
Specifický cíl pólu rozvoje:

Dlouhodobý zám ěr:
III.1

Opatření:

Měřitko Po č.st. Kon.st.

III.1.2.1
Nákup a instalace kamerového 
systému

Instalace kamerového 
systému města v nejméně 
bezpečných lokalitách města

Prevence kriminality, 
ochrana  bezpečnosti a 
majetku občanů

Počet trestných 
činů ve městě

IOP

Prioritní osa 5, Oblast 
intervence 3.4 – Služby v 
oblasti bezpečnosti, 
prevence a
řešení rizik

III.1.2.2
Snížená rychlost v obytných 
zónách

Instalace dopravních značek 
se sníženou rychlostí v 
obytných zónách

Zvýšení bezpečnosti 
obyvatel i řidičů

Spokojenost 
obyvatel zóny

III.1.2.3
Zvýšení bezpe čnosti chodc ů na 
hlavních komunikacích

Obnova vybarvení přechodu 
pro chodce, zlepšení 
osvětlení, úprava veřejné 
zeleně

Zvýšení bezpečnosti 
účastníků silničního 
provozu

Spokojenost 
obyvatel města

III.1.2.4
Nová parkovací stání na nám. 
Svobody

Rozšíření počtu parkovacích 
míst na centrálním náměstí 
města

Zlepšení podmínek pro 
dopravní dostupnost 
centra města a městského 
úřadu

Spokojenost 
obyvatel města

ROP NUTS II 
JV

Prioritní osa 3, Oblast 
podpory 3.3 – Rozvoj a 
stabilizace venkovských 
sídel

III.1.2.5 Podpora cyklistické dopravy
Rozšíření počtu cyklotras, 
popř. stezek, propagace 
místních cyklotras

Podpora zdravého 
životního stylu občanů i 
cestovního ruchu 

Počet cyklistů 
využivající 

jednotlivé trasy, 
počet km 

cyklostezek

ROP NUTS II 
JV

Prioritní osa 1, Oblast 
podpory 1.4 – Rozvoj 
infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravu

Dlouhodobý zám ěr:
III.2 Podpora hromadné dopravy

Opatření:

Měřitko Po č.st. Kon.st.

III.2.1.1
Obnova autobusových zastávek 
a doprovodné infrastruktury

Zvhotovení nových 
autobusových zastávek, 
renovace navazujících 
chodníků, úprava zeleně

Zlepšení komfortu pro 
přepravované osoby i 
vzhledu lokality

Počet obnovených 
prvků

Prioritní osa 1, Oblast 
podpory 1.2 – Rozvoj 
dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy

Dlouhodobý zám ěr:

III.3 Kvalita místních komunikací

Opatření:

Měřitko Poč.st. Kon.st.

III.3.1.1
Oprava komunikací (silnic a 
chodník ů)

Rekonstrukce silnice a 
chodníků na ul. Masarykova, 
ul. Za Humny, u fotbalového 
hřiště za garážemi

Kvalitní podmínky pro 
dopravu

Délka obnovených 
komunikací v m

ROP NUTS II 
JV

Prioritní osa 3, Oblast 
podpory 3.3 – Rozvoj a 
stabilizace venkovských 
sídel

Dlouhodobý zám ěr:

III.4

Opatření:

Měřitko Poč.st. Kon.st.

III.4.1.1
Modernizace a rozší ření veřejné 
kanaliza ční sítě 

Rekonstrukce kanalizace v ul. 
Masarykova a výstavba ul. 
Nádražní

Zabránění únikům 
odpadních vod

Realizace projektu 
Ano/Ne

OPŽP
Prioritní osa 1, Oblast 
podpory 1.1. – Snížení 
znečištění vod

III.4.1.2 Rekonstrukce kanalizace
Komplexní rekonstrukce 
kanalizační sítě ve městě

Zkapacitnění stávajícícho 
potrubí, nižší rizika 
znečišťování životního 
prostředí, lepší hodnoty 
vyčištěné odpadní vody

Délka 
rekonstruovaných 

řadů v km
OPŽP

Prioritní osa 1, Oblast 
podpory 1.1. – Snížení 
znečištění vod

III.4.3.1
Rekonstrukce ve řejného 
osvětlení 

Rekonstrukce VO v ul. 
Husova, Pilcova, 
Poděbradova, Komenská, 
Havlíčkova, nám. Svobody, v 
lokalitě "Rybníček"

Kvalitní osvětlení ulic
Počet opravených 

svídidel
ROP NUTS II 
JV

Prioritní osa 3, Oblast 
podpory 3.3 – Rozvoj a 
stabilizace venkovských 
sídel

III.4.3.2
Vybudování televizního 
kabelového rozvodu Mod řice

Výstavba nových rozvodů 
kabelové televize ve městě

Zkvalitnění napojední 
uživatelů kabelové 
televize

Délka 
rekonstruovaných 

kabelů v km
IOP

Prioritní osa 5, Oblast 
intervence 3.4 – Služby v 
oblasti bezpečnosti, 
prevence a
řešení rizik

Omezení silniční dopravy ve městě

Obnova a rozšíření inženýrských sítí

Zdroj 
financování

Číslo opat ření

Zdroj 
financování

Číslo opat ření

Parnerství 
(spolupráce)

Odpov ědný 
garant

Termín  
realizace

Monitorovací indikátor

Termín  
realizace

Číslo
Název konkrétní aktivity 
(projekt)

Aktivity projektu P řínosy projektu

Modřice s funkčním dopravním systémem upřednostňujícím hromadnou a bezmotorovou dopravu s důrazem na snížení dopravního zatížení města. 

Číslo
Název konkrétní aktivity 
(projekt)

Aktivity projektu P řínosy projektu
Parnerství 
(spolupráce)

Odpov ědný 
garant

Termín  
realizace

Monitorovací indikátor

Zdroj 
financování

PÓL ROZVOJE III:  Dopravní situace a inženýrské sít ě

Monitorovací indikátor Zdroj 
financování

Číslo opat ření

Číslo opat ření

Číslo
Název konkrétní aktivity 
(projekt)

Aktivity projektu P řínosy projektu
Parnerství 
(spolupráce)

Parnerství 
(spolupráce)

Odpov ědný 
garant

Město s kvalitní a hospodárnou technickou infrastrukturou respektující pravidla ochrany životního prostředí a podporujícím ekologická řešení.

Číslo
Název konkrétní aktivity 
(projekt)

Aktivity projektu P řínosy projektu

Odpov ědný 
garant

Termín  
realizace

Monitorovací indikátor


