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Informace o městě Kladruby
Město Kladruby leží v Plzeňském kraji, cca 30 km od Plzně. Nejbližším větším sídlem
je město Stříbro (6 km), které je též pro Kladruby obcí s rozšířenou působností.
Kladruby mají dobrou polohu vzhledem k umístění na trase dálnice D5 a blízkosti
hranic se SRN.
Kladruby jsou známé bohatou historií, která pramení především z blízkosti kláštera
Kladruby, který je národní kulturní památkou. Blízkost kláštera ovlivnila samozřejmě i
minulost města, které patří k jednomu z nejstarších měst v Čechách.
Do správního obvodu města Kladruby náleží tyto obce. Brod, Milevo, Tuněchody, láz
Vrbice a osada Výrov

Počet obyvatel města je dlouhodobě stabilizovaný, v poslední době má vzestupnou
tendenci, a to především díky výstavbě nových bytových domů a nové lokalitě rodinných
domů. K 31. 12. 2008 činil počet obyvatel 1479.
Infrastruktura města
V oblasti infrastruktury jsou v současné době nedostatky především v kanalizačních
sítích, které nejsou vybudovány v části Revoluční ulice, na Pozorce a směrem ke klášteru.
Vodovodní sítě nejsou v dobrém stavu a budou vyžadovat rekonstrukci.
V přilehlých obcích není vyřešena problematika odpadních vod, v obci Milevo není
vybudován vodovodní řad.

Ve městě je zaveden plyn. Žádná z přilehlých obcí není plynofikována.
Dopravní infrastrukturu ve městě je nutné přizpůsobit podmínkám pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a zejména zklidnění dopravy..
Komunikace a chodníky nejsou vybudovány po celém městě a část stávajících je nutno
opravit. V přilehlých obcích nejsou vybudovány odpovídající místní komunikace.
Občanská vybavenost
Ve městě je občanská vybavenost odpovídající velikosti obce a počtu obyvatel. Několik
obchodů, restaurací, ordinace praktického a zubního lékaře, odpovídající nabídka služeb, pošta.
Město je vlastníkem domu s pečovatelskou službou, budovy bývalého kina- čp 90, kterou lze
využít po přebudování na výraznou část společenských a kulturních aktivit, a dále budovy
bývalého statku – čp- 99, kterou lze po přebudování využít pro Městské muzeum.
Školství
Město je zřizovatelem základní a mateřské školy a dále ve městě působí pobočka
základní umělecké školy. Školská zařízení vyhovují kapacitně, škola je spádová pro dalších cca
12 obcí..
Kulturní a společenský život
.
Ve městě je bohatý společenský život. Pracuje zde mnoho spolků – národopisný,
divadelní, spolek staré hudby, včelařský, chovatelský, myslivecký, fotoklub. Ze sportovních
zde působí TJ Sokol Kladruby, oddíl fotbalu a střelecký klub.
Město pořádá spoustu kulturních akcí, případně ve spolupráci se spolky.
K nejvýznamnějším patří Kladrubské léto (festival vážné hudby), Divadelní rok, dětský den,
masopust.

Město Kladruby je vyhledávaným turistickým cílem nejen díky klášteru, ale i díky
bohaté okolní přírodě, cyklotrasám a turistickým trasám. V okolí vede naučná stezka.

Investiční záměry
Priorita 1 - Zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací
Kladruby nemají kanalizační síť vybudovanou po celém městě. Stávající rozvody
vodovodů dosluhují.
Stávající místní komunikace a chodníky jsou v části města v havarijním stavu nebo
nejsou vybudovány vůbec. Z tohoto důvodu je nutné urychleně rekonstruovat stávající a
vybudovat nové chodníky a místní komunikace.
Řešení priority: Výstavba a rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě, rekonstrukce a
dostavba místních komunikací ve městě a přilehlých obcích.

Priorita 2 – Obnova veřejných prostranství
Město Kladruby má velký zájem na propojení života města s národní kulturní památkou
klášter Kladruby. Není dostatečně vyřešena přístupová cesta ke klášteru a přilehlá veřejná
prostranství v současné podobě nevyhovují svému účelu ani estetickým požadavkům
Náměstí Republiky je přirozeným centrem města Kladruby. Stav povrchu náměstí,
řešená zelených prostranství a umístění vhodného mobiliáře ne nutné neodpovídá požadavkům
na centrum města s historickými tradicemi.
Řešení priority: vybudovat bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech s centrem
města včetně úpravy přilehlých veřejných prostranství a zrekonstruovat náměstí.

Priorita 3 – Zkvalitnění občanské vybavenosti z hlediska investic
do vzdělání, společenského a kulturního vyžití občanů
Město zřizuje základní a mateřskou školu, které nevyhovují energetickým standardům
určeným pro veřejné budovy, nehledě k estetickému hledisku a údržbě. Obě školy jsou
nedostatečně vybaveny moderními IT technologiemi a odbornými učebnami. Je nutno
přistoupit ke kompletnímu zateplaní budov a k modernizaci učeben a jejich vybavení.
Město vlastní budovu čp. 99 – bývalý Sulanům statek v centru města. Budova je
v současné době nevyužitá a v nevyhovujícím technickém stavu.
Je nutno objekt
zrekonstruovat a vytvořit prostory pro místní spolky, komunitní centrum, případně základní
uměleckou školu.
Řešení priority: zateplení budovy školy a školky, vybudování odborných učeben v ZŠ,
zkvalitnění IT vybavenosti ZŠ a MŠ. rekonstrukce budovy čp. 99.

Priorita 4 - Ochrana a obnova kulturní krajiny
Městu a přilehlým obcím v případě přívalových dešťů způsobuje problémy voda
stékající z polí v okolí těchto sídel. Řešením je rekonstrukce budování retenčních nádrží
zadržujících vodu v krajině. S touto problematikou i úzce souvisí výsadba alejí ve volné
krajině.
Řešení priority: Zlepšení vodohospodářských poměrů v krajině formou vybudování a
rekonstrukcí retenčních a rekreačních nádrží. Výsadba alejí ve volné krajině.

Priorita 5 – Infrastruktura cestovního ruchu
Město Kladruby má zájem zatraktivnit město jako turistický cíl. Jako optimální řešení
se jeví vybudování muzea Kladrubska, které doplní nabídku pro turisty (vedle kláštera, naučné
stezky a okolní přírody).
Řešení priority: Rekonstrukce budovy čp. 90 na regionální muzeum.
Tato strategie byla projednána zastupitelstvem města č. 22/2009 dne 24. 9. 2009, číslo usnesení
II/22 a zastupitelstvem města č. 13/2012, číslo usnesení II/9.

PŘÍLOHA:
Zásobník projektů
Zásobník projektů vyplývajících ze Strategického plánu obnovy města Kladruby
Název projektu
Priorita
Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby - sever
1
Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace
2
veřejného
prostranství
Regionální muzeum Kladrubska
5
Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ Kladruby
3
Dopravní napojení obytné zóny Pozorka
1
Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ
1
Vybavení odborných učeben a zkvalitnění IT infrastruktury ZŠ
3
Kladruby
Zateplení objektu ZŠ
3
Zateplení objektu MŠ
3
Rekonstrukce Sulanova statku
3

