STRATEGICKÝ A ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA MILETÍN NA
ROKY 2018 – 2028
Zastupitelstvo města Miletín schválilo 11.12.2017 na svém veřejném zasedání nový Strategický plán
rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příštích deset let pro období 2018 2028.
Veřejné prostranství , místní komunikace a chodníky
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kompletní rekonstrukce náměstí K.J.Erbena
kompletní rekonstrukce v okolí kostela a věže Miletín, Na Parkáni
kompletní rekonstrukce ul.Jiřího z Poděbrad u bytovek
kompletní rekonstrukce ulice Havlíčkova tzv. Na pláckách
kompletní rekonstrukce ulice Komenského
kompletní rekonstrukce Na Parkáni
nový asfaltový povrch ul.B.Linkové
nový asfaltový povrch ul.Lhotova
nový asfaltový povrch Trotinka – od hlavní silnice až k mlýnu p.Vomela
nový asfaltový povrch ul.Bidlova
nový asfaltový povrch cesty ke koupališti
vybudování odstavného parkoviště pod hřbitovem v ulici Barákova
rekonstrukce chodníků v ulici 10.května, ul.Havlíčkova, ul.Palackého, Jiřího z
Poděbrad, ul.Bidlova, ul.Tyršova, ul.Arnoldova, ul.Komenského, ul.Lhotova, ul.
Barákova
vybudování nového chodníku mezi Miletínem a Trotinkou
vybudování nového chodníku z ul.Komenského směrem k obci Podháj na konec
města Miletín
rekonstrukce Městského dvora
postupná výměna veřejného osvětlení
rekonstrukce místní komunikace na Trotince od hlavní silnice po Kňourkovi
vybudování chodníku po obci Trotinka

Nemovitosti v majetku města Miletín
• výměna střechy na domech.čp 98,99,100
• Sousedský dům – kompletní rekonstrukce (rekonstrukce podlahy na sále, vybudování nového
baru, zateplení objektu, výměna oken, rekonstrukce sociálního zázemí, obložení stěn atd.)
vybavení sousedského domu novým nábytkem, výměna vchodových dveří, vybudování výtahu
do prvního patra ( bezbariérovost)
• Sokolovna – zateplení budovy, nová fasáda celého objektu
• Městský úřad – rekonstrukce obřadní síně včetně výměny vybavení
• Zdravotní středisko na náměstí K.J.Erbena č.p 7 – vybudování bytů v podkroví domu
• Pečovatelské domy – výměna oken, rekonstrukce pavlačí, vybudování výtahu
• Vybudování nového pečovatelského domu
Školství
• Školní jídelna – kompletní nová podlaha
• rekonstrukce školních dílen
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výměna a rekonstrukce podlah v učebnách
vybudování parkovacích míst v ulici Bidlova u školky
zateplení a nová omítka budovy Mateřské školky
výměna nábytku ve školce
nový povrch cesty k budově školky
výměna akumulačních kamen
nové herní prvky na zahradě škoky
vybudování přístřešku u školy na kola
vybudování hřiště s umělým povrchem u školy
vybudování dětského hřiště
revitalizace parku a veřejného prostranství okolo školy
rekonstrukce tělocvičny
vybudování osobního výtahu

Hasiči Miletín
• rekonstrukce hasičské zbrojnice (nové podlahy, nové rozvody elektřiny, rekonstrukce
klubovny, vybudování nového sociálního zázemí, vybudování nových šaten, výměna dřevěných
oken za plastová, výměna vrat za dálkově ovládaná vrata rolovací)
• nové zasahové vozidlo
• nové vozidlo určené k dopravě zasahujících hasičů
• nové zásahové vozidlo cisterna
• dovybavení a výměna výstroje a výzbroje
Památky, sochy
• postupná a opakovaná rekonstrukce všech soch a uměleckých děl na území města Miletín,
která jsou v majetku města Miletín
• kompletní rekonstrukce Miletínské věže
• rekonstrukce kaple sv.Nepomuka v Miletínských lázních
• rekonstrukce rodného domku K.J.Erbena s provedením rekonstrukce přístupové cesty
• nová socha T.G.Masaryka (původně byla busta před školou, nové místo na Městský dvůr)
Hřbitovní kaple
• kompletní rekonstrukce, instalace zvonu
Lesy
• provádění těžby dle plánu, výsadba stromků, rozšíření ploch lesa v majetku města Miletín
• rekonstrukce lesních cest
Kemp
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instalace nových chatek
vybudování nového sociálního zázemí
vybudování dětského hřiště
vybudování ubytovny
vybudování nových chatek vybavených sociálním zázemím
budování nového vyžití k volnému času rekreantů

Koupaliště
• rekonstrukce bazénu
• rekonstrukce sociálního zázemí
• instalovat zařízení zvyšující nabídku pro návštěvníky koupaliště
Pečovatelská služba
• rozšíření pečovatelské služby na nepřetržitý provoz PO – Ne
• navýšení počtu pečovatelek

• nákup nového osobního vozidla
Dílny
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vybudování nové truhlářské dílny
vybudování skladů pro spolky
zpevnění plochy skladového areálu
budování dalších betonových kójí
dovybavování stroji a zařízením pracovní četu

Volnočasové aktivity, sport, kultura, spolková činnost
• nadále finančně, materiálově a personálně podporovat spolkovu činnost v Miletíně,
podporovat jak sportovní, tak kultruní aktivity občanů. Chápat tento bod jako velice důležitý
pro život v Miletíně, zachování sounáležitosti občanů k svému bydlišti. Podporovat vyhlašování
dotačních titulů, nápomoc s administrací dotačních titulů i z jiných zdrojů než městských
• ve sportovních zařízeních a kultruních zařízeních provozovat aktivity k tomu určené. Zejména
pak podporovat nositele sportu SK Miletín a nositele kultury DS Erbena Miletín
• vykoupení pozemků v majetku České obce sokolské ve sportovním areálu
• vybudování nového atletického oválu z umělého povrchu
• vybudování nového víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
• rekonstrukce tenisových kurtů
• vybudování venkovních posiloven
• vybudování venkovního fitness pro seniory
• rozšíření dětského hřiště
• přítsavba tělocvičny o novou část
• vybudování dopravního hřiště
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zasíťování stavebních parcel v ulici Lacinova
zpevnění Naučné stezky K.J.Erbena
doplnění Naučné stezky o další sochy vztahující se k dílu K.J.Erbena
Naučnou stezku doplnit o prvky dětských hřišť
po Miletíně instalovat koše na psí výkaly
změnit část Naučné stezky v souvoze v lese (nebude se muset chodit po silnici
vybudování oddechového parku na ploše před Miltexem
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích silnice č.300 a 284 (zpomalovací
retárdéry, instalace radarů měření rychlosti, reflexní prvky atd.)
vysazování stromových alejí v katastru města Miletín
vysázení stromů v Miletíně
rekonstrukce parku I.a II.světové války
vybudování moderního informačního systému v Miletíně
vybudování veřejných záchodů
vybudování úschovny kol
v případě ukončení činnosti České pošty v Miletíně převzít provoz pošty se všemi službami,
zrekonstruovat provozovnu pošty se vstupem z náměstí a přesunutí Infocentra Mateřídouška
do jednoho objektu s poštou, rozšíření provozní doby pošty i na sobotu dopoledne
vybudování bezbariérového zdravotního střediska ordinace pro dospělé
budování tůněk, zadržování vody v ekosystému

Nosek Miroslav
starosta města Miletín

