
Webový nástroj  

„Starosto, projektuj...“ 
SMO – MMR - MEPCO 



Cíle projektu 

PROBLÉM: 

 Jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci 

investičních projektů, zejména v menších obcích? 

ODPOVĚĎ: 

 Jednoduchý modelový návod – PRŮVODCE. 

 Včetně doporučení a praktických rad 

Cíleno pro obce, kde nedisponují  

dostatečnou kapacitou a znalostmi  

pro řízení podobných investičních akcí  

 



Jak jsme to udělali? 

WWW stránky www.projektuj.smocr.cz  

 2 modelová řešení 

výstavba cyklistické stezky (menší liniové stavby) 

výstavba mateřské školy (budovy občanské vybavenosti) 

Popis přípravy v jednotlivých krocích 

Záměr, Studie, Zdroj,  

Projektová dokumentace, Správní řízení,  

Výběrové řízení,  

Realizace, Kolaudace a Slavnostní otevření 

http://www.projektuj.smocr.cz/


Vazba na praxi 

 Reálné příklady uvedených projektů 

Bukovno – výstavba mateřské školy 

Mladá Boleslav – výstavba cyklistické stezky 

 Akce byly spolufinancovány z dotačních prostředků a 

prošly bez závad následnou kontrolou. 

 Texty zpracovávali lidé,  

kteří pro obce v daných oblastech pracují. 



Hlavní principy projektu 

 Nejde o dogma: 

některé kroky se dají dělat paralelně s jinými,  

v některých případech se pořadí kroků může lišit, 

  atp. 

 Jde o dobrou praxi: 

aby „starosta“ věděl, co si pohlídat, 

aby „starosta“ dostal základní doporučení, 

pokud chce projekt řídit vlastními silami 

 Snaha o přehlednost 

„podrobnější informace až po kliknutí“ 



Vlastní web - obsah 

 Informace o projektu 

 2 „vzorové projekty“ 

Cyklostezka a Školka 

Modelové řešení 

Reálný příklad 



Modelové řešení – hlavní etapy 

 Výchozí stav (záměr),  

 Studie,  

 Zdroj,  

 Projektová dokumentace,  

 Správní řízení: 

 1. Inženýrská činnost, 2. Majetko-právní vztahy, 3. Vydání povolení 

 Výběrové řízení,  

 Realizace,  

 Kolaudace a  

 Slavnostní otevření 



Modelové řešení – dílčí kroky etap 

Každá etapa má své dílčí kroky: 

 1. Legislativa 

 2. Proces 

 3. Z praxe 

 4. Rizika 

 5. Časová náročnost 

 6. Finanční náročnost 

 7. Reálný příklad 



 



 



 



Děkuji za pozornost. 

 Karel Špáda 

 karel.spada@pfi.cz  

 603 471 652 

mailto:karel.spada@pfi.cz

