř 36. Na jedno volné pracovní místo 
však v roce 2019 připadali pouze méně než 0,3 uchazeči, zatímco průměr 
ORP je 0,5 a průměr kraje byl 0,3.  

 

4. Infrastruktura 

Vodovod  

Od roku 2010 nedošlo k významné změně.  
Byl ke zlepšení provozního zabezpečení bezporuchového zásobení pitnou 
vodou zrealizován projekt Skupinový vodovod Holicko (napojení vodovodu 
v rámci Pardubického kraje), který řeší posílení celé oblasti Holicka 
přívodem vody ze skupinového vodovodu Pardubice. 

 

Kanalizace  

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Plynofikace 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Nakládání s odpady 

Od roku 2013 je realizován svoz bioodpadu z jednotlivých domácností, 
v roce 2020 byly rozšířeny možnosti separace odpadů pro domácnosti 
(zavedeny popelnice na plast a papír). 

 

Dopravní infrastruktura 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Dopravní obslužnost 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

5. Vybavenost 

Bydlení 

Od roku 2010 byly průběžně rekonstruované bytové domy a město na 
konci roku 2019 vlastnilo 224 bytů.    

Školství a vzdělávání 

Od roku 2010 byly průběžně rekonstruované budovy škol a školských 
zařízení. V roce 2014 byla uvedena do provozu nová budova ZUŠ Karla 
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Malicha a v roce 2019-2020 byla ZŠ Holubova vybavena bezbariérovým 
přístupem a celkově zrekonstruována. 

 

Zdravotnictví 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. V roce 2017 byl na Pardubický 
kraj převeden pozemek pro vybudování nové budovy pro účely záchranné 
služby. Nová budova byla uvedena do provozu v roce 2020. 

 

Sociální zázemí a péče ve městě 

Od roku 2019 je pro občany k dispozici sociální šatník a senior taxi. 

 

Kultura 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Sport 

V roce 2019 a 2020 byl částečně zrekonstruován stadion s atletickou a In-
line dráhou, bylo vybudováno multifunkční hřiště u sportovní haly. 

 

6. Životní prostředí 

Složky životního prostředí 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. V roce 2020 bylo započato 
s větší rekonstrukcí Sokolského parku. Zároveň došlo ke zpracování 
prvního stupně „Strategie adaptace města Holice na změnu klimatu“. 

 
Ochrana životního prostředí 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Odpadové hospodářství   

Byla postupně vybudována „hnízda“ s kontejnery. V roce 2020 město 
získalo dotaci na rozšíření sběrných kontejnerů a popelnic (pro separaci 
plastů a papíru) pro občany města. 
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7. Správa obce 

K 1. lednu 2013 měl MÚ Holice 52 pracovníků, z toho 50 úředníků k 1. 
lednu 2020 měl MÚ Holice 58 pracovníků, z toho 56 úředníků. 
 

Hospodaření obce 

Město v současné době hospodaří s mírným deficitem a má celkové 
úvěrové zatížení k 1.1.2020 ve výši 48,8 mil. Roční rozpočet města je 
necelých 166 mil. Kč. Za posledních 5 let získalo na nenárokových dotacích 
zhruba 40 mil. Kč. Hodnota majetku města k 31.12.2019 je celkem 1 121 
mil. Kč (na konci roku 2012 byla 759,5 mil. Kč), z čehož více než 81 % tvoří 
dlouhodobý hmotný majetek.  

 

Bezpečnost 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

Vnější vztahy a vazby 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 
 

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

 
Zhodnocení situace ve městě: 

Klady Příležitosti  

• Rozvinutá základní 
infrastruktura města. 

• Příznivé životní prostředí. 

• Dobrá dostupnost obchodů a 
služeb. 

• Dobrá dopravní dostupnost a 
blízkost větších měst. 

 

• Nedostatek pracovníků, 
zvláště kvalifikovaných. 

• Zlepšit vztahy mezi lidmi a 
zvýšit zájem lidí o dění v obci. 

• Zlepšit kvalitu a rozšířit 
sportoviště. 

• Nevyhovující stav komunikací 
a chodníků. 

• Nespokojenost s rozsahem 
činnosti státní a městské 
policie. 

• Nedostatečná optická síť. 

• Nevyhovující technický stav 
budovy kulturního domu. 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA HOLIC: 

Od roku 2010 nedošlo k významné změně. 

 

B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

Majetek města 

• Zvýšit kvalitu majetku města (sportovišť, chodníků, městských budov 
a bytů) 

 

Školství  

• Zachovat kvalitu předškolní, školní a mimoškolní výchovy 

 

Sociální služby a zdravotnictví 

• Rozšířit současnou nabídku sociálních služeb  

• Minimálně udržet stávající rozsah odborných lékařů 

• Zvýšit povědomí obyvatel o péči o jejich zdraví a první pomoci 

 

 Bezpečnost 

• Zajistit podmínky pro bezpečný pohyb obyvatel ve městě (z hlediska 
kriminality i bezbariérovosti) 

 

Aktivity občanů 

• Vytvářet podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití 
obyvatel i návštěvníků 

 

Cestovní ruch 

• Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky rozvinutím turistické 
infrastruktury a propagací města např. výstavbou Muzeum 
motokrosu a cyklistiky u ZUŠ. 

 

Životní prostředí 

• Vytvořit kvalitnější prostředí pro život obyvatel 

• Postupné zkvalitnění a rozšíření zeleně ve městě a okolí  

 

Podnikání 

• Rozvinout spolupráci města a podnikatelů 
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B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

 

1. Majetek města 

Opatření 1.1: Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť ve městě 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.1.1 Stanovení dalšího 
postupu doplnění 
sportovišť městského 
stadionu a města 

město 
ZŠ, TS, 

sportovní 
kluby 

2021   

1.1.2 Sportovní hala 
oprava palubovky 

město TS Holice 2021 600 město 

1.1.3 Rekonstrukce 
sociálního zázemí 
sportovní haly 

město 
ZŠ, TS, 

sportovní 
kluby 

2022 10 000 
město, 
dotace 

1.1.4 Dokončení 
rekonstrukce zázemí na 
hřišti „Lipák“ (sociální 
zázemí) 

město 
ZŠ, TS, 

sportovní 
kluby 

2023 5 000 město 

1.1.5 Výstavba nové 
sportovní haly  

město 
ZŠ, sportovní 

kluby 
 65 000 

město, 
dotace 

1.1.6 Výstavba ledové 
plochy 

město    
město, 
dotace 

 

Opatření 1.2: Rekonstrukce a dostavba chodníků a komunikací 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.2.1 Pozimní opravy 
komunikací a 
chodníků 

město TS Holice průběžně 500 Město 

1.2.2 Oprava ul. 
Smetanova 

město TS Holice, VaK 2021 5 000 
město 
dotace 

1.2.3 Oprava 
chodníku ul. 1. Máje 

město TS Holice  2021 2 200 Město 

1.2.4 Výstavba 
chodníku Pod Parkem 
v návaznosti na 
výstavbu BD v této 
lokalitě 

město TS Holice 2021 
1 700 

 
Město 

1.2.5 PD na výstavbu 
lávky za TEKOU 

město  2021 400 Město 

1.2.6 PD na 
rekonstrukci 
chodníku a mostu ul. 
Puškinova  

město  2021 750 Město 
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1.2.7 Rekonstrukce 
chodníku Husova I 
(Hradecká – Tyršova) 

TS Holice 
TS Holice 

ČEZ 
2021 3 000 Město 

1.2.8 Postupná 
rekonstrukce 
chodníků 
Staroholická 

TS Holice TS Holice 
2022   
2030 

8 000 Město 

1.2.9 Rekonstrukce 
ul. Bratří Čapků 

město 
SÚS 

TS Holice 
ČSAD !!! 

2022 20 000 Město 

1.2.10 Úprava 
prostoru před 
prodejnou Qanto 

město 
TS Holice 

SUS 
2022 2 000 Město 

1.2.11 Osvětlení od 
Mušky na Podlesí 
(solární lampy) 

město  
2022 
2023 

500 
město, 
dotace 

1.2.12 Oprava 
zpevněné plochy u 
KD (severní strana) 

město  2023 500 Město 

1.2.13 Rekonstrukce 
komunikace a 
výstavba chodníku 
Holice – Podlesí (ul. 
Pod Homolí) 

město TS Holice  15 000 Město 

1.2.14 Rekonstrukce 
chodníku Husova II 
(Tyršova-Pod Homolí 
vč. parkování) 

město 
 

TS Holice 
Pce kraj 

ČEZ 
 6 000 Město 

1.2.15 Oprava 
chodníku ul. 
Nádražní 

město TS Holice  800 Město 

1.2.16 Oprava 
chodníku ul. 
Dudychova 

město TS Holice   Město 

1.2.17 Oprava 
chodníku Na Mušce 
III. (od Luční po 
Neptalimovu) 

město TS Holice   Město 

1.2.18 Rekonstrukce 
chodníku 
Vysokomýtská  

TS Holice TS Holice  2 000 Město 

1.2.19 Oprava 
komunikace ul. 
Holubova 

město   500 Město 

1.2.20 Oprava dvora 
za MÚ město    Město 

1.2.21 Penetrace účel. 
komunikace Kamenec  

město   500 Město 
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1.2.22 Oprava zadní 
cesty na hřbitov 

město   500 Město 

1.2.23 Rekonstrukce 
ul. Puškinova 

město TS Holice  12 000 Město 

1.2.24 PD chodník 
K zastávce (Staré 
Holice) 

město    Město 

1.2.25 Dokončení 
osvětlení města část 
Koudelka 

město    
město, 
dotace 

1.2.26 Dokončení 
osvětlení města část 
Roveňsko 

město    
město, 
dotace 

1.2.27 Dokončení 
osvětlení města část 
Kamence, Podlesí 

město    
město, 
dotace 

1.2.28 Cyklostezka 
Holice - Veliny 

město, 
Veliny, 
Svazek 
Holicko 

   
město, 
svazek, 
dotace 

1.2.29 Cyklostezka 
Holice – Chvojenec 

město, 
Chvojenec, 

Svazek 
Holicko 

   
město, 
svazek, 
dotace 

1.2.30 Cyklostezka 
Holice – Dolní Roveň 

město, 
Roveň, 
Svazek 
Holicko 

   
město, 
svazek, 
dotace 

1.2.31 Cyklostezka 
z Holic k rybníku 
Hluboký 

město    město 

1.2.32 Oprava 
chodníku ul. 
Zborovská 

město TS Holice   město 

1.2.33 Oprava 
chodníku ul. 28. Října 

město TS Holice   město 

1.2.34 Rekonstrukce 
ul. Josefská vč. 
chodníků 

město TS Holice   město 

1.2.35 Oprava 
chodníku ul. 
Palackého 

město TS Holice   město 

1.2.36 Oprava 
komunikace na 
Podlesí (kopec k ryb. 
Hluboký) 

město    město 

1.2.37 Oprava 
komunikace na 
Koudelce k vodojemu 

město    město 
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1.2.38 Oprava 
komunikace na 
Koudelce v lese 

město    město 

1.2.39 Oprava 
komunikace ul. 
Havlíčkova 

město    město 

1.2.40 Oprava 
komunikace ul. 
Holubova 

město    město 

1.2.41 Oprava 
komunikace 
Roveňsko 

město    město 

1.2.42 Oprava 
komunikace ul. 
Tyršova 

město    město 

1.2.43 Postupná 
oprava mostů, 
mostků a propustků 

město    město 

1.2.44 Rekonstrukce 
spodní části ul. 
Nerudova 

město 
 

   město 

1.2.45 Oprava 
spojovací uličky 
podél potoku přes 
koleje z ul. 
Puškinova do ul. 
Jiráskova 

město    město 

1.2.46 Oprava 
spojovací uličky 
mezi ul. Pardubická 
a Na Povětrníku 

město    město 

 

Opatření 1.3: Zvýšení kvality nájemních bytů a nebytových prostor 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.3.1 Stanovení dalšího 
postupu oprav budovy 
Husova 406 

město  2021  město 

1.3.2 Postupná 
rekonstrukce topné 
soustavy a 
zdravotechniky Bratří 
Čapků čp. 61 

město  
2021 
2027 

1 500 město 

1.3.3 Rekonstrukce 
elektrorozvodů a 
zdravotechniky 
Holubova 749, 761 

město  
2021 
2027 

1500 město 
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1.3.4 Postupná 
rekonstrukce 
elektrorozvodů, 
zdravotechniky a 
topné soustavy nám. 
TGM čp. 2 

město  
2021 
2027 

2 500 město 

1.3.5 Postupná 
rekonstrukce 
elektrorozvodů, 
zdravotechniky a 
topené soustavy nám. 
TGM čp. 19 

město  
2021 
2027 

2 000 město 

1.3.6 Rekonstrukce 
elektrorozvodů, 
zdravotechniky a 
topené soustavy nám. 
TGM čp. 18 

město  
2021 
2027 

1 000 město 

1.3.7 Postupná 
rekonstrukce 
technologických 
rozvodů U Kapličky 
1042 

město  
2021 
2030 

2 500 město 

1.3.8 Budova MÚ – 
generální oprava 
vchodových dveří 

město  2022 100 město 

1.3.9 Izolace proti 
vlhkosti nám. TGM čp. 
9 

město   300 město 

1.3.10 Zateplení 
budovy nám. TGM čp. 9 

město   2 000 město 

1.3.11 Oprava balkonů 
Palackého 1131 

město    město 

1.3.12 Oprava balkonů 
Br. Čapků 61 

město    město 

1.3.13 Zateplení 
budovy nám. TGM čp. 
18 

město   1 200 město 

1.3.14 Zateplení 
budovy nám. TGM 14 

město   2 500 město 

1.3.15 Izolace proti 
vlhkosti nám. TGM čp. 
18 
 

město   1000 město 

1.3.16 Zateplení 
budovy Holubova čp. 
749 

město   1800 město 

1.3.17 Zateplení 
budovy Br. Čapků 61B  
  

město   1 500 město 
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1.3.18 Zateplení 
budovy U Kapličky 
1042 

město   3 000 město 

1.3.19 Izolace proti 
vlhkosti nám. TGM čp. 
2 

město   1800 město 

1.3.20 Poliklinika – 
výměna oken 

město   850 město 

1.3.21 Školní jídelna – 
rekonstrukce 
klimatizace kuchyně 

město    město 

1.3.22 Rekonstrukce 
výtahu Palackého 1131 

město    město 

1.3.23 Oprava střechy 
Na Mušce 1103 

město     město 

1.3.24 Oprava garáží 
MÚ 

město    město 

 
Opatření 1.4: Rozvoj majetku města 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.4.1 Investiční 
dotace pro rozvoj 
zázemí a techniky TS 

město TS Holice průběžně  město 

1.4. 2 Výstavba 
Metropolitní optické 
sítě 

město ČEZ 
2021 
2024 

200 město 

1.4.3PD rekonstrukce 
kulturního domu 

město KD Holice 
2021 

 
1 000 město 

1.4.4 Rekonstrukce 
uvolněného objektu 
bývalé záchranné 
služby 

město Charita 2021 1500 
město 

 

1.4.5 Realizace 
klimatizace na MÚ 

město  2021 2 700 město 

1.4.6 Nákup panelů s 
elektronickou úřední 
deskou 

město  2021  město 

1.4.7 Základní studie 
rekonstrukce farní 
zahrady 

město  2021 100 město  

1.4.8 Rekonstrukce 
vnitřních prostor 
kulturního domu 

město KD Holice 2022 20 000 
město, 
dotace 

1.4.9 Základní studie 
rekonstrukce náměstí 
vč. čp. 13 
 

město   300 město  
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1.4.10 Výstavba 
hřbitovního domku 

město   5 000 město 

1.4.11 Vybudovat 
krytý sklad sypkých 
hmot a garáže pro 
techniku TS v areálu 
TS 

město TS Holice   město 

1.4.12 Vybudovat 
krytý sklad sypkých 
hmot v areálu 
sběrného dvora 

město TS Holice   město 

1.4.13 Vytvořit 
podmínky pro 
bytovou výstavbu 

město    město 

1.4.14 Využití 
městského pozemku 
na rohu ul. 
Havlíčkova a Br. 
Čapků 

město 
městský 
architekt 

  město 

1.4.15 Rekonstrukce 
půdních prostor a 
prostor 1. NP včetně 
vybudování výtahu 
Palackého 38 

město    město 

1.4.16 Nákup 
pozemků a jejich 
scelení za budovou 
MÚ Holubova čp. 1, 
rekonstrukce ploch a 
vytvoření 
parkovacích míst 

město    město 

1.4.17 Postupné 
vybudování 
estetických prostorů 
pro nádoby na 
komunální a 
separovaný odpad  

město 
městský 
architekt, 
město, TS 

  město 

1.4.18 Vybudování 
centrálního archivu 
MÚ a skladu CO – 
areál za budovou MÚ 
Holubova čp. 1 

město    město 
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Opatření 1.5: Rekonstrukce kotelen v majetku města 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.5.1 Bytový dům U 
Kapličky čp. 1042 

město    město 

1.5.2 Budova MÚ 
Holubova čp. 1 a bytový 
dům čp. 2 

město    město 

1.5.3 Nebytový dům čp. 
38 

město    město 

 

Opatření 1.6: Energetika města 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

1.6.1 ZUŠ – zpracování 
nabídky na umístění 
fotovoltaických panelů 
 

město  2021  město 

1.6.2 ZŠ Holubova – 
zpracování nabídky o 
umístění 
elektroagregátu v 
kotelně 

město  2021  město 

 

 

2. Školství a vzdělávání 

Opatření 2.1: Podpora vzdělávání 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

2.1.1 Průběžně jednat 
o zachování 
stávajících středních 
škol 

město 
Pardubický 

kraj 
průběžně  město 

2.1.2 Zvyšovat 
vzdělanostní 
potenciál občanů 
města (dětí, mládež, 
senioři) 

město  

Školy, školská 
zařízení, RVC 
Holoubek, KD 

Holice 

průběžně  město 

2.1.3 Podpora 
mimoškolního 
vzdělávání 

 
rodinná 
centra 

  
město, 
dotace 
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Opatření 2.2: Trvale vytvářet kvalitní podmínky pro předškolní, školní a 
mimoškolní výchovu 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

2.2.1 MŠ Pardubická 
rekonstrukce zámkové 
dlažby 

město TS Holice 2021 900 město 

2.2.2 MŠ Staroholická 
rekonstrukce zahrady 

město  2021 700 
město 
dotace 

2.2.3 MŠ Holubova 
rekonstrukce zahrady 

město  2021 1 000 
město, 
dotace 

2.2.4 ZŠ Komenského 
100 rekonstrukce 
inženýrských sítí 

město   
3 500 

 
město 

2.2.5 ŠJ rekonstrukce 
střešní krytiny 

město   500 město 

2.2.6 ZŠ Komenského 
673 rekonstrukce 
rozvodů vody a 
elektrorozvodů 

město    město 

2.2.7 ZŠ Komenského 
673 oprava oplocení 

město   120 
město 

 

2.2.8 ZŠ Komenského 
673 oprava fasády 
včetně zateplení 

město   1 200 
město 

 

2.2.9 ZŠ Komenského 
500 výstavba 
sportovního hřiště 

město    
město, 
dotace 

2.2.10 ZUŠ dovybavení 
osvětlovací a 
ozvučovací technikou 
(nahrávací studio) 

město    město 

2.2.11 MŠ Holubova 
instalace 
rekuperačních jednotek 

město    město 

2.2.12 MŠ Holubova 
rekonstrukce rozvodů 
topení vč, radiátorů 

město    město 

2.2.13 MŠ Holubova 
dokončení 
rekonstrukce oplocení 
areálu 

město   200 město 

2.2.14 MŠ Holubova 
výměna provozních 
plynových kotlů  

město   160 město 

2.2.15 MŠ Holubova 
rekonstrukce rozvodů 
vody a elektrorozvodů  

město   2 000 město 
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2.2.16 MŠ Pardubická 
rekonstrukce rozvodů 
vody a elektrorozvodů 

město    město 

2.2.17 MŠ Pardubická 
úprava venkovních 
prostor (mlhoviště 
apod.) 

město    
město 
dotace 

2.2.18 MŠ Pardubická 
oprava asfaltové 
komunikace (vjezd do 
areálu) 

město    město 

2.2.19 DDM 
rekonstrukce fasády 

město   1 000 město 

2.2.20 DDM oprava 
tělocvičny 

město    město 

2.2.21 DDM osvětlení 
venkovních prostor 

město    
město 

 

2.2.22 DDM oprava 
střechy vč. krovu 

město    město 

2.2.23 ŠJ rekonstrukce 
klimatizace 

město   6 000 město 

2.2.24 MŠ Staroholická 
statika budovy  

město    město 

2.2.25 MŠ Staroholická 
rekonstrukce elektro 
rozvodů, vody a 
odpadů (doplnění 
umývadel) 

město    město 

 

 

3. Sociální služby a zdravotnictví 

Opatření 3.1: Rozvinout nabídku terénních sociálních služeb pro seniory, 
zdravotně postižené občany a rodiny s dětmi 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

3.1.1 Podpora 
neziskových 
organizací  

 
město 

poskytovatelé 
soc. služeb 

2021 
2030 dle 

možností 
město 

3.1.2 Naplňovat 
strategický 
dokument 
„Komunitní 
plánování sociálních 
služeb“ 

 
město 

poskytovatelé 
soc. služeb 

2021 
2030 

dle 
možností 

město 
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3.1.3 Výstavba 
seniorského bytového 
domu včetně 
rehabilitačního zázemí 

 

město 

  

 
město, 
dotace 

 

Opatření 3.2: Vytvářet i nadále podmínky pro kvalitní zdravotnictví ve 
městě 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

3.2.1 Realizace 
koncepčních aktivit ke 
zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel 
prostřednictvím osvěty 
a výuky první pomoci 

město MŠ, ZŠ 
2021 
2030 

 město 

 

 

4. Bezpečnost 

Opatření 4.1: Efektivně využívat služeb Městské policie (MP) Pardubice 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

4.1.1 Zefektivnění 
kontroly placení 
parkovného 

MP 
Pardubice 

 průběžně   

4.1.2 Důsledně 
kontrolovat zákaz 
parkování na zeleni 

MP 
Pardubice 

 průběžně   

4.1.3 Rozšíření a 
zkvalitnění 
městského 
kamerového systému   

město 
TS, MP 

Pardubice 
průběžně  město 

4.1.4 Diskuze o 
možnosti zřízení MP 
Holice 

město    město 

 

Opatření 4.2: Program bezpečné město 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

4.2.1 PD na celkové 
řešení parkování ve 
městě ve vazbě na 
úpravu ÚP 
 

město  2021 500 město 
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Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

4.2.2 Hydraulický model 
kanalizační sítě 

město VaK 
2021 
2022 

2 000 město 

4.2.3 Postupné řešení 
parkování ve městě 

město    město 

4.2.4 Zpracovat 
ochranu proti 
klimatickým změnám 
dle „Strategie adaptace 
města Holice na změnu 
klimatu“ ze srpna 2020 

město 
architekt 
města, TS 

Holice 
2021  

město, 
dotace 

4.2.5 Protipovodňová 
opatření 

město VaK   
město, 
dotace 

4.2.6 Podpořit výstavbu 
kruhové křižovatky u 
MÚ 

ŘSD 
Pardubický 
kraj, město 

  ŘSD 

4.2.7 Podporovat 
výstavbu silnice I/36 
v návaznosti na 
obchvat Starých Holic 

ŘSD 
Pardubický 
kraj, město 

  ŘSD 

 

5. Kultura a aktivity občanů 

Opatření 5.1: Zajistit vyváženou podporu města jednotlivým sportovním 
klubům a spolkům  

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

5.1.1 Podpora 
sportovních klubů a 
spolků  

 
město 

  
průběžně dle  

možností 

 
město 

 

5.1.2 Podpora 
spolků 

město   
průběžně 

dle 
možností 

   
město 

5.1.3 Vytvořit 
podmínky pro 
činnost osadního 
výboru Roveňsko  

město 
Osadní výbor 

Roveňsko 
  město 

5.1.4 Dokončit 
zázemí letního kina 

město    město 

5.1.5 Vytvořit 
podmínky pro 
činnost osadního 
výboru Koudelka  

město 
Osadní výbor 

Koudelka 
  město 

5.1.6 Výstavba 
venkovního 
amfiteátru v areálu 
KD a ZUŠ 

město KD, ZUŠ   
dotace, 
město 
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Opatření 5.2: Podporovat sportovní a společenské akce včetně akcí 
přesahující rámec města a propagující Holice v rámci kraje, ČR a zahraničí  

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

5.2.1 Dny Holicka KD Holice PO města průběžně 
dle 

možností 

město, 
dotace, 

sponzoři 

5.2.2 Holubovy 
Holice 

KD Holice město průběžně 
dle 

možností 

město, 
dotace, 

sponzoři 

5.2.3 Mládežnický 
fotbalový turnaj 

SK Holice město průběžně 25 
město, 

sponzoři 

5.2.4. 
Basketbalový 
turnaj 

BVK Holice město průběžně 10 
město, 

sponzoři 

5.2.5 Turnaj ve 
stolním tenisu 

Jiskra 
Holice 

město průběžně 10 
město, 

sponzoři 

5.2.6 Mezinárodní 
setkání 
radioamatérů 

Radioklub 
OK1KHL 

město, TS 
Holice, KD 

Holice 
průběžně 20 

město, 
sponzoři 

5.2.7 Taneční 
soutěž „Holický 
kramflíček“ 

Tancklub 
Holice 

město  průběžně 20 
město, 

sponzoři, 
dotace 

5.2.8 
Participativní 
rozpočet 

město  průběžně 
dle 

možností 
město 

5.2.9 Výstava 
zvířat, ovoce, 
zeleniny a květin 

Chovatelé 
a 

zahrádkáři 
Holice 

město  průběžně 30 
město, 

sponzoři, 
dotace 

5.2.10 Rozvíjení 
myšlenky Identity 
města vč. vazby 
na Holické listy 

město Identity s.r.o. průběžně  město 

 

 

6. Cestovní ruch 

Opatření 6.1: Rozvíjet cestovní ruch v návaznosti na Africké muzeum Dr. 
Emila Holuba a ve spolupráci s Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o. 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

6.1.1 Realizace 
městského 
„Památkového 
okruhu“    

město 
TS Holice 

Identity s.r.o. 
2021 650 

město 
dotace 
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6.1.2 Osazení 
kruhového objezdu 
poutačem 

město    město 

6.1.3 Zpracování 
návrhu rozvoje 
rekreační zóny 
„Rybník Blažkovec“ 

město 
KD Holice, LD 

Vysoké 
Chvojno 

  město 

6.1.4 Galerie pod 
otevřeným nebem – 
bývalá výpadovka 
na Hradec Králové 

KD Holice    
město, 

sponzoři 

 

Opatření 6.2: Vytvořit prezentaci historie regionu Holic 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

6.2.1 Realizovat 
sbírkovou činnost 
regionálních 
historických 
předmětů 

KD Holice město průběžně 300 město 

6.2.2 Instalace muzea 
Holic a motokrosu 
v prostorách KD 

KD Holice město 2022  město 

 

 

7. Životní prostředí 

Opatření 7.1: Rozšířit a obnovit stávající zeleň ve městě a v jeho 
okrajových částech.  

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

7.1.1 Sokolský park – 
zavlažování dešťovou 
vodou 

město  2021 14 000 
město 
dotace 

7.1.2 Rekonstrukce 
Městského parku 

město TS Holice 2022 2 000 město 

7.1.3 Výsadba 
lesoparku při vjezdu 
do Holic směrem od 
Ostřetína 

město TS Holice 
dle 

dotace 
 

město, 
dotace 

7.1.4 Výsadba 
stromových alejí 
podél silnic a cest 

město TS Holice 
2021 
2030 

 
město 
dotace 

7.1.5 Realizace 
zelených střech 

město 
architekt 

města 
Průběžně  

město, 
dotace 
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7.1.6 Zřízení 
zahrádkářských osad 
na zanedbaných 
pozemcích v katastru 
Holice 

město 
Zahrádkářský 
svaz Holice 

2021 
2030 

 
město, 
dotace 

7.1.7 Odstínění 
budovy MÚ zelenými 
prvky a vybudování 
soustavy vnějších 
okenních žaluzií 

město 
architekt 

města 
  

město, 
dotace 

 

Opatření 7.2: Zvýšit podporu třídění odpadu 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

7.2.1 Rozšíření 
sběrných míst 
tříděného odpadu 

město TS Holice 
2021 
2022 

 město 

7.2.2 Zpracovat projekt 
na zapojení mládeže do 
třídění odpadu a úklidu 
města 

DDM 
TS Holice, 

ODEKO 
2021 
2022 

 město 

 

Opatření 7.3: Dokončit kanalizační síť 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

7.3.1 Dokončit 
postupné předání 
stávající kanalizační 
sítě města VAKu 
Pardubice 

město 
VaK 

Pardubice 
2021 
2022 

 město 

7.3.2 Realizace 
domovních ČOV 
Roveňsko, Koudelka 

město 
VAK 

Pardubice 
2021 
2025 

 
město, 
dotace 

 

Opatření 7.4: Likvidace černých skládek 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

7.4.1 Detailní 
zmapování černých 
skládek ve městě a 
okolí  

TS Holice 
školská 
zařízení 

2021 
2022 

40 město 

7.4.2 Postupná likvidace 
a revitalizace černých 
skládek 

TS Holice  
2021 
2025 

 
město, 
dotace 
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8. Podnikání 

Opatření 8.1: Více angažovat firmy na občanském životě ve městě 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

8.1.1 Pravidelné 
schůzky zástupců firem 
a vedení města 

město firmy 
2021 
2030 

  

 

Opatření 8.2: Společně s vedením firem vytvářet podmínky pro úspěšné 
podnikání 

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

8.2.1 Pravidelné 
schůzky zástupců firem 
a vedení města 

město firmy 
2021 
2030 

  

8.2.2 Iniciovat 
propojení středních 
škol s podnikateli 
města v oblasti 
praktické výuky 

město 
školy, 
firmy 

2021 
2030 

  

 

 

9. Poslední záležitosti člověka 

Opatření 9.1: Umožnit pozůstalým a známým důstojné občanské 
rozloučení se zesnulým.  

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

9.1.1 Výstavba 
rozlučkové síně 

město 
Pohřební 
služby 

2021 
2030 

 
Město, 
dotace 

 

Opatření 9.2: Vybudování kolumbária v areálu hřbitova.  

Aktivita 
Odpovědný 

subjekt 
Spolupracující 

subjekty 
Termín 
splnění 

Náklady  
(tis. Kč) 

Zdroje 
financí 

9.2.1 Vybudování 
kolumbária 

město TS Holice 
2021 
2030 

 
město, 
dotace 
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B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

 

Realizace Programu rozvoje města (PRM)  

Pro úspěšnou realizaci a kontrolu naplňováním PRM jsou stanoveny 
následující odpovědné subjekty a osoby za kontrolu plnění jednotlivých 
aktivit (viz kapitola B.3), ale také za řízení realizace celého PRM.  

 

Řídicí složka  

starosta města 

vedoucí odboru správy majetku a 
výstavby města 
vedoucí finančního odboru 

předseda majetkové a bytové komise  

 

Řídicí složka bude především usměrňovat realizaci PRM. Konkrétně tedy 
bude na základě podkladů výkonné a kontrolní složky (viz dále) a jiných 
podkladů zejména:  

• iniciovat realizaci opatření a aktivit,  

• vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit PRM, 

• projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit, 

• projednávat změny a aktualizace PRM,  

• schvalovat aktualizace a revize PRM, 

• delegovat jednotlivé činností a pravomoci na odpovědné osoby,  

• zveřejňovat informace týkající se PRM na internetových stránkách 
města.  

 

Kontrolní složka  

Kontrolní výbor zastupitelstva 

místostarosta města 

 

Mezi činnosti kontrolní složky bude patřit zejména: 

• příprava podkladů pro jednání prosincového zastupitelstva města 
(hodnocení naplnění PRM za příslušný rok),  

• evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizací PRM,  

• činnosti spojené s monitoringem realizace PRM.  
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Monitoring realizace PRM 

Monitorovací zpráva o průběhu realizace PRM bude obsahovat zejména: 

• informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled 
o aktivitách, které se podařilo v uplynulém roce realizovat, 

• zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace PRM, 

• návrh na změny či revize v PRM. 

Monitorovací zprávu bude zpracovávat kontrolní složka a bude ji 
předkládat zastupitelstvu na prosincovém jednání. 

 

Způsob aktualizace PRM  

Program rozvoje města je živým dokumentem, který je nutné revidovat, 
případně aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem 
k aktualizaci PRM může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění 
části PRM, či potřeba stanovení nových cílů. Podnětem k aktualizaci nemá 
být změna politické reprezentace města.  

Dílčí revize dokumentu budou probíhat podle potřeby; nejlépe ke konci 
některého kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních 
kroků PRM a rozpočet města.  

Změny budou prováděny přímo do dokumentu PRM, dokument bude 
v úvodu obsahovat seznam revizí. Po každé revizi se PRM označí datem, ke 
kterému se vztahuje. Aktualizace PRM a jeho změny budou schváleny 
prosincovým zastupitelstvem města a aktualizovaný PRM pak bude 
zveřejněn na internetových stránkách města. 

 

Způsob financování PRM  

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje 
města a také spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).  

 

 

Program rozvoje města Holic na období 2021 - 2030 schválilo zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 14. prosince 2020 usnesením č. 318.  
 


