
Karta Projektu 3.3.1.3 
 
 
A. Všeobecné informace 
 
1. Název projektu 

Vybudování nového hřbitova v rámci navrženého lokálního biokoridoru 

 
2. Nositel projektu 
 
Město Roztoky 
nám. 5. května 2 
252 63 Roztoky 
 
 
3. Zodpovědný projektový manažer  

Eva Maršíková, vedoucí OSRM, 220 400 218  

 
4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty 
 
IAPRM  – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její enviromentální funkce, ochrana a tvorba 
životního prostředí; opatření 3.3 – Péče o životní prostředí a krajinu; záměr 3.3.1 Údržba krajiny a 
ochrana životního prostředí  
 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - 
IV – Ochrana přírody a krajiny  
 
 
5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu 
 
Projekt je zaměřen na výstavbu nového hřbitova v rámci navrženého lokálního biokoridoru z důvodů 
nedostatků kapacity starého hřbitova, který není možné rozšířit kvůli omezení týkajícího se NKP. 
Výstavba se bude týkat kolumbária, síně rozloučení, márnice, urnového háje, sociálního zařízení, zařízení 
jednotlivých hrobových míst hrobek, zpevněné plochy, parkoviště, výsadba zeleně, zřízení louky 
rozptylu. 
 
 
6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty 
Zatím není uvažováno  
o partnerech projektu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Popis projektu 

 
1. Všeobecný cíl projektu 

Revitalizace uvažované plochy stanovené v rámci navrženého lokálního biokoridoru a vytvoření nového 
hřbitova. 

 
 
2. Specifické cíle projektu 

 Výstavba nového hřbitova z důvodu nedostatků kapacity starého hřbitova, který není možné rozšířit 
(NKP). 

 
3. Cílové skupiny 
 
• obyvatelé města Roztoky 
 
 
4. Jednotlivé aktivity projektu  
 
Aktivity projektu lze rozdělit do 3 fází – přípravné, investiční a realizační. Přípravná fáze zahrnuje 
zpracování investičního záměru, projektové dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci 
projektu. Provozní fáze se týká provozu nově vybudovaného hřbitova.  
 
 
5. Výstupy projektu/indikátory (m ěřitelné)  

Plocha nového hřbitova m2 

 
6. Očekávaný dopad realizace projektu  

• Uspokojení potřeb města ohledně pohřebních služeb 

 
7. Udržitelnost projektu 
 
Investiční a provozní náklady budou hrazeny ze zdrojů města. Organizačně bude projekt zaštítěn městem. 
Technická realizace bude zajištěna firmou vybranou na základě výběrového řízení. 
 
 
C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec) 
Začátek realizace: 2009  
Dokončení realizace: 2010  



D. Finanční rámec projektu 
Předpokládané zdroje Finanční částka v Kč 
Rozpočet města – příslib spolufinancování 10 451 000 ,- Kč 
Dotace ze strukturálních fondů  
Privátní zdroje  
Úvěr, půjčka  
Ostatní  
Celkem 10 451 000 ,- Kč 
 
E. Podkladové materiály – připravenost 

Plánované projekty  Druh dokumentace  Je připravená   Nutno zpracovat 

Investiční záměr Ano Ne 

Zastavovací studie Ano Ne 

Projektová dokumentace 
k ÚR 

Ano Ne 

Vybudování nového 
hřbitova v rámci 
navrženého lokálního 
biokoridoru 

Projektová dokumentace 
k SP 

Ne Ano 

 
F. Předpoklady a rizika realizace záměru 
  
Předpoklady: 

• Dopracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
• Dořešení majetkoprávních vztahů 

 
Rizika: 

• Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky) 
• Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu 

 
 
 


