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2 ÚVOD
Vážení,
právě jste otevřeli publikaci s názvem „Komunikace s městy a obcemi o budoucích projektových záměrech“, která je vytvořena v rámci realizace veřejné zakázky vyhlášené Ústeckým krajem se shodným
názvem jako název publikace.
V rámci komplexního zpracování této zakázky byly stanoveny následující body, které musely být naplněny.
Jednalo se o:
– Zpracování formuláře pro identifikaci připravenosti nových IPRM (Integrovaný plán rozvoje města);
– Stanovení potřeb a projektových záměrů pro období 2014+;
– Oslovení měst a obcí nad 10 000 obyvatel v Ústeckém kraji;
– Řízené rozhovory s vybranými zástupci obcí;
– Vytvoření databáze kontaktních osob obcí zabývajících se problematikou přípravy 2014+;
– Stanovení priorit a synergických efektů, vyčíslení finančních potřeb projektů pro programové období 2014+;
– Identifikace možných partnerství a jejich popis;
– Návrh možných regionálních opatření pro budoucí obdobu ROP;
– Uspořádání 1 semináře pro obce a města s tematikou přípravy nových IPRM.
Kroky vedoucí k naplnění jednotlivých bodů a jejich výstupy jsou nastíněny v jednotlivých kapitolách
tohoto dokumentu. Vzhledem k faktu, že je tato oblast velice diskutovaným tématem ovšem v širších
souvislostech, jsou zde kromě výše uvedených témat uvedené provazby do dalších oblastí, které jsou
nezbytné k nastínění situace.
I přes necelých deset let, kdy je Česká republika právoplatným členem Evropské unie, je mnoho měst
a regionů, které úrovně Evropské unie nedosahují. Z tohoto důvodu je velice potřebné podporovat města
a obce, aby zlepšily svou situaci. Faktem zůstává, že rozdíly nejsou pouze mezi samotnými kraji České
republiky, ale propasti se začínají prohlubovat i mezi jednotlivými oblastmi jednoho kraje, kdy velká města sdružují přilehlé obce a tvoří jakési urbánní aglomerace a vzdálenější obce stále více zaostávají, jsou
odtržené a nemají mnoho možností, jak se vývojem přiblížit těmto rychle se rozvíjejícím územím.
Existuje mnoho aspektů, které je třeba zohlednit při určování úrovně jednotlivých obcí, jelikož se tento
ukazatel dá posuzovat z mnoha pohledů. Dle Strategie regionálního rozvoje ČR posuzujeme obce na
základě faktorů ovlivňující regionální rozvoj, a to: lidé, osídlení, ekonomika regionu, technická a dopravní
infrastruktura, krajinný potenciál obce a ochrana životního prostředí, využití kulturního potenciálu, cestovní ruch a veřejná správa.
Jednou z možností, jak mohou obce a města zlepšit svou úroveň pro své obyvatele je bezesporu čerpání
dotačních prostředků, se kterými úzce souvisí také tvorba Integrovaných plánů rozvoje města (dále jen
IPRM). Pro vysvětlení všech souvislostí věnujeme celou kapitolu tvorbě a smyslu Integrovaných plánů
rozvoje měst. Pro představu, jak probíhalo programovací období 2007 – 2013 jsme rozebrali v následující kapitole.
Následuje oblast mapující situaci jednotlivých obcí a měst, jejich projektové záměry, stav těchto záměrů,
předběžná kalkulace na jednotlivé akce. Jelikož nebylo naším cílem zmapovat situaci dotačních možností
pro obce pouze po teoretické stránce dle relevantních dokumentů, ale potřebovali jsme znát skutečné potřeby a představy jednotlivých obcí a měst, tak proběhlo mapování přímou komunikací s obcemi
a městy.
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Důležitým aspektem plánování jednotlivých projektů, které budou začleněny do IPRM je partnerství, se
kterými jsou projekty naplánovány. Propojený jednotlivých institucí ze soukromého i veřejného prostoru, z řad škol, zaměstnavatelů i úřadů přináší synergický a dlouhodobý efekt, který je třeba podporovat
a zaměřit se na něj. Proto plánovaným identifikovaným partnerstvím je věnována další kapitola tohoto
dokumentu.
Následují doporučení pro přípravu oblastí vhodných aktivit z pohledu měst a obcí pro budoucí obdobu
Regionálního operačního programu. Stanovení oblastí a priorit přesně tak, jak obce a města vnímají, že
je budou potřebovat. Aktuálnost těchto informací je zajištěna kontinuální komunikací s dotčenými městy
a obcemi.
V přílohách naleznete přehledy projektových záměrů jednotlivých měst v Ústeckém kraji, vyplněné dotazníky, zápisy z řízených rozhovorů. Projektové záměry je možné rozčlenit nejen dle potenciálních žadatelů/
investorů, ale také dle dalších kriterií – např. dle oblasti podpory apod.
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3 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
3.1 Co je vlastně IPRM?
IPRM patří k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům cíleným na rozvoj měst. Laicky řečeno jedná
se o soubor více jednotlivých projektů, které jsou zabaleny do jednoho celku a jsou zaměřeny stejným
směrem, nebo do stejné lokality. Tento soubor projektů je v současné době financován z několika hlavních programů. Financování plyne z Regionálních operačních programů (ROP), Tematických operačních
programů (TOP) a Integrovaného operačního programu (IOP). Největší část projektů je financovaná
z prvotně zmíněných ROP. Z IOP jsou pak financovány projekty zabývající se problematikou bydlení.
O financování doplňkových projektů se pak starají TOP. Tento princip by měl zajišťovat synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňovat dosažení
významné koncentrace investic.
V rámci IPRM je snaha o propojování aktivit, které jsou financované z různých dotačních programů. Těmito aktivitami jsou především:
•rozvoj a adaptace počátečního vzdělávání a posilování lidského kapitálu ve výzkumu a vývoji (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost),
•přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků v urbanizovaných oblastech a řešení
problému v oblasti sociální integrace v deprivovaných částech měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost),
•zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí (OP Životní prostředí),
•rozvoj podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech (OP Podnikání a inovace),
•rozvoj inovačního potenciálu ve městech (OP Výzkum a vývoj pro inovace),
•zlepšení fyzického prostředí pro bydlení (Integrovaný operační program).
Tato snaha má navazovat na Národní strategický referenční rámec ČR pro období 2007 – 2013.
Pro IPRM je klíčové aby se řešily nejzávažnější identifikované problémy, využívalo se ekonomického
a dalšího rozvojového potenciálu měst. Pro stanovení nejzávažnějších problémů města by měla sloužit
Strategie rozvoje města případně jiný podobný dokument, který by město mělo mít zpracováno a z něhož by IPRM mělo vycházet. Následné řešení problémů by měla přinést koordinace aktivit a soustřední
finančních zdrojů. Bez tohoto integrovaného přístupu by se nedalo docílit multiplikačního efektu, který
má mobilizovat jak veřejné, tak soukromé zdroje.

3.2 Konkrétní definice
„Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí,
které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují
k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více
operačních programů. Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím
na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí
města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.“
Citováno z Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna
2007 č. 883).
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3.3 Jednotlivé typy IPRM
Před samotným zahájením zpracovávání dokumentu IPRM je nutné, aby si město určilo, který problém
je v současné době nejpalčivější. Toto rozhodnutí by mělo být potvrzeno i výstupy ze socioekonomické
analýzy. Samotné IPRM má několik druhů, buď se může jednat o IPRM které se bude zabývat řešením
problémům určité zóny ve městě (deprivované území anebo území s vysokým potenciálem růstu), nebo
se IPRM může zaměřovat na konkrétní téma (konkrétní tematický problém).
Zóna pro IPRM je definována jako geograficky vymezené území pro realizaci, jedná se o souvislou plochu na území města a je vymezena na základě následujících ukazatelů:
A. Kritéria pro výběr území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2
IOP
V případě, že se město rozhodne realizovat zónové IPRM, které zahrnuje intervence pro zlepšení kvality
bydlení, je nezbytné, aby zóna která bude zvolena, naplňovala alespoň 3 z následujících kritérií. Podle
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, článku 47, z nich musí dvě z těchto kritérií být uvedeny od I. do VIII.
v následujícím výčtu. Vybraná oblast musí podmíněně zahrnovat nejméně 500 bytových jednotek.
I. vysoká úroveň chudoby a vyloučení;
II. vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti;
III. neuspokojivý demografický vývoj
IV. obzvláště znečištěné životní prostředí;
V. nízká úroveň ekonomické aktivity;
VI. významný počet přistěhovalců, etnický skupin, příslušníků menšin nebo uprchlíků;
VII. nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet žáků, kteří předčasně opouštějí školu;
VIII. vysoký stupeň kriminality a delikvence;
IX. poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí
X. vysoká energetická náročnost budov
B. Kritéria pro výběr deprivovaného území v rámci ROP
Pokud se město rozhodne pro zónové IPRM financované z ROP, je nutné stanovit, zda je dané území
opravdu deprivované. Takovéto území musí vykazovat oproti průměrným hodnotám města či regiónu
nepříznivé hodnoty pro minimálně dva ukazatele uvedené v předchozí části a navíc doplněné o jeden
následující ukazatel.
XI. nízká vybavenost veřejnými službami
XII. výskyt zanedbaných a nevyužívaných areálů
XIII. nízká úroveň obslužných a administrativních funkcí
C. Kritéria pro výběr území v rámci ROP s vysokým potenciálem růstu
Poslední variantou zónového IPRM je území s vysokým potenciálem růstu. To je takové území, které je
charakterizováno některými z následujících ukazatelů.
I.vysoká koncentrace ekonomických aktivit;
II.vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb;
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III. vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit;
IV. velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro
rozvoj města;
V.vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel –
zvýšení kvality života ve městech;
VI. výrazné uplatnění obslužných a administrativních funkcí;
VII. vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje.
IPRM pro řešení tematického problému.
Posledním druhem je tematicky zaměřený IPRM. Tuto oblast si vybere město, pokud chce řešit určitý
tematický problém. Je nutné, aby potřebnost intervence byla podložena analýzou. Tematický IPRM se
může týkat například zlepšení podmínek v oblasti dopravy, veřejné zeleně, revitalizace brownfields aj.

3.4 Komu je IPRM určen
Bylo stanoveno, že pro města nad 50 000 obyvatel je zpracování IPRM podmínkou pro možnost čerpání
finančních prostředků z prioritní oblasti podpory ROP. K těmto městům byla přidružena navíc i Mladá
Boleslav.
Konkrétní města, která musela zpracovat svůj vlastní IPRM:
• Kladno a Mladá Boleslav (Střední Čechy),
• Plzeň a České Budějovice (Jihozápad),
• Ús tí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary a Chomutov (Severozápad),
• Hradec Králové, Liberec a Pardubice (Severovýchod),
• Brno a Jihlava (Jihovýchod),
• Olomouc a Zlín (Střední Morava),
• Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek – Místek a Opava (Moravskoslezsko).
Města nad 20 000 obyvatel neměla zpracování IPRM povinné, nicméně bez vlastního IPRM neměly možnost čerpání finančních prostředků v rámci IOP, nebo měli čerpání dotace výrazně omezené.
Města, které zpracovala IPRM pro získání finanční podpory z IOP:
• Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín a Kutná Hora (Střední Čechy),
• České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Plzeň a Klatovy (Jihozápad), Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Litoměřice
a Jirkov (Severozápad),
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• Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Pardubice a Chrudim
(Severovýchod),
• Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav, Vyškov a Blansko (Jihovýchod),
• Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště (Střední Morava),
• Frýdek – Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Třinec, Orlová, Nový Jičín, Český Těšín, Krnov,
Kopřivnice a Bohumín (Moravskoslezsko).
Města do 50 000 obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla tohoto
OP umožňují.

3.5 Základní podmínky pro IPRM
Již ze samotného názvu programu jasně vyplývá, že zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu
rozvoje města, je samo město. Od samého začátku přípravy IPRM musí zpracovatelé vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města. Jednotlivé projekty by měly tvořit navzájem propojený celek
– integrované řešení. Pro město je od začátku přípravy až po ukončení realizace nezbytné dodržovat
princip partnerství a zapojení veřejnosti do plánu. IPRM má za povinnost naplňovat obsah a strukturu
stanovenou Metodickým pokynem připraveným Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro zónové IPRM je
důležité, aby vymezená zóna splňovala kritéria stanovená tímto metodickým pokynem.
U IPRM je rozdíl ve financování mezi programy ROP a IOP. Pokud je projekt nastaven tak, že financování
bude probíhat v rámci ROP, je minimální podíl dotace na celkovém finančním objemu 10 milionů EUR.
U projektů financovaných v rámci IOP je rozlišeno, zda podporu dostane město nad 50 000 obyvatel
nebo od 20 000 obyvatel. U větších měst nad 50 tisíc obyvatel je minimální podíl dotace na celkové
částce 3 miliony EUR a pro menší města od 20 tisíc obyvatel jen 2 miliony EUR.
Tyto pravidla platily pro IPRM připravované v dotačním období 2007 – 2013. Pravidla pro další období
zatím nejsou k dispozici.

3.6 Struktura a náplň IPRM
Je stanoveno několik důležitých dokumentů, které by dobře zpracované IPRM mělo obsahovat. Součástí
dokumentu by měla být prezentace, která dokládá soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty
města včetně územního plánu. Mezi další nezbytné části se řadí SWOT analýza, ve které je zhodnocena
současná ekonomická a sociální situace města. Na základě této analýzy budou identifikovány a vymezeny městské zóny nebo tematické oblasti, do kterých by se měly soustředit intervence. U vybraných
zón či témat je nezbytné doložit i zdůvodnění výběru na základě strategie rozvoje města a již zmíněné
analýzy SWOT. Kromě zdůvodnění je nutné vybranou zónu či téma popsat pomocí analýzy. V dokumentu
nesmí chybět popis problémů, které je nutno v území řešit, následně si stanovit čeho chce město docílit
a také stanovit strategie řešení, které musí zohledňovat priority operačních programů. Již předem by se
město mělo zamyslet nad očekávanými výsledky a výstupy z projektů, promyslet relevantní indikátory
a vše zapracovat do IPRM. K projektům je naprostou samozřejmostí mít předběžně stanovený časový
harmonogram a způsob návaznosti jednotlivých aktivit. Velmi podstatnou částí celé dokumentace je
finanční část. Je nutné mít zpracovaný finanční plán včetně popisu způsobu financování, který zahrnuje
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kromě intervencí ze strukturálních fondů i ostatní finanční zdroje. Do této části spadá i nutnost doložení
schopnosti města realizovat IPRM, splnit závazek kofinancování celého Integrovaného plánu.
Již během zpracování by se vedení města mělo zamyslet nad administrativním zabezpečením celého
IPRM. Součástí obsahu dokumentu musí být i popis administrativní kapacity a způsob řízení IPRM včetně zapracovaného organizačního schématu. Mezi dalšími zapracovanými popisy musí být popis realizace partnerství, představa o tom jak budou partneři zapojeni do IPRM, jestli budou napomáhat již při
zpracování nebo až při realizaci (žádoucí je zapojit partnery již od začátku přípravy IPRM). Další popis se
týká transparentního způsobu výběru projektových záměrů nebo jednotlivých projektů v rámci konkrétních aktivit do IPRM. V neposlední řadě by se zde měl objevit předpokládaný vliv IPRM na horizontální
témata. V rámci přípravy IPRM je nutné vytvořit analýzu možných rizik s návrhem jejich předcházení. Jako
poslední věc k zapracování do obsahu IPRM uvedeme mapu území celého města s jasným vyznačením
zón, kam by měla finanční pomoc směřovat.
I tyto pokyny se vztahují k již dobíhajícímu dotačnímu období do roku 2013.

3.7 Prioritní oblasti
IPRM je rozděleno do několika prioritních oblastí, které jsou tematicky rozděleny. Každý program má
nastavena odlišná pravidla, která musím plán splnit, aby získal dotaci. Například v rámci ROP, který je
zónově zaměřený, se musí projekt zaměřovat na přínos alespoň 3 ze 6 prioritních oblastí. Pokud si město
zvolí tematicky zaměřený projekt v rámci ROP, musí se zabývat jednou prioritní oblastí a doplňkově se
může zabývat i druhou prioritní oblastí.
Jinak je tomu u IPRM financovaných z IOP. Pokud město zpracovává zónově zaměřené IPRM, které by
mělo být financováno právě z IOP, musí se zabývat pouze některou z prioritních oblastí.

3.8 Bližší popis jednotlivých prioritních oblastí v rámci IPRM.
3.8.1 Ekonomický rozvoj
V této oblasti jsou zahrnuty činnosti, které se zaměřují na podporu malých a středních podniků a drobných podnikatelů. K tomuto účelu se využívá nástrojů finančního inženýrství. Pomoci městům se dále
rozvíjet a posouvat směrem vpřed má posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech. K rozvinutí inovativních technologií je nutná podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu
a vývoji. Tomuto posunu by mělo napomoci i komplexní řešení podpory inovačního podnikání a transferu
technologií. Rozvoj podnikání je částečně podmíněn i tím, zda má prostory ke své realizaci. S tím souvisí investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských nemovitostí. Důležité je nadále
rozvíjet vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost a zvyšování kvality pracovní síly. V této oblasti se podporují
i činnosti vedoucí ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech – doplnění kulturní, sportovní
anebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky.
3.8.2 Sociální integrace
Tato oblast je zaměřena na boj s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. Problém se snaží řešit prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy. S tím souvisí i doplnění kapacit a zvýšení
kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů. Důležité je také doplnění znalostí z oboru ekonomiky,
především u pracovníků.
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Oblast podporuje další činnosti jako je sociální začleňování vyloučených občanů a snahu o rovné příležitosti. Této snaze by měla pomoci opatření pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce
a do společnosti. Snahou je vytvoření infrastruktury pro služby osobám se sníženou schopností pohybu
nebo orientace. Usnadnit přesun po městě by jim měl pomoci systém bez bariérových přístupů – toto
opatření následuje princip vytváření rovných podmínek mobility pro všechny. Mezi důležité aktivity patří
i vytvoření infrastruktury prevence sociálně – patologických jevů, především u mladých lidí. V této oblasti
je podporována tvorba systémů sociálních služeb ve městech. Měla by tu být vazba na komunitní plánování. Vytvoření infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti občanů.
3.8.3 Životní prostředí
Prioritní oblast Životní prostředí se zaměřuje především na ochranu ovzduší, vod a ochranu před hlukem.
Snahou je zvýšení kvality urbanizované krajiny a s tím související doplnění nebo zvýšení kvality urbánní
zeleně ve městech. Podporovanými činnostmi jsou individuální zakládání a obnova parků a další trvalé
nelesní zeleně. Dotovaná jsou opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí.
K ochraně přírody se vztahuje i budování systémů nakládání s odpady.
K ochraně přírody velmi přispívá využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech. Snahou je nastavit
optimální hospodaření s energiemi tzn. snižování energetické náročnosti.
Tato oblast v sobě zahrnuje také podporu výstavby protipovodňových opatření. Podporovány jsou i snahy
o zvýšení kvality krizového řízení a prevence rizik.
3.8.4 Přitažlivá města
Tato prioritní oblast je zaměřena na snahu co nejvíce zatraktivnit města. Podporuje činnosti, kterými
jsou obnova zanedbaných území města pro podnikání nebo služby, úprava a obnova zanedbaných nebo
nedostatečně využívaných prostranství. Součástí jsou aktivity vedoucí ke zvýšení kvality exponovaných
veřejných prostranství na území měst a zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb.
Pro příjemnější život ve městech je užitečné budování nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu,
volný čas nebo cestovní ruch. Také ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo
cestovní ruch přispívá k přitažlivosti města.
3.8.5 Dostupnost a mobilita
Pátá prioritní oblast se snaží podchytit současné problémy s dopravou. Celkově jsou snahy zaměřeny
na zklidňování dopravy ve městech. Tomuto záměru by mělo napomoci zvýšení bezpečnosti na komunikacích, zvýšení jejich výkonu a zkvalitnění veřejné dopravy ve městech. Lepší dopravní situaci by napomohlo i hojnější využívání tzn. měkkých forem dopravy, jako je používá kol nebo přemisťování se pěšky.
Odlehčení ekologické zátěže by měla přinést podpora ekologických a energeticky méně náročných forem dopravy. Šetrnější k přírodě je i upřednostňování integrované veřejné dopravy ve městech, z tohoto
důvodu je důležité posilování těchto systémů, intenzifikace a rozšiřování IDS i za hranice měst. Podpory
z této oblasti by se měli dočkat i projekty, které investují do technicko – organizačních opatření při řízení
veřejné městské dopravy.
Do páté oblasti patří budování přestupních terminálů, systémů Park&Go a Park&Ride. Pro odlehčení
dopravy napomáhá budování nových nebo zvýšení kapacity stávajících tras veřejně městské dopravy
napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání). K usnadnění cestování po
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městě by měla sloužit napojení nových zón pro bydlení, podnikání, kulturu nebo volný čas na veřejnou
dopravu. Největším problémem posledních let se stává parkování na sídlištích. Řešení této problematiky
je rovněž v této oblasti podporováno.
3.8.6 Správa věcí veřejných
V šesté prioritní oblasti je podporováno především efektivnější řízení města. Podporována je tzv. smart
governance města nebo regionu. Důraz je kladen na integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst
a účasti občanů na připomínkování, navrhování budoucích projektů. Do této oblasti spadá tvorba sítě
a výměna zkušeností s okolními městy.

3.9 Příprava a realizace IPRM
Před samotným zahájením prací na IPRM je nutné, aby si město pro přípravu, zpracování a samotnou realizaci IPRM vytvořilo řídící výbor IPRM. Zda si město zajistí i samostatnou pracovní skupinu, která bude
mít na starosti právě IPRM je již na vlastním uvážení. Jakmile město bude vědět jakým tématem či oblastí
se IPRM bude zabývat, je důležité se zamyslet nad možnými partnery. Mezi možné partnery se řadí orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace,
vysoké školy, významné instituce apod. Potencionální partneři budou osloveni veřejnou výzvou, cestou
informační kampaně nebo jiným efektivním a transparentním způsobem.

3.10 Řízení přípravy, zpracování a realizace IPRM
IPRM by mělo vycházet z předem zpracovaných analýz, strategií a podobných materiálu. Na jejich základě se pak určí na jaké téma/zónu se bude IPRM zaměřovat. Stanoví se jednotlivé cíle celého plánu
a připraví se strategie, jak jich dosáhnout. Dále se zapojí partneři a pokračuje se dalšími kroky. Na celý
IPRM by měl dohlížet manažer přímo určený k této činnosti. Ten bude odpovědný za administrativní zajištění jak přípravy a zpracování tak i následné realizace IPRM.
Jednotlivé projektové záměry město vybere transparentním způsobem popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Záměry musí co nejlépe naplňovat strategické záměry
města a současně také priority definované v IPRM. Již během zpracování je nutné nastavit čerpání dotace tak, aby bylo co nejefektivnější, dále je nutné naplňovat veřejný zájem obyvatel města a mělo by se
předejít neoprávněným ziskům. Celý plán by měl být nastaven tak, aby bylo dosaženo synergického efektu. Město musí dále zajistit veřejné projednání návrhu IPRM. Musí informovat o strategických záměrech,
stanovených cílech a prioritách, a oblastech aktivit. Dále musí být uveřejněno jakými způsoby je možno
se zapojit do fáze přípravy, zpracování i samotné realizace celého IPRM. Návrh IPRM projedná a schválí
zastupitelstvo města.

3.11 Hodnocení IPRM
Po předložení je IPRM hodnoceno hodnotící komisí řídícího orgánu ROP případně IOP. Tato komise je
jmenována řídicím orgánem jednotlivého programu.
IPRM je posuzován jako celek, což znamená, že v prvotní fázi nejsou posuzovány jednotlivé dílčí projekty
IPRM. Základní hodnocení má 3 hlediska: posuzují se formální náležitosti, dále se posuzuje přijatelnost
IPRM, a hodnotí se kvalita IPRM pomocí výběrových kritérií.
1. Posouzení formálních náležitostí:
V této části se kontrolují zejména tyto dvě kritéria: zda je žádost úplná a zda jsou k žádosti přiloženy
kompletní přílohy. Pokud město některou z těchto podmínek nesplňuje, je vyzváno k provedení nápravy
ve stanovené lhůtě. Nesplnění kritérií formálních náležitostí je důvodem k odmítnutí žádosti.
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2. Posouzení přijatelnosti IPRM:
Kdy je IPRM přijatelné? IPRM je přijatelné zejména pokud: splňuje základní podmínky pro IPRM, které
jsou uvedeny na začátku této kapitoly; sleduje aktivity/ projektové záměry/ projekty IPRM, které jsou
svým zaměřením v souladu s cíli dotčených oblastí podpory ROP, TOP a IOP; nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat; má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané město;
bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013 (platilo pro současné období); je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie. Nesplnění kritérií
přijatelnosti je také důvodem pro odmítnutí návrhu IPRM.
3. Hodnocení kvality IPRM pomocí výběrových kritérií:
Kvalita IPRM je hodnocena na základě výběrových kritérií, schválených jednotlivými monitorovacími výbory. Výběrová kritéria jsou po schválení příslušnými monitorovacími výbory zveřejněna nejpozději před
vyhlášením výzvy k předkládání IPRM. Dle výběrových kritérií jsou hodnoceny následující oblasti: socioekonomická analýza; vymezení zóny/tématu; soulad IPRM s nadřazenými dokumenty; přínos aktivit IPRM
do prioritních oblastí = komplexnost a synergie; harmonogram aktivit; přiměřenost výdajů k navrhovaným
opatřením a cílům IPRM, zejména s ohledem na plnění indikátorů; popis administrativní kapacity (organizace a způsob řízení); způsob budování partnerství; způsob výběru projektových záměrů/ projektů
městem; analýza rizik; horizontální témata.
Na základě výsledků bodového hodnocení je sestaveno pořadí IPRM. Z důvodu zabránění rozmělnění
poskytované podpory budou podpořeny pouze nejlepší IPRM vzešlé ze soutěže všech předložených
IPRM.
IPRM schvaluje na návrh hodnotící komise řídící orgán příslušného ROP (Výbor Regionální rady), v případě IPRM předkládaných v rámci IOP tak činí ŘO IOP.

3.12 Realizace projektů zahrnutých v IPRM
V případě jednotlivých projektových záměrů, které by měli být zahrnuty do IPRM, dopracuje město, případně jiní příjemci (partneři města), tyto projektové záměry do podoby dílčích projektů. Aby se projekt
stal dílčím projektem IPRM musí město potvrdit, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli
a prioritami IPRM.
Město a případně další předkladatelé dílčích projektů musejí připravovat a realizovat jednotlivé dílčí projekty v souladu se stanoveným harmonogramem v rámci IPRM. Koordinaci jednotlivých dílčích projektů
má na starosti město, respektive manažer IPRM stanovený městem. Koordinace celého IPRM včetně
dílčích projektů musí probíhat tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů s využitím synergických efektů
vyplývajících z koordinace mezi projekty.
ŘO jednotlivých OP standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projektů a na
základě prokázaných výdajů poskytuje platby příjemcům dílčích projektů.
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4 ROZBOR PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2007 – 2013, OPERAČNÍ
PROGRAMY VHODNÉ PRO OBCE A MĚSTA
Programovacím obdobím se rozumí období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální
politiky. Jednotlivé členské země na dané období zpracovávají programové dokumenty. Tyto dokumenty
definují cíle a priority, kterých se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu
se základními strategickými dokumenty EU. Níže budou popsány a analyzovány tyto programy: Integrovaný operační program (IOP), Regionální operační programy (ROP), Programy přeshraniční spolupráce,
Program rozvoje venkova (PRV), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Operační
program životní prostředí (OP ŽP), rozebíráno bude programovací období 2007 – 2013.

4.1 Integrovaný operační program (IOP)
IOP je operační program, který se především zaměřuje na podporu aktivit Cíle Konvergence v ČR (v jeho
centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států.
V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů, OP Podnikání a inovace, OP Životní
prostředí, OP Doprava, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP
Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program, Regionální operační programy), částečně
je pak zaměřen na podporu v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).1
Integrovaný operační program (IOP)2 je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj
informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních
služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence
a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí
podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány
územní veřejné správy:
• modernizace veřejné správy,
• zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
• podpora územního rozvoje.
Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb
(dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory.
Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech
(národní koncepce).
V podstatě se v rámci Integrovaného operačního programu integruje několik tématických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální
úrovně orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy.
Příklady pro ilustraci jsou uvedeny u prioritních os.
Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních programů.

1
2

http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/26/261d4c5c-ddad-421b-af17-7b505cce035c.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
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V souladu s článkem 53 odst.1 písm. b) obecného nařízení je příspěvek z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům. Přípěvek z ERDF je podle
obecného nařízení EK maximálně 85% celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15% celkových způsobilých veřejných výdajů.
IOP obsahuje 6 prioritních os3 rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci
příslušné prioritní osy podpořeny.
Prioritní oblast 1 – Modernizace veřejné správy
Prioritní oblast 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Tyto prioritní oblasti řeší modernizaci ústřední státní správy a územní veřejné správy prostřednictvím
výrazného rozvoje informatizace ve veřejné správě; prioritní oblasti tak přispívají k rozvoji informační společnosti v ČR. Hlavním cílem obou prioritních oblastí je vytvoření efektivní správní administrativy v ČR,
a tím i kvalitního prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelům.
Vedle ústřední státní správy je řešeno i zavádění ICT v územní veřejné správě; podpora se zde zaměřuje
na zlepšování kvality řízení a managementu v územní veřejné správě, podporu spolupráce, komunikace
a koordinace mezi státní správou a územní veřejnou správou za využití moderních metod
Prioritní oblast 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Prioritní oblast 3 se zaměřuje na zajištění a podporu kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a bezpečnosti a prevence rizik.
Prioritní oblast 4 – Národní podpora cestovního ruchu
Prioritní oblast se zaměřuje na rozvoj veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu na národní úrovni,
zejména na posílení řízení a marketingu s cílem podpory produktů a programů národního charakteru.
Podpora se soustřeďuje na vytvoření národních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu formou zavedení
jednotných systémů standardizace, podporou národního marketingu či vytvoření národního informačního a rezervačního systému.
Prioritní oblast 5 – Národní podpora územního rozvoje
Prioritní oblast 5 je zaměřena na rozvoj veřejných služeb v oblasti kultury, územního rozvoje a rozvoje
obytného městského prostředí. Kulturní služby jsou rozvíjeny na národní úrovni. V oblasti kultury IOP
podpoří aktivity týkající se zefektivnění poskytovaných a vzniku nových veřejných kulturních služeb pro
odbornou, laickou i podnikatelskou veřejnost.
Prioritní oblast 6 – Technická pomoc
Prioritní oblast 6 se zaměřuje na podporu efektivního řízení IOP pro celé programovací období 2007 2013. Jedná se o průřezovou prioritní oblast a bude se dotýkat všech prioritních os a oblastí intervence
IOP. V rámci této prioritní oblasti bude poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením,
monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého IOP. V rámci
procesu řízení bude prioritní oblast 6 podporovat i aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.
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Na základě dostupných informací z materiálu Analýza stavu programu IOP k 31.prosince 2011, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+34 je aktuální situace zmapovaná ke dni 31. 12. 2011
následující:
Celková alokace programu činí 1,620 mld. EUR po revizi schválené EK v prosinci 2011. K 31. 12 .2011
byly předloženy projektové žádosti v celkovém finančním objemu 56,7 mld. Kč, což představuje 118,4 %
celkové alokace OP. Celkem bylo schváleno 7 252 projektových žádostí v celkovém finančním objemu
34,8 mld. Kč, Celkový finanční objem ve schválených projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí
dotace dosahuje 72,7 % alokace OP.
Proplaceno bylo 9,2 mld. Kč, což odpovídá 19,2 % alokace OP. Certifikované výdaje dosáhly výše 7,3
mld. Kč, což odpovídá 15,4 % alokace IOP. Minimální podíl na certifikovaných výdajích mají oblasti intervence 3.1 a 3.3 v kompetenci MPSV. Ke konci roku 2011 bylo předloženo celkem 8 098 projektů.
Proplaceno a finančně ukončeno je 5 613 projektů
Ústecký kraj
Na základě informací z Ministerstva pro místní rozvoj činí alokace na schválené projekty, které mají podepsanou Smlouvu či vydané Rozhodnutí v rámci IOP 1837,9 mil. Kč.

4.2 Regionální operační program (ROP)
Regionální operační program NUTS II Severozápad5 je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení
regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního
ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.
Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) spadá mezi regionální operační programy
v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 745,91 mil. €, což činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování
programu navýšeno o dalších 131,63 mil. €.
O podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi,
školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová
sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.
Řídícím orgánem ROP Severozápad je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. ROP
SZ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci
příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.
Regenerace a rozvoj měst
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 288,6 mil. € , tj. 38,7 % ROP SV

4

5

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/
Dokumenty/Dalsi-dokumenty/Evaluacni-aktivity-RO/Analyza-absorpcni-kapacity-IOP
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Severozapad
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Např. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity, regenerace brownfields, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, modernizace a fyzická obnova základních
a středních škol, modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace
a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením), modernizace a rekonstrukce a vybavení krajských zdravotnických zařízení apod.
Integrovaná podpora místního rozvoje
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 32,5 mil. €, tj 4,4% ROP SV
Např. společná setkání k ustavení neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a vypracování jednoduchého místního akčního plánu, zpracování informačních materiálů a médií k iniciativě
místního rozvoje, území aj., stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, výstavba, rekonstrukce
a vybavení objektů občanské vybavenosti, vč. značení a úprav pro tělesně postižené, rekonstrukce a výstavba chodníků, pěších zón, veřejného osvětlení, místních komunikací vč. parkovacích ploch, renovace
a zakládání veřejných parků, rekreačních zón, rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek
bez vazby na cestovní ruch, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity, výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích, sociálních a zdravotnických institucí, rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity
nevýrobní povahy a občanskou vybavenost apod.
Dostupnost a dopravní obslužnost
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 262,0 mil. €, tj. 35,1 % ROP SV
Např. rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy, příprava projektů a související projektové dokumentace, modernizace a rozvoj regionálních letišť, rozvoj labské vodní cesty, rekonstrukce
a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“, budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy, rekonstrukce
a modernizace železničních stanic, nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné hromadné dopravy a vozidel MHD apod.
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 142,6 mil. €, tj. 19,1 % ROP SV
Např. obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (cyklostezky, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, vč. odpočívadel aj.), modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury, revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví,
výstavba a modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení vč. související doplňující infrastruktury
(např. veřejná tábořiště, chatové osady), výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovacích či stravovacích kapacit, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center,
podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu apod.
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Technická asistence
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 20,1 mil. €, tj. 2,7 % ROP SV
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP SZ,
výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu,
podpora přípravy a realizace projektů apod.
Na základě dostupných informací z Výroční zprávy 20116 je patrné, že v roce 2011 došlo opět k velmi
dynamickému pokroku zejména v oblasti ukončených projektů (celkem 80 projektů) a také v oblasti proplacených prostředků (téměř 123 mil. EUR – veřejné prostředky celkem). Zpráva uvádí, že nejvyšší počet
ukončených projektů byl u oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých
měst“ (22 projektů); nejvyšší podíl proplacených prostředků byl u oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (cca 24 % celkové alokace na tuto oblast podpory) a 1.2 „Podpora revitalizace
a regenerace středních a malých měst“ (cca 23 %).
Následující tabulka uvádí reálný pokrok ROP SZ za rok 2011, vychází z Výroční zprávy 2011 a zobrazuje
alokaci a proplacené prostředky příjemcům v eur v jednotlivých prioritních osách:

Prioritní osa/ Oblast podpory
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

alokace 2007 2013 v eur

Proplacené prostředky
příjemcům v eur

150 234 115,00
90 979 962
113 799 136,00
3 826 084,00
34 434 765,00
218 892 630,00
93 725 212,00
104 725 212,00
51 157 985,00
11 745 026,00
21 591 630,00
2 102 013,00

36 101 829,89
21 099 671,93
17 293 661,65
785 100,87
6 809 025,76
9 402 916,15
9 995 801,63
6 533 649,14
10 007 606,70
1 310 325,14
3 324 160,56
281 551,52

V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro každou oblast podpory. Kategorie příjemců
zůstávají od roku 2008 beze změn. Bližší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno
při změnách legislativy. Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou – na základě schválené Strategie
regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 560 ze dne 17.
5. 2006 a jeho aktualizací usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010 – regiony se soustředěnou
pomocí státu.

6

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2012/08/VZ_ROPSZ_2011_CZ.pdf
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Ústecký kraj
Ústecký kraj se tradičně snaží o zlepšení životních podmínek v této oblasti, o harmonický rozvoj, udržování přírodních a kulturních hodnot. Ústecký kraj se dělí na 7 okresů a 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Globálním cílem ROP Severozápad7 je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických
a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné
úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.
Obsahem globálního cíle ROP Severozápad je zejména vytváření prostředí pro podnikání a investice
v regionu a tím přispět ke konvergenci regionu ke standardům (průměrné úrovni) rozvoje EU/ČR.
S ohledem na charakter území a specifika jednotlivých identifikovaných problémů regionu je předpokládána značná územní diferenciace při jejich řešení se zaměřením na: zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury; zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj
všech tří dimenzí tj. environmentální, ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj); zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.

4.3 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou8
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký
a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land,
Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz
a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen.
O podporu může požádat územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát,
organizační složka státu a příspěvková organizace, státní podnik, neziskové organizace, komory, školy
a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, Správa železniční dopravní cesty, akciová společnost
a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného
sektoru apod.
Řídícím orgánem OP ČR - Sasko je Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, v České republice
za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
OP ČR - Sasko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko (OP ČR - Sasko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které
mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu
je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých prostředků
určených z fondů EU pro Českou republiku.

7
8

20

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/programy-eu/detail?id=26415
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/
Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí,
podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury
a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách
hranice.
OP ČR - Sasko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci
příslušné prioritní osy podpořeny.
4.3.1.1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 96,6 mil. €, tj. 46,6 % OP ČR - Sasko
Např. zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních sítí, výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory
a děti, postižené osoby a v oblasti vzdělávání, rozvoj společných přeshraničních regionálních územních
plánů, spolupráce mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi správními orgány, podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce, budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární
ochrany, záchranářství, předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti, Společný fond malých projektů apod.
4.3.1.2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 62,2 mil. €, tj. 30,0 % OP ČR - Sasko
Např. podpora výzkumu a technologického rozvoje, zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu,
zlepšení společné nabídky cestovního ruchu apod.
4.3.1.3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 36,1 mil. €, tj. 17,4 % OP ČR - Sasko
Např. ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, posílení ekologického
uvědomění, zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury
(především u zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků apod.
4.3.1.4 Technická pomoc
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 12,4 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR - Sasko
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR
- Sasko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, překladatelské práce a tlumočnické služby,
poradenství a poskytování informací apod.

4.4 Program rozvoje venkova (PRV)
Program rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV)9 je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). PRV na roky 2007
až 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise. Řídícím orgánem
PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský intervenční
fond.

9

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-informace/
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Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je následující:

Osa I10
První osa Programu rozvoje venkova je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, dále pozemkové úpravy
a přidávání hodnoty zemědělským produktům.
Mezi opatření osy I patří:
Modernizace zemědělských podniků
Opatření je zaměřeno na podporu investic, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku
za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V živočišné výrobě se konkrétně jedná např. o výstavbu
a rekonstrukci stájí, výstavbu jímek apod. V rostlinné výrobě jsou podporovány např. investice na výstavbu a rekonstrukce skleníků, skladů ovoce a zeleniny či závlahových zařízení.
Žadatelem je zemědělský podnikatel.
Investice do lesů
Podpora rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podpora bude zaměřena
např. na obnovu lesních porostů, investice k pořízení lesnické techniky či rekonstrukce lesnické infrastruktury (např. lesních cest) a další.
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích.
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Opatření je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků a na rozvoj inovací. Podpora
je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh, vývoje nových
produktů, procesů a technologií.
Žadatelem je výrobce potravin nebo surovin uvedených v příloze I Smlouvy o založení ES.
Pozemkové úpravy
Opatření je zaměřeno na řešení problematiky vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečné zemědělské infrastruktury či absence prvků ekologické stability v krajině. Při provádění pozemkových úprav
dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním
území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu.
Žadatelem jsou pozemkové úřady.
Další odborné vzdělávání a informační činnost
V rámci tohoto opatření budou podporovány vzdělávací projekty zaměřené na znalosti jednotlivých opatření osy I a II PRV, zákonných požadavků na hospodaření a na znalosti v oblastech potravinářství, hospodaření v lesích, ochraně přírody a dalších.
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti.
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Opatření je zaměřeno na podporu podnikání začínajících zemědělců do 40 let. Na základě posouzení
podnikatelského záměru dostane zemědělec dotaci na zahájení činnosti.
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Žadatelem je začínající zemědělský podnikatel do 40 let věku, který zahajuje svou zemědělskou činnost
poprvé.
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Toto opatření je zaměřeno na řešení problému nepříznivé věkové struktury zemědělců. Opatření motivuje
starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a vytvořit tak prostor pro
nástup mladších zemědělců, což může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova.
Žadatelem je zemědělský podnikatel nad 55 let věku, který nedosáhl důchodového věku.
Využívání poradenských služeb
Cílem tohoto opatření je podpořit zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou
zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí. Dotace je určena
ke krytí části nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, a to především v oblastech dodržování zásad společné zemědělské politiky.
Žadatelem je zemědělský podnikatel a vlastník nebo nájemce lesa.

Osa II11
OSA II je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny.
Hlavní prioritou je zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Dále se podporuje ochrana vody
a půdy a v neposlední řadě i snižování emisí skleníkových plynů.
Mezi opatření osy II patří:
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)
Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke
stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající
úroveň příjmů.
Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD)
Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.
Agroenvironmentální opatření
Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
Zalesňování zemědělské půdy
Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny. Stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod. Zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a tím přispět ke zmírnění klimatických změn.

11

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-ii/
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Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby
Zvýšení environmentální hodnoty lesů. Trvale udržitelné využití lesní půdy a zlepšení životního prostředí
a krajiny.
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích. Trvale udržitelné využití lesní půdy. Neproduktivní investice v lesích. Zlepšení životního prostředí a krajiny.

Osa III12
Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově.
Mezi hlavní priority patří: tvorba pracovních příležitostí, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie,
zlepšení podmínek kvality života ve venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování hospodářských subjektů a v neposlední řadě ochrana kulturních památek.
Mezi opatření Osy III patří:
Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a zařízení sloužící
k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským činnostem včetně výstavby
decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny
na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv).
Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé.
Podpora zakládání podniků jejich rozvoje
Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora
zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie
s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů.
Žadateli mohou být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky.
Podpora cestovního ruchu
Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven
sportovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel.
Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel s kratší než dvouletou
historií podnikání v oblasti cestovního ruchu, nestátní nezisková organizace a zájmové sdružení právnických osob.
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Opatřením jsou podporovány investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí a ostatní technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních komunikací, zlepšení vzhledu obcí,
zlepšení občanské vybavenosti a pořizování územních plánů. Projekty na výstavbu vodovodů, kanalizací
a ČOV mohou být realizovány v obcích do 2000 obyvatel, ostatní projekty v obcích do 500 obyvatel.
Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických
osob a církve a jejich organizace.
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Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podporovány jsou investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic
a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále je podporováno budování
nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké
aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických
osob a církve a jejich organizace.
Vzdělávání a informace
Podpora je určena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem
zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose
III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje
kulturního dědictví venkova).
Žadateli mohou být obce, svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou. Uživatel bude fyzická nebo právnická osoba se zájmem zahájení nebo rozšíření podnikání nebo působení na venkově
v rámci osy III.
Získávání dovedností, animace a provádění
Podpora je určena místním partnerstvím na přípravu Integrované strategie území, na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí.
Žadateli mohou být místní partnerství (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení či zájmová
sdružení právnických osob) nepodpořená v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

Osa IV13
Osa IV Leader je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I - III Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje
venkova realizovány a vzájemně propojeny.
Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou,
neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostrou
působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale
vhodněji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.
Do této osy patří:
Místní akční skupina
V rámci tohoto opatření realizují místní akční skupiny svůj Strategický plán Leader. Podpora je poskytována místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti, posuzovaná SZIF, a jsou vybrána Hodnotitelskou komisí, složenou ze jmenovaných expertů. Opatření se realizuje na základě principů Leader.
Realizace místní rozvojové strategie
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader
místní akční skupiny a příslušnými podmínkami opatření pragramu rozvoje venkova. Projekty k realizaci
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vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů.
Výběr projektů Místními akčními skupinami bude probíhat minimálně jednou do roka.
Realizace projektů spolupráce
Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní
spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na
území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.
Souhrn základních informací o vyplácení finančních prostředků z celkového rozpočtu PRV
na období 2007 - 2013. Stav čerpání finančních prostředků k 31.3.201214

Osa I
Osa II
Osa III
Osa IV
TP
CELKEM

Rozpočet PRV
na 2007 - 2013
v mil. eur
858,4
1 946
641,8
202
18
3 666,2

Proplaceno v mil. eur
467,9
1 055
307,9
82,3
6
1 919,1

54%
54%
48%
40%
33%
52%

Dle informací, které byly obdrženy od ředitele odboru Řídící orgán PRV na Ministerstvu zemědělství
pana Josefa Taberyho dne 22. srpna 2012 je z celkového rozpočtu PRV na období 2007-2013, který činí
cca 3,7 mld. EUR, aktuálně závazkováno 2,9 mld. (79%) a proplaceno zhruba 2,3 mld. (63%).
Ústecký kraj
Ústecký kraj se tradičně snaží o zlepšení životních podmínek v této oblasti, o harmonický rozvoj zdravého
životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.
Mezi silné stránky zemědělství a venkovských oblastí lze zmínit zejména podle proběhlé SWOT analýzy
v rámci dokumentu Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje15 (výběr):
– možnost rozvoje venkova, využívání venkovského prostoru v horských oblastech
– potřeba stále udržitelného stavu zemědělství a rozvoje venkova v pánevních oblastech
– rozmanitost typů krajiny s vysokou přírodní diverzitou
– velký potenciál využití zemědělské půdy k nepotravinářské produkci
– rostoucí zájem společnosti o rozvoj venkova, ochranu přírody a krajiny
Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace osy III a IV, odbor Řídící orgán
PRV na Ministerstvu zemědělství poskytla dne 22. srpna 2012 následující informace: „Na projekty obcí

14
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jsou v současném období v rámci PRV zaměřena zejména 2 opatření, a to III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Celkový rozpočet na tato dvě opatření činí 310 172 439 EUR, v současné době je zazávazkováno 84 %
rozpočtu (zbývající část bude zazávazkována v rámci ukončeného 15. kola příjmu žádostí) a proplaceno
je 52 % rozpočtu.
Rozpočet není členěn na kraje, pouze na regiony NUTS II. Pro region Severozápad činí plánovaný rozpočet 31 792 675 EUR (včetně kraje Karlovarského).
Konkrétně v Ústeckém kraji je v současné době zazávazkováno 23 946 665 EUR a z toho je již 16 811
185 EUR proplaceno (pro přepočet částek za schválené projekty byl použit kurz 25,3 Kč/EUR).“

4.5 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost16 (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na
začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné
správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
O podporu mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti
a další.
Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor řízení pomoci z ESF.
OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu (ESF).
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce,
modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m.
Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc
financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.
Globálním cílem OP LZZ je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15
nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního
rámce 2007-2013 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ a „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti
(Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií
hospodářského růstu ČR.
Prioritní osy uvedené v OP LZZ jsou navrženy tak, aby byly v souladu s problémy, trendy, návrhy řešení
a strategiemi obsaženými v Národním strategickém referenčním rámci 2007-2013, Strategii hospodářského růstu 2007-2013, Národním programu reforem ČR 2005-2008, Národním akčním plánu sociálního začleňování 2006-2008, Národním akčním plánu zaměstnanosti 2004-2006, Národním programu
přípravy na stárnutí 2003-2007, Strategii Rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, Strategii pod-

16

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost

27

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

pory dostupnosti a kvality veřejných služeb, Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední
státní správy, Koncepci reformy veřejné správy a v dalších základních strategických dokumentech pro
oblast zaměstnanosti, sociální politiky, podpory rozvoje lidských zdrojů a modernizace veřejné správy.17
OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické
celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů
mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
4.5.1.1 Adaptabilita
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 525,4 mil. €, tj. 28,6 % OP LZZ
Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro
zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace
práce apod.
4.5.1.2 Aktivní politika trhu práce
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 605,8 mil. €, tj. 33,0 % OP LZZ
Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem
zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb
zaměstnanosti, tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných
i náhlých změn v zaměstnanosti apod.
4.5.1.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. €, tj. 21,7 % OP LZZ
Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování
a k prevenci sociálního vyloučení, transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění
procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy, kurzy,
odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání
pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování
kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod.
4.5.1.4 Veřejná správa a veřejné služby
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 195,1 mil. €, tj. 10,6 % OP LZZ
Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné
správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou
správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb apod.
4.5.1.5 Mezinárodní spolupráce
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 39,0 mil. €, tj. 2,1 % OP LZZ
Např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného
zaměření ESF, vznik tematických sítí, zaměřených na řešení specifického problému apod.

17
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4.5.1.6 Technická pomoc
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 73,5 mil. €, tj. 4,0 % OP LZZ
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat
finanční prostředky z programu apod.
Níže uvedená tabulka zobrazuje čerpání prostředků v jednotlivých osách ke dni 4. září 201218 . Nejvyšší
celkovou alokaci dosáhla prioritní osa 2, a to 17,8 mld. Kč.
částka v mld.
Kč
prioritní osa
1
2
3
4
5

Programové období 2007-2013
celková
alokace
14,3
17,8
13,2
5,7
1

registrované žádosti schválené projekty projekty v realizaci
31,8
21,7
37,9
7,2
4,3

13,6
16,6
10,2
4,6
0,7

13,6
16,6
10,1
4,6
0,7

Největší počet projektů – registrovaných žádostí dle dostupných informací ze serveru esfcr.cz a dle níže
uvedené tabulky byl zaznamenán v rámci prioritní osy 3.19
počet projektů
Počty projektů dle stavů a prioritních os
prioritní osa registrované žádosti schválené projekty projekty v realizaci
1
5139
1710
1707
2
1247
335
335
3
5328
950
945
4
908
504
504
5
716
131
128

4.6 Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí20 je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí
a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných
zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
Operační program Životní prostředí (OPŽP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je
pro něj vyčleněno 4,92 mld. €, což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro
Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších
0,87 mld. €.

18
19
20

http://www.esfcr.cz/statisticka-data-cerpani
http://www.esfcr.cz/statisticka-data-cerpani
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
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OP Životní prostředí obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou
dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 20. 12. 2007.

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 1,99 mld. €, tj. 40,4 % OPŽP
Např. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody,
rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti
a množství povrchových a podzemních vod, výstavba poldrů, úpravy koryt řek apod.

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŽP
Např. rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující
obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, snižování tepelných ztrát rodinných a bytových domů, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění
či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy, instalace katalytických či termooxidačních jednotek apod.

Udržitelné využívání zdrojů energie
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP
Např. instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy
budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace obnovitelných zdrojů energie
zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla
apod.

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 0,78 mld. €, tj. 15,8 % OPŽP
Např. budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na
třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit
apod.

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,06 mld. €, tj. 1,2 % OPŽP
Např. zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, infrastruktura pro program REACH, budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT (nejlepších dostupných technik)
apod.

30

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Zlepšování stavu přírody a krajiny
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,60 mld. €, tj. 12,2 % OPŽP
Např. opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury
ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích
a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000, výsadba a obnova remízů, alejí,
soliterních stromů, větrolamů, zvyšování retenční schopnosti krajiny, zakládání a revitalizace významné
sídelní zeleně, stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů apod.

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,04 mld. €, tj. 0,9 % OPŽP
Např. nákup, rekonstrukce, výstavba a technické vybavení objektů za účelem vzniku nových center a poraden, tvorba environmentálních osvětových, informačních a odborných materiálů a vzdělávacích a metodických pomůcek apod.

Technická pomoc
Na prioritní osu 8 je z fondů EU vyčleněno 0,14 mld. €, tj. 2,9 % OPŽP
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPŽP,
výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora
schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.
Ústecký kraj
Ústecký kraj se tradičně snaží o zlepšení životních podmínek v této oblasti, o harmonický rozvoj zdravého
životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jak uvedl zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka21, tvorba a ochrana životního prostředí
je jednou z nosných témat práce krajské samosprávy a celého ústeckého regionu. Odborníci a zástupci
jednotlivých obcí našeho regionu se dozvěděli nejaktuálnější údaje o všech sedmi prioritách zmíněného
programu na léta 2007 – 2013. V operačním programu životního prostředí je alokováno 5,2 miliardy Jde
o 19% financí na všechny strukturální fondy Evropské unie určené pro ČR. Mezi sedmi prioritními osami
jsou m.j. podpora zlepšování vodohospodářská infrastruktury včetně výstavby čističek odpadních vod
a snižování rizik povodní, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí nebo podpora projektů nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Z Ústeckého kraje bylo však pouhých 69 projektů
a rovněž v podpoře vyjádřené v korunách patří náš kraj k těm méně aktivním – 700 milionů Kč.
Dle informací od zástupců Ústeckého kraje čerpal tento kraj ze Státního fondu Životní prostředí, tedy
zprostředkujícího subjektu, částku 16 675 836 Kč.

21

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1635650&query=opera%C4%8Dn%C3%AD+program+%C5%BEivotn%C3%AD+prost%C5%99ed%C3%AD&p1=84858
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5 ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ VYTÝČENÝCH OBCÍ A MĚST
Výše uvedené kapitoly pojednávají o projektových záměrech a možnosti čerpání dotací městy a obcemi
v teoretické rovině. V této kapitole popisujeme přímé šetření mezi 20 vybranými městy a obcemi, kterými
byly:
– v okrese Ústí nad Labem – město Ústí nad Labem;
– v okrese Most – města Most a Litvínov;
– v okrese Chomutov – města Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří;
– v okrese Litoměřice – města Litoměřice, Lovosice a Štětí;
– v okrese Louny – města Žatec, Louny;
– v okrese Teplice – města Teplice, Duchcov, Dubí, Krupka, Bílina;
– v okrese Děčín – města Varnsdorf, Děčín a Rumburk.
Celkově bylo osloveno 21 měst. Jediným městem, které spolupráci odmítlo, byla Roudnice nad Labem.
Ve dvaceti městech, se kterými probíhala spolupráce, žije 551.299 obyvatel, což tvoří přesně 2/3 z celkového počtu obyvatel v Ústeckém kraji. Výsledky, které z průzkumu vzešly a případná opatření, která na
základě těchto výsledků přijme Krajský úřad Ústeckého kraje, tak budou mít dopad na podstatnou část
našeho regionu.
Spolupráce byla navázána dvěma způsoby. U všech zúčastněných měst se jednalo o dotazníkové šetření, u deseti měst komunikace pokračovala a byla uskutečněna osobní schůzka a řízený rozhovor s pověřeným pracovníkem.
V dalších kapitolách následuje popis jednotlivých měst, jejich krátká specifikace, statistické údaje a shrnutí výsledků průzkumu. V přílohách také naleznete jednotlivé vyplněné dotazníky, které nám zástupci
měst doručili, zápisy z řízených rozhovorů a přehled projektových záměrů všech spolupracujících měst.
Cílem je poznání priorit měst v dotační politice, tak aby bylo možné efektivně nastavit parametry operačních programů pro následující programovací období. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že pro žadatele
z řad měst a obcí se jako nejzajímavější dotační programy jeví OP Doprava, OP životní prostředí, OP
Zaměstnanost a hlavně Integrovaný regionální operační program, který by měl nahradit stávající regionální operační programy. Pro toto rozčlenění jsme vycházeli z aktuálního materiálu Ministerstva pro místní
rozvoj z října 2012 (Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 –
Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného
strategického rámce).
V následující tabulce uvádíme přehled měst, která se účastnila dotazníkového šetření. Cílem zakázky
byla komunikace s městy v Ústeckém kraji s počtem obyvatel nad 10.000. U čtyř měst v Ústeckém kraji
se počet obyvatel pohybuje jen těsně pod uvedenou hranicí. Jedná se o města Štětí, Duchcov, Lovosice
a Dubí. Tato města jsme ovšem vzhledem k jejich postavení a důležitosti v regionu zařadili do průzkumu
také.
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Město
Ústí nad Labem
Most
Děčín
Teplice
Chomutov
Litvínov
Litoměřice
Jirkov
Žatec
Louny
Kadaň
Varnsdorf
Bílina
Klášterec nad Ohří
Krupka
Rumburk
Štětí
Duchcov
Lovosice
Dubí

Okres
Ústí nad Labem
Most
Děčín
Teplice
Chomutov
Most
Litoměřice
Chomutov
Louny
Louny
Chomutov
Děčín
Teplice
Chomutov
Teplice
Děčín
Litoměřice
Teplice
Litoměřice
Teplice

Počet obyvatel k 1. 1. 2012
95464
67466
51691
51146
50441
27144
23462
20893
19322
18832
17857
15867
15790
15479
14046
11496
9109
8889
8816
8089

Ve druhé fázi bylo vybráno deset měst k účasti na osobních pohovorech s řízeným rozhovorem. Po konzultaci se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje byla zvolena následující města:
– Ústí nad Labem
– Most
– Litvínov
– Chomutov
– Jirkov
– Litoměřice
– Lovosice
– Žatec
– Bílina
– Varnsdorf
V první fázi, s využitím připraveného dotazníku, nám zástupci měst zaslali přehledy plánovaných investičních akcí pro období 2014 – 2020. Jedná se zejména o projektové záměry, u nichž je předpoklad,
že města budou hledat možnost získání finančních prostředků formou dotací. V dalším kroku došlo ke
zpracování výstupů z dotazníků a v deseti zvolených městech došlo k doplňujícímu řízenému rozhovoru,
který nám pomohl s interpretací výsledků dotazníkového šetření.
Výstupy z této komunikace naleznete v následujících kapitolách, které se zabývají právě zpracováním
výsledků, interpretací potřeb jednotlivých měst a nastíněním směrů, kterými by se dotační politika měla
do budoucna ubírat.
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5.1 Struktura dotazníku a otázky pro řízený rozhovor
5.1.1 Dotazník pro obce a města
Dotazník byl koncipován do dvou částí, a to část A – kontaktní údaje, část B – projektové záměry. Pod
tabulkou sledující identifikační údaje oslovené obce či města je prostor pro instrukce člověku, který se
bude námi předkládanému dotazníku věnovat. Další otázky jsou určeny pro jednotlivé záměry města
či obce, a to v následující struktuře: pracovní název záměru, oblast projektového záměru, připravenost
projektového záměru, stručný popis projektu, odhadovaný rok zahájení, odhadovaná délka realizace
projektu, orientační rozpočet, priorita záměru (zdali bude zrealizován i bez dotace či nikoliv), spolupráce
s potencionálním partnerem/potencionálními partnery. Popis těchto záměrů je přehledem, co města
a obce potřebují, na co se zaměřují a s čím mají problémy. Tato situace se dá vyřešit právě možnou dotací z Evropských fondů, jelikož bez nich by města či obce získávali finanční prostředky jen velice těžko.
Při stanovování budoucích oblastí a tedy i priorit možných operačních programů bude dbán důraz na
vytváření multiplikačních efektů a možných partnerství, které zajistí udržitelnost a další rozvoj záměrů.
Vzor dotazníku, který byl osloveným zástupcům měst odeslán, naleznete v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
5.1.2 Otázky pro řízený rozhovor s pověřeným pracovníkem města
Připravenost projektových záměrů a cíl dosáhnout jejich naplnění, stanovení rozpočtu a cest, jak zrealizovat potřebnou aktivitu pro zvýšení atraktivity žití a životní úrovně obyvatel nespočívá jen v plánu
získávání finančních prostředků, ale také další kroky vedoucí k získání dotace jako takové. S čímž velice
úzce souvisí, jak je již řečeno v kapitole „Integrovaný plán rozvoje města“, právě Integrovaný plán rozvoje
města, který je výhodou, někdy dokonce nutností pro čerpání dotací z evropských prostředků.
Otázky řízeného rozhovoru jsou tyto:
1. Má Vaše město, obec zkušenost s Integrovaným plánem rozvoje města“?
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
3. Na jaké problémy jste narazili během realizaci IPRM? (je-li otázka relevantní)
4. S čím máte největší potíže při realizaci IPRM?
5. Jaké jsou podle Vás nedostatky IPRM?
6. S čím byste potřebovali poradit, u čeho si nejste jistí?
7. Definujte potencionální partnerství v rámci integrovaných projektů?
Vyplněný dotazník, v ideálním případě propojený s řízeným rozhovorem, otevírají cestu pro definování
budoucích operačních programů a jejich priorit či opatření žádoucím směrem.
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5.2 Okres Ústí nad Labem
5.2.1 Město Ústí nad Labem
Základní informace o městě
Ústí nad Labem je statutární město na severozápadě Čech, centrum Ústeckého kraje a okresu Ústí nad
Labem. Ústí leží na soutoku řek Labe a Bíliny. Z jižní strany sousedí s Českým středohořím, na severní
straně s Krušnými horami. Na západ od města se rozkládá okraj Podkrušnohorské pánve s povrchovými
uhelnými doly.
V Ústí nad Labem žije 94 258 obyvatel. Město, které je členěno na 22 městských částí, se rozkládá na
území o rozloze 93,9 km2 (sedmé největší město České republiky) a hustota obyvatelstva představuje
1004 osob na 1 km2. Míra nezaměstnanosti je jedna z nejvyšších v celé ČR a to 13,24 %.
Průběh komunikace
Podle již popsaného postupu probíhala komunikace se zástupci města Ústí nad Labem. Vyplněné dotazníky jsme sice obdrželi s jistým časovým odstupem, ale získaly jsme celkem 64 projektových záměrů. Je pochopitelné, že nad vyplněním takto obsáhlého dotazníku strávili dost času. Komunikace jinak
probíhala bez problémů. Po zpracování došlého dotazníku jsme si domluvili s panem Ing.. Františkem
Podrápským, se kterým jsme komunikovali celou dobu, osobní schůzku. Ta se uskutečnila na Magistrátu
města Ústí nad Labem. Během osobní schůzky jsme získali dostatek potřebných informací.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů, zařízení, prostranství a na obnovení tradičních hodnot města. Cílem těchto záměrů je zachování rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb, zvýšení bezpečnosti občanů a zatraktivnění města
jako celku. Jak vyplývá z řízeného rozhovoru, město Ústí nad Labem v minulosti spolupracovalo s mnoha
partnery. V případě potřeby je připraveno navázat další spolupráci s novými i nynějšími partnery, to ale
záleží na povaze projektů.
Město má již bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo úskalí,
která tyto procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů. Město plánuje poměrně velké množství projektů, proto je pro něj rozhodující finanční stránka projektů. I pro město
takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé projekty získají dotace, protože projekty takovéto finanční
náročnosti jsou pro města velmi zatěžující. Od toho se bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu,
tak jeho délka.
Dle posouzení finančního objemu plánovaných investic se město Ústí nad Labem zaměřuje nejvíce na
oblast dopravy. Město má připravených celkem 14 projektů, které se zaměřují na zlepšení dopravní
kapacity. Jedná se zejména o úpravy nebezpečných nebo nevyhovujících křižovatek, zvýšení počtu parkovacích míst na území města, ale i o zvýšení bezpečnosti pro chodce a snížení hlučnosti z dopravy. Plánovaný finanční objem těchto projektů převyšuje částku 3 miliard Kč. Tyto projekty, resp. žádosti o dotaci
na uvedené záměry bude možné v následujícím programovém období zařadit jednak do Operačního
programu Doprava, ale i do Integrovaného regionálního operačního programu.
Další preferovanou oblastí je zlepšení občanské vybavenosti ve městě. V této oblasti má město připravený nejvyšší počet projektů – 18. Zde se město zaměřuje na rekonstrukci základních a mateřských škol,
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domovů pro seniory, výstavbu sociálních bytů. V další podoblasti jsou zmíněny také projekty, které řeší
rekonstrukci kulturních, volnočasových a multifunkčních center pro občany města.
Třetí oblastí v pořadí dle finančního objemu plánovaných projektů je oblast cestovního ruchu. Zde tvoří
největší část plánovaného rozpočtu příprava základní infrastruktury jezera Milada a investice do atraktivit
a infrastruktury místní zoologické zahrady. Celková plánovaná investice do osmi projektů je více než 1,6
miliardy Kč.
Následuje téma, které je pravděpodobně nejčastějším problémem měst a obcí v České republice. Jedná
se investice do revitalizace veřejných prostranství – parků, lesoparků, náměstí a dalších. Město Ústí nad
Labem by rádo realizovalo celkem 12 záměrů v orientační výši 1,3 miliardy Kč.
Oblast Sport a volný čas zahrnuje v Ústí nad Labem celkem 4 projektové záměry s rozpočtem cca 600
mil. Kč. Jedná se zejména o investice do termálních koupališť, cyklostezek a dobudování městského
stadionu.
Ostatní sledované oblasti již nejsou tolik preferované a při počtu 8 záměrů dosahují rozpočtu 476 mil.
Kč. Jedná se o projekty z oblasti investice do kulturních a historických památek (3 projekty), technické
infrastruktury (3 záměry), životního prostředí (1 projekt) a vzdělávání (1 projekt).

Graf 1 - finanční objem projektů v Ústí nad Labem

36

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Graf 2 - počet plánovaných projektů v Ústí nad Labem
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5.3 Okres Most
5.3.1 Město Most
Základní informace o městě
Most je statutárním městem v severozápadních Čechách. Město je v současné době obklopeno povrchovými uhelnými doly. Město i jeho okolí však díky rekultivacím získávají stále lepší vzhled a navrácení
zeleně po vytěžených dolech.
V Mostě žije 66 797 obyvatel, je to 14 největší město České republiky. Celková výměra města je 8 694
ha. Statutární město Most není územně členěno na obvody. Míra nezaměstnanosti je velmi vysoká, celkem 15,1 %. Hustota obyvatelstva je 250 osob na km2.
Průběh komunikace
Prvotní komunikace probíhala elektronicky. Zastupitelům města byl poslán dotazník k vyplnění. Dotazník
se týkal budoucích projektových záměrů města. Komunikace probíhala velice efektivně. Dotazník byl
po doplnění poslán zpět v požadovaném termínu. Následně byla telefonicky domluvena osobní schůzka
s paní Ivou Mazurovou. Osobní schůzka probíhala na Magistrátu v Mostě. Výsledky z dotazníkového průzkumu a osobní schůzky shrneme v následující části.
Vyhodnocení komunikace
Z Mostu jsme obdrželi celkem 33 záměrů. Záměry se týkaly hlavně zlepšení občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, revitalizace veřejných prostranství, odstranění následků hornické činnosti, hlavně
v oblastech, kde je podporovaná výstavba rodinných domů. Toto velké množství projektů je finančně
velmi náročné a jejich realizace je možná pouze s pomocí získání dotací.
Záměry je možné rozdělit do 3 základních oblastí.
První a velmi rozsáhlou oblastí a také finančně náročnou je oblast dopravní infrastruktury. Zde je naplánováno 7 velkých záměrů s rozpočtem okolo 370 mil. Kč. Tato oblast je velice úzce propojena s oblastí
sport a volný čas, jelikož se jedná se hlavně o budování cyklostezek, rozšíření parkovacích míst ve městě,
vybudování bezbariérových lávek, které bude propojovat velmi frekventované lokality města. Vybudováním nových cyklostezek a dobudováním stávajících se zvýší bezpečný provoz a komfort jak cyklistů, tak
chodců.
Druhá, finančně náročná oblast je zlepšení občanské vybavenosti ve zdravotnictví, sociální sféře, školství a kultuře. Zde je zamýšleno investovat přes 240 mil. Kč do 3 záměrů. Tyto záměry se týkají snížení
energetické náročnosti školských celků, přičemž se může uspořit i více než 50% nákladů na vytápění,
velkou část odhadovaných nákladů představuje také rekonstrukce městské knihovny.
Třetí a také velmi rozsáhlou oblastí je revitalizace veřejných prostranství a ochrana životního prostředí
města. Tato oblast zahrnuje celkem 6 záměrů v hodnotě kolem 190 mil. Kč.
Samostatnou oblastí je ovšem oblast odstranění následků hornické činnosti při ochraně majetku a prevence sesuvu svahů. Zde je zamýšleno investovat okolo 100 mil. Kč.
Ostatní oblasti nejsou již tak preferované a finančně náročné. Jedná se o oblast v cestovním ruchu a investice do kulturních památek. Zde jsou připraveny 3 záměry.
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Graf 3 - finanční objem projektů v Mostě

Graf 4 - počet plánovaných projektů v Mostě
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5.3.2 Město Litvínov
Základní informace o městě
Litvínov je město v okrese Most v Ústeckém kraji na úpatí Krušných hor, 10 km severně od Mostu, 30
km západně od Ústí nad Labem a 80 km severozápadně od Prahy. Také Litvínovské okolí je zasaženo
povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Zaujímá rozlohu 40,70 km2, má 2 186 domů a v roce 2011 zde žilo téměř 26 tisíc obyvatel. S úzce propojeným okolím, počet obyvatel čítá 39 400. I Litvínov má velice vysokou míru nezaměstnanosti až 16,5 %
Průběh komunikace
Prvotní komunikace probíhala elektronicky. Zástupcům města byl poslán dotazník k vyplnění. Dotazník
se týkal budoucích projektových záměrů města. Představitelé města Litvínova s námi velice ochotně
komunikovali. Dotazník byl po doplnění poslán zpět v požadovaném termínu. Následně byla telefonicky
domluvena osobní schůzka s panem Ing. Oldřichem Moravcem a jeho odborem. Osobní schůzka se
uskutečnila na Městském úřadě v Litvínově. Získané informace uvedeme v následující části.
Vyhodnocení komunikace
Z Litvínova jsme obdrželi 13 projektových záměrů. Největší prioritou pro město mají záměry ve dvou
oblastech.
První oblastí je sport a volný čas. Do těchto záměrů zastupitelé města plánují investovat přes 140 mil.
Kč. Jedná se o rekonstrukci zimního stadionu a novou výstavbu plavecké haly. Tato oblast je pro město
s tak velkou sportovní tradicí stěžejní.
Druhou oblastí a také pro město důležitou je oblast zlepšení občanské vybavenosti. Jedná se o novou
výstavbu smuteční, obřadní síně, generální rekonstrukce MŠ Sluníčko a Paraplíčko, rekonstrukci penzionu pro seniory U bílého sloupu č. 2088. Na tyto záměry zastupitelé města plánují okolo 50 mil. Kč. Tyto
záměry jsou pro město velmi finančně náročné, proto se počítá se získáním dotačních podpor.
Následující priorita se 3 záměry je pak oblast technické infrastruktury, kde je plánováno investovat přes
35 mil. Kč. Shodně po 1 záměru je v oblasti dopravy, místních komunikací, MHD a investic do kulturních
a historických památek.
Některé záměry nemají ještě přesný rozpočet, protože patří mezi projekty, které sice zapadají do celkové
vize rozvoje města, je s nimi počítáno, ale finančně ještě nejsou zahrnuty do rozpočtu. Navíc jsou také
finančně náročné, proto i u nich je počítáno s dotační podporou.
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Graf 5 – finanční objem projektů v Litvínově

Graf 6 – počet plánovaných projektů v Litvínově
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5.4 Okres Chomutov
5.4.1 Město Chomutov
Základní informace o městě
Chomutov (německy Komotau) je okresní město v Ústeckém kraji, ležící 49 km jihozápadně od Ústí nad
Labem. Město leží na úpatí Krušných hor v severozápadních Čechách. Od 1. července 2006 je statutárním městem.
Zaujímá plochu 29,26 km2 a v roce 2011 zde žilo téměř 50 tisíc obyvatel. Je dvacátým druhým největším
městem České republiky, pátým v Ústeckém kraji a největším v okrese Chomutov. Míra nezaměstnanosti
je 13,7 %. Hustota obyvatelstva je 136 obyvatel na km2.
Průběh komunikace
Po prvotní elektronické komunikaci, v níž jsme do Chomutova poslali nevyplněný dotazník, jsme se připomněli i telefonicky. Dotazník jsme poslali paní Ing. Lence Petříkové, která nám vyplněný dotazník zaslala
zpátky. Jelikož veškerá komunikace probíhala s paní Petříkovou i osobní schůzka byla domluvena s ní.
Osobní schůzka probíhala v historické radnici města Chomutova.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů, zařízení, prostranství a na obnovení tradičních hodnot města. Cílem těchto záměrů je zachování rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb, mobility a zatraktivnění města jako celku. Jak vyplývá
z řízeného rozhovoru, město Chomutov v minulosti spolupracovalo s klubem TJ Slávie Chomutov, mateřskými školami a Organizací kultury a sportu. V případě potřeby je připraveno navázat další spolupráci
s novými i nynějšími partnery a to v závislosti na obsahovém charakteru projektů.
Město má již bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo úskalí,
která tyto procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů. Rozhodující
je pro Chomutov finanční stránka projektů. I pro město takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé
projekty získají dotace, protože projekty takovéto finanční náročnosti jsou pro rozpočet města velmi zatěžující. Od toho se bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu, tak jeho délka.
Zastupitelé města rozhodli o nejvyšší investici v oblasti revitalizace veřejných prostranství. Do této oblasti je zahrnuta obnova a vhodné využití veřejných prostranství v centru města, u obchodních a kulturních
center v historickém jádru města. Tato oblast zahrnuje 8 projektů s celkovým rozpočtem přes 1 miliardu
Kč. Tyto záměry jsou pro město velmi důležité a stěžejní, proto se počítá s využitím dotačních titulů
Druhou a také velmi důležitou oblastí je oblast dopravy, místních komunikací a MHD. I zde je naplánováno 8 záměrů v celkové hodnotě kolem 1 miliardy Kč. Do této oblasti spadá vybudování parkovacího
domu a záchytného parkoviště, odstranění bodových závad na komunikacích a opravy a úpravy křižovatek z hlediska větší bezpečnosti.
Třetí oblastí je zlepšení občanské vybavenosti, která se týká v Chomutově hlavně sociálních služeb.
Představitelé města si uvědomují závažnost této sféry, proto do této oblasti chtějí investovat 260 mil.
Kč. Jedná se o dva záměry a to o výstavbu domu pro seniory a rekonstrukci areálu bývalé školy na dům
sociálních služeb.
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Další záměry jsou menšího charakteru a týkají se oblasti životního prostředí a údržby kulturních památek.
Jsou to investice, které jsou počítané sice také v milionech Kč, ale zahrnují nejmenší část investičních
projektů.

Graf 7 – finanční objem projektů v Chomutově

Graf 8 – počet plánovaných projektů v Chomutově
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5.4.2 Město Jirkov
Základní informace o městě
Město Jirkov leží ve výšce kolem 300 m n. m. na úpatí Krušných hor na jihozápadním okraji Mostecké
hnědouhelné pánve. Blízký Chomutov s Jirkovem sousedí na jihu a je od města oddělen pouze okružní
silnicí.
Počet obyvatel Jirkova a spádových obcí je 21 287 obyvatel. Město má výměru 17,11 km2. Jirkov má vůbec nejvyšší míru nezaměstnanosti, která činní 17,6 %.
Průběh komunikace
Náš dotazník byl zaslán i do města Jirkova. Ze začátku jsme komunikovali s panem Ing. Milanem Reinerem, který však představou naší spolupráce viděl jako velmi časově náročnou. Dotazník jsme ale obdrželi vyplněný zpátky. Na osobní schůzce jsme se pak již domlouvali s paní Ivanou Kařízkovou, která má
na starosti odbor vnitřní správy a vztahů s veřejností. Tato spolupráce byla konstruktivní a systematická.
Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že město Jirkov má s IPRM již bohaté zkušenosti, protože se jeho vytvořením se setkalo již v minulosti a jeho realizace v současné době probíhá. Zastupitelé Jirkova si plně uvědomují časovou a administrativní náročnost vytváření IPRM, nicméně jsou připraveni na případné další
vytvoření IPRM. Město chápe důležitost a úlohu, kterou IPRM v současné době představuje - nástroj
pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých
intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace
finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů, zařízení, prostranství a na obnovení tradičních hodnot města. Cílem těchto záměrů je zachování rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb a zatraktivnění města jako celku. Jak vyplývá z řízeného
rozhovoru, město Jirkov v minulosti spolupracovalo se základními školami, vzdělávacím střediskem atd.
Jirkov má i zahraniční partnerské město Brand – Erbisdorf. V případě potřeby je připraveno navázat další
spolupráci s novými i nynějšími partnery.
Město má již bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo úskalí,
která tyto procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů. Rozhodující
je pro Jirkov finanční stránka projektů. Pro město takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé projekty
získají dotace, protože projekty takovéto finanční náročnosti jsou pro omezený rozpočet města velmi
zatěžující. Od toho se bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu, tak jeho délka. Představitelé
města jsou ale rozhodnuti zrealizovat některé záměry i bez dotační podpory.
Jejich důležitost je tak veliká, že sice o finanční podporu z dotací budou žádat, ale svůj záměr budou
realizovat i v případě nezískání dotace.
Zastupitelé města největší část rozpočtu chtějí investovat do oblasti dopravy, místních komunikací
a MHD. Zde jsou naplánované 2 záměry s rozpočtem okolo 74 mil. Kč. Jedná se především o opravy komunikací a chodníků, vybudování okružních křižovatek, výstavbu nových cyklostezek a stezek pro chodce. Součástí těchto staveb je počítáno s veřejným osvětlením, odvodem vody a vegetačními úpravami.
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Druhou a neméně důležitou oblastí je zlepšení občanské vybavenosti. V této oblasti je počítáno s jedním
projektem a to pro město velmi důležitým jedná se o novou výstavbu bytového domu pro sociálně slabé
občany. Zde je investice v hodnotě 17 mil. Kč. I u této nové výstavby je zahrnuto oplocení, zpevnění příjezdových komunikací a zpevnění ploch pro odpadové kontejnery.
Ostatní záměry se týkají rozvoje cestovního ruchu, údržby a oprav kulturních a historických památek
a oblast sportu a volného času. Zde jsou záměry ve fázi úvah, proto nemají ještě konkrétní rozpočet.

Graf 9 – finanční objem projektů v Jirkově

Graf 10 – počet plánovaných projektů v Jirkově
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5.4.3 Město Kadaň

Základní informace o městě
Kadaň někdejší královské město s 18 062 obyvateli v Ústeckém kraji ležící jihozápadně od Chomutova
na levém břehu řeky Ohře, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech. Centrum historické oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů.
Rozloha města je 65,62 km2. Míra nezaměstnanosti ve městě dosahuje 11, 6 %. Hustota obyvatelstva je
přibližně 136 osob na km2.
Průběh komunikace
S městem Kadaň jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Představitelům města byl zaslán dotazník k vyplnění. Dotazník nám byl poslán zpět vyplněný, společně s projektovými záměry. Komunikace
probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Z celkem 25 projektových záměrů získaných z Kadaně, je 7 projektů, které město bude realizovat v každém případě i bez získání finanční podpory, 5 jich je zatím pouze ve fázi úvah a ostatní projekty jsou
závislé na získání dotace. V Kadani mají nejvíce projektů v oblastech revitalizace města. Zde je naplánováno 6 záměrů v hodnotě 170 mil. Kč. Jedná se především o regeneraci panelových sídlišť včetně
úpravy zelných ploch, objektů pro odpad, vybudování dětského hřiště a celkovou revitalizaci veřejného
osvětlení. Dále se v této oblasti počítá s revitalizací parkánových ploch mezi hradbami, položení dobové
dlažby v historickém centru města.
Sport a volný čas je druhá a největší oblast, která má naplánovaných také 6 záměrů v hodnotě 132 mil.
Kč. Zde se jedná o vybudování a dokončení cyklostezek a stezek pro pěší, dále o doplnění dětského
hřiště u stadionu a revitalizaci ploch za tribunami stadionu. Zatím ve fázi úvah je celková revitalizace
přírodního koupaliště, včetně oprav chatek, oplocení, osvětlení, příjezdových cest, zeleně, sociálního
zařízení a restaurace.
Dalšími a důležitými oblastmi je oblast investic do kulturních a historických památek, která má 3 záměry
v hodnotě okolo 90 mil. Kč. Zlepšení občanské vybavenosti, doprava, místní komunikace a MHD mají po
2 záměrech. Zbylé oblasti mají po jednom projektu, sem spadají cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů,
technická infrastruktura a životní prostředí.
Představitelé města jsou si vědomi finanční náročnosti těchto projektů, ale jsou rozhodnuti investovat
i přesto, že některé záměry nebudou podpořeny dotačními tituly. Naopak některé projekty jsou na dotacích plně závislé, proto o finanční podporu budou žádat v plném rozsahu.
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Graf 11 – finanční objem projektů v Kadani

Graf 12 – počet plánovaných projektů v Kadani
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5.4.4 Město Klášterec nad Ohří
Základní informace o městě
Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně od světoznámých
lázní Karlovy Vary, v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří rozhraní Krušných a Doupovských hor. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu. Dochovalo se také historické centrum s řadou
měšťanských domů.
Ve městě žije 15 600 obyvatel. Celková katastrální výměra činní 5379 ha. Hustota obyvatelstva je 291,51
obyvatel na km2. Nezaměstnanost ve městě se pohybuje kolem 10,2 %.
Průběh komunikace
S představiteli města Klášterce nad Ohří jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Zaslali jsme
jim dotazník k vyplnění. Tento dotazník jsme obdrželi zpět v dohodnutém termínu společně s popsanými
projektovými záměry. Veškerá komunikace probíhala velmi dobře.
V Klášterci nad Ohří mají na další období připraveno celkem 31 záměrů. Nejvíce z nich, celkem 10 projektů, je zaměřeno na dopravu ve městě. Hodnota investice v těchto záměrech je přes 94 mil. Kč. Jedná
se především o rekonstrukce a opravy silnic a chodníků, je zde i myšleno na tělesně postižené občany,
protože jsou u chodníků zakomponované bezbariérové vstupy. Tyto záměry ale také zahrnují vybudování
okružních křižovatek – z hlediska bezpečnosti dopravy. 2,5 mil. Kč je počítáno na výstavbu autobusové
zastávky s celkovou rekonstrukcí chodníku a také s bezbariérovými vstupy. Město má v plánu také navýšení parkovacích míst. Bez finanční podpory však tyto projekty možná nebudou realizovány, nebo až za
mnohem delší časový úsek. Klášterec má v plánu zapojit do svých projektů partnery, jako jsou Ústecký
kraj, MMR, ČR, SVS a. s., RWE a. s., EU, SR atd.
Další oblasti, které mají více projektů, jsou sport a volný čas. Zde je naplánováno celkem 6 projektů
v hodnotě přes 55 mil. Kč. Projekty zahrnují dokončení výstavby tribuny, dále zázemí pro fotbalový klub,
které zároveň bude sloužit i k jiným sportovním i rekreačním účelům. V areálu Alšovka a Měděnec-venkov vybudovat zasněžovací systém spolu s revitalizací rybníka, který bude sloužit jako zdroj vody. Velkou
položkou je vybudování zázemí aquaparku se šatnami a sociálním zařízením. K tomuto místu bude patřit
nové dětské hřiště, které bude oplocené.
Další velkou oblastí je oblast zlepšení občanské vybavenosti. Zde je naplánováno 6 projektů v hodnotě
okolo 190 mil. Kč. Největší část peněz je směřována na zateplení škol a mateřských škol. Dále je plánovaná celková rekonstrukce kulturního domu, do kterého by se umístila městská knihovna. Opět vše
bezbariérově.
Následuje podpora kulturních a historických památek, kde je celkem 5 projektových záměrů. Po jednom
projektu pak mají oblasti revitalizace města, podpora cestovního ruchu, technická infrastruktura a životní
prostředí. Toto jsou oblasti, které zabírají velkou část rozpočtu, ale nejsou stěžejními záměry města.
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Graf 13 – finanční objem projektů v Klášterci nad Ohří

Graf 14 – počet plánovaných projektů v Klášterci nad Ohří
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5.5 Okres Litoměřice
5.5.1 Město Litoměřice
Základní informace o městě
Litoměřice jsou okresní město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách, v Ústeckém kraji. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic
a devět náměstí. Ve městě sídlí biskupství litoměřické diecéze.
Celková rozloha města činí celkem 1799,61 ha. Počet obyvatel ve městě je 24 388. Míra nezaměstnanosti je jednou z nejnižších v Ústeckém kraji, dosahuje pouze 8,6 %. Hustota osídlení je 114 obyvatel na
km2.
Průběh komunikace
Komunikace s Litoměřicemi probíhala analogicky jako u ostatních měst, dotazník k vyplnění byl městu
zaslán 21. června 2012. Dotazník jsme nakonec obdrželi 31. srpna 2012. Je patrné, že na vyplnění
dotazníku se podílelo více odborů a tedy možné, že průtahy byly z jisté části zaviněny tímto kompletním
průzkumem po různých částech městského úřadu. Schůzka s řízený rozhovorem proběhla s místostarostou Litoměřic panem Mgr. Karlem Krejzou, který se s námi setkal ve své kanceláři na městském úřadě.
Vyhodnocení komunikace
Od zástupců město Litoměřice jsme obdrželi celkem 17 projektových záměrů, které město hodlá v příštích letech realizovat. Z tohoto počtu je 15 projektů závislých na získání finanční podpory a zbylé 2 projekty jsou zatím pouze ve fázi úvah.
Z hlediska počtu záměrů je nejčastěji zastoupenou oblastí problematika zlepšování občanské vybavenosti města (7 projektů), následuje oblast dopravy se třemi projekty, po dvou projektech mají oblasti
sport a životní prostředí, po jednom projektu pak cestovní ruch a technická infrastruktura, poslední
projekt, který má zcela jiné zaměření je projektový záměr, který se jmenuje Geotermální projekt Litoměřice – jednalo by se o využití geotermálního tepla například k vytápění objektů ve městě. Tento projekt je
ovšem finančně nejnáročnější a odhadované náklady na realizaci se pohybují okolo částky 2 miliardy Kč.
Do následujícího grafu, který porovnává finanční nároky na jednotlivé oblasti, jsme ho z tohoto důvodu
nezařadili.
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Graf 15 - finanční objem projektů v Litoměřicích

Graf 16 - počet plánovaných projektů v Litoměřicích
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5.5.2 Město Lovosice
Základní informace o městě
Město Lovosice leží v malebné labské rovině na levém břehu Labe, na samém úpatí Českého středohoří.
Hlavní dominanty města leží na lovosické tepně - ulici Osvoboditelů. Jsou to budovy současné i bývalé
radnice, zámek, kostel sv. Václava.
Lovosice mají 8 785 obyvatel. Katastrální výměra je 11,89 km2. Míra nezaměstnanosti v Lovosicích je
10,9 %.
Průběh komunikace
Náš dotazník jsme poslali na emailovou adresu paní Nechybové. Ta nám podle dohody vyplněný dotazník poslala zpět. Na osobní schůzce jsme se také domlouvali přímo s paní Věrou Nechybovou. Celková
komunikace s Lovosicemi probíhala velmi dobře bez nějakých problémů.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů, především jejich
interiérů, zařízení, prostranství a na obnovení tradičních hodnot města. Cílem těchto záměrů je zachování
rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb a zatraktivnění města jako
celku. Jak vyplývá z řízeného rozhovoru, město Lovosice v minulosti spolupracovalo například s mateřskou školou, základní školou, svazem tělesně postižených i německým městem Coswig.
V případě potřeby je připraveno navázat další spolupráci s novými i nynějšími partnery a to podle účelu
IPRM. Město má již bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo úskalí, která tyto procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů.
Rozhodující je pro Lovosice finanční stránka projektů. Pro město takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé projekty získají dotace, protože projekty takovéto finanční náročnosti jsou pro omezený rozpočet
města velmi zatěžující. Od toho se bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu, tak jeho délka.
Oblasti obnovy města jsou zaneseny do 25 záměrů v celkové hodnotě investice okolo 250 mil.Kč.
Jednou z nejobjemnějších oblastí je oblast životního prostředí. Investice do životního prostředí je kolem
95 mil. Kč. Velká část těchto výdajů je počítána na odstranění starých ekologických zátěží, ostatní investice se týkají úspory energií-tedy zateplování sportoviště, základní školy a vybudování kmenové stoky na
odvod dešťové vody.
Dalšími důležitými odvětvími jsou rozvoj cestovního ruchu – ve 4 záměrech, doprava, místní komunikace
a MHD, také ve 4 záměrech, zlepšení občanské vybavenosti –zahrnuto v 5 záměrech v hodnotě okolo
16 mil. Kč.
Velmi důležitou oblastí je oblast rozvoje lidských zdrojů . Zde je zahrnuto vybudování nízkoprahového
denního centra v hodnotě 25 mil. Kč a vytvoření komunitního plánu péče –investice okolo 3,5mil. Kč.
Toto je oblast velmi aktuální a je velmi prospěšné toto téma řešit a investovat do něho jak finance, tak
pozornost a úsilí.
Představitelé města investice rozvrhli tak, že u většiny záměrů budou usilovat o získání finanční podpory
z dotací.
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Graf 17 - finanční objem projektů v Lovosicích

Graf 18 - počet plánovaných projektů v Lovosicích
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5.5.3 Město Štětí
Základní informace o městě
Štětí je město, které leží na pravém břehu Labe, s velkými papírnami (největšími v České republice), v polokruhu obklopeném svahy, stoupajícími na sever a na východ k vysočině (západní okraj Dubské plošiny).
Město leží 50 km severně od Prahy a 16 km od Mělníka.
Město Štětí čítá 9 109 obyvatel. Nezaměstnanost se zde pohybuje kolem 16,1 %. Zaujímá plochu o rozloze 53,85 km2.
Průběh komunikace
S městem Štětí jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění.
Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Pro město Štětí je nejdůležitější péče o historické památky. Od města jsme dostali pouze 4 projektové
záměry, ale všechny se týkají oprav historických památek. Tyto projekty jsou zatím ve fázi úvah, přesto
už nyní je jisté, že do projektů by se město rádo zapojilo. Partnery pro získání financí jsou Ministerstvo
kultury ČR a Krajský úřad Ústeckého kraje. Náklady na všechny 4 projektové záměry jsou odhadovány
na výši 850 tisíc korun českých. Vzhledem k výše popsané situaci nepřikládámé grafické zobrazení projektových záměrů ve městě.

54

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

5.6 Okres Louny
5.6.1 Město Žatec
Základní informace o městě
Původní královské město Žatec, ležící zhruba 75 km severozápadně od Prahy, patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. V současné době je Žatec obec s rozšířenou působností. Nejznámější značky
českých a zahraničních piv by nemohly vzniknout bez produktu, který proslavil Žatecký region, tedy bez
Žateckého chmele.
S počtem obyvatel 19.300 je stále nejlidnatějším městem celého regionu. Výměra města je 42,67 km2.
Míra nezaměstnanosti v Žatci je 12,01 %.
Průběh komunikace
Již standardně jsme navázali s městem prvotní kontakt elektronicky. Zástupcům města byl poslán dotazník pro doplnění. Dotazník dostal k vyplnění pan Ing. Jiřího Kotka, se kterým byla dobrá spolupráce
a tak jsme dostali vyplněný dotazník zpět v pořádku. Poté následovala osobní schůzka, které proběhla
na historické městské radnici.
Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že město Žatec nemá prozatím s IPRM žádné zkušenosti, protože necítilo
potřebu IPRM vytvářet. Pokud by se tato skutečnost v budoucnu změnila a městu by to mohlo pomoci, je město připraveno IPRM vytvořit a realizovat a využít k tomu zkušenosti, které nabylo při realizaci
jiných projektů. Zastupitelé města se však bojí technických komplikací, se kterými se v minulosti již
potýkali v rámci ROP. Jak již bylo řečeno, město je připraveno zpracovat podklady pro IPRM, pokud to
bude k jeho prospěchu a je rozhodnuto využít potenciálu, který IPRM v současné době nabízí - nástroj
pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých
intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace
finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů a zařízení a to ve
většině případů. Cílem těchto záměrů je zachování rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb a zatraktivnění města jako celku. Jak vyplývá z řízeného rozhovoru, město Žatec
spolupracuje s pivovarem Krušovice, památkovým ústavem, školami a okolními obcemi. Město má již
bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo úskalí, která tyto
procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů.
Město Žatec má připraveno 8 projektů v celkové hodnotě okolo 92 mil. Kč. Nejvyšší suma spadá do oblasti zlepšení občanské vybavenosti ve školství a sociálních službách. Jedná se o 3 záměry v hodnotě 39
mil. Kč. Jeden záměr se vztahuje k Základní škole a jejím zateplení, druhý je taktéž zateplení domu s pečovatelskou službou a třetí záměr se týká zateplení pavilonu LDN a dětského oddělení nemocnice Žatec.
Druhou zásadní oblastí je doprava, místní komunikace a MHD. Jedná se o dva záměry v hodnotě 45 mil.
Kč. Tyto záměry se vztahují k celkové revitalizaci autobusového nádraží, výstavbě čekárny a rekonstrukci
příjezdové silnice. Druhý záměr se vztahuje k celkové rekonstrukci ulice Dukelská.
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Další tři záměry jsou z oblasti investic do kulturních a historických památek dále do sportu a volného
času a z oblasti technické infrastruktury.
Všechny tyto záměry jsou pro město velmi důležité a potřebné, ale zároveň finančně velmi náročné. Proto
zastupitelé města budou usilovat o získání finanční podpory z dotačních titulů.

Graf 19 - finanční objem projektů v Žatci

Graf 20 - počet plánovaných projektů v Žatci
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5.6.2 Město Louny
Základní informace o městě
Louny jsou město s rozšířenou působností ležící na řece Ohři. Na severu město sousedí s CHKO České středohoří. Louny a okolí byly vždy spíše zemědělský region, jsou známy produkcí vysoce kvalitního
chmele, v Českém středohoří se pěstuje ovoce. Zajímavým místem pro rogalisty a paraglidisty je kopec
Raná.
Nezaměstnanost ve městě je 10,34 %. V současné době v Lounech žije celkem 18 627 obyvatel. Katastrální výměra města je 24,27 km2. Hustota obyvatelstva je 78 obyvatel na km2.
Průběh komunikace
Toto město nebylo fyzicky navštíveno. Komunikace s ním probíhala buď elektronickou formou, nebo telefonicky. Do Loun byl emailem zaslán předem připravený dotazník, který byl po vyplnění zaslán zpátky.
Vyhodnocení komunikace
Město Louny si do další období připravilo celkem 8 projektových záměrů. Financování jednotlivých záměrů je naplánováno následovně:
Finančně nejnáročnější je projekt z oblasti dopravy , místní komunikace a MHD, je to projekt s rozpočtem skoro 40 mil. Kč a bude realizován v každém případě. Jedná se o generální opravy mostů, které jsou
v havarijním stavu. Dále je zde počítáno s opravami městských komunikací a chodníků.
Sport a volný čas zahrnuje 2 záměry v hodnotě přes 21 mil. Kč. Oba záměry se vztahují ke sportu -jedná
se o zateplení střechy na zimním stadionu a zřízení plynové kotelny pro městskou sportovní halu a plynové vytápění plavecké haly.
Další tři záměry spadají do oblasti zlepšení občanské vybavenosti. Investice do těchto záměrů je okolo
43 mil. Kč.
I když všechny záměry jsou velmi finančně náročné, jedná se o oblast, kterou chtějí zastupitelé města
financovat a realizovat v každém případě. Jedná se o oblast dopravy, místních komunikací a MHD. Na
ostatní záměry si budou vytvářet rezervu, ale o finanční podporu z dotací budou žádat.
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Graf 21 - finanční objem projektů v Lounech

Graf 22 - počet plánovaných projektů v Lounech
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5.7 Okres Teplice
5.7.1 Město Teplice
Základní informace o městě
Teplice jsou lázeňské statutární město v Ústeckém kraji. Leží 15 km západně od Ústí nad Labem v široké
kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím, nedaleko od hranic se SRN. Dominantou města
viditelnou zdaleka je Doubravská hora.
Ve městě žije 50 384 obyvatel. Rozkládají se na 23,78 km2. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem
12,4 %. Hustota obyvatelstva je 277 obyvatel na km2.
Průběh komunikace
S městem Teplice jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění.
Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Do příštího období mají Teplice v plánu zrealizovat celkem 19 projektových záměrů.
Devět záměrů je zaměřeno do oblasti dopravy, místních komunikací a MHD. Celková investice do těchto
záměrů je přes 100 mil. Kč. Většinou se jedná o celkové rekonstrukce městských komunikací a chodníků, navýšení počtu parkovacích míst a rekonstrukci zakrytého toku potoka. Této oblasti město přikládá
velkou prioritu, jelikož 6 z těchto 9 záměrů bude město realizovat i bez získání dotace.
Druhá nejčetnější oblast se týká sportu. Na rozvoj této oblasti se zaměřuje celkem 6 projektových záměrů s rozpočtem přes 20 mil. Kč. Jejich realizace je již závislá na získání finanční podpory.
Do oblasti technické infrastruktury směřují v Teplicích 2 projekty. Po jednom projektu pak mají oblasti
revitalizace města a životní prostředí. Tyto záměry jsou s rozpočtem okolo 39mil.Kč.
Zastupitelé města si jsou vědomi finanční náročnosti těchto záměrů. Jsou ale záměry, které jsou pro obyvatele města tolik důležité, že je rozhodnuto, že tyto záměry se budou realizovat v každém případě i bez
získání finanční podpory. Zastupitelstvo bude ale pro všechny své záměry o finanční podporu z dotace
žádat.
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Graf 23 - finanční objem projektů v Teplicích

Graf 24 - počet plánovaných projektů v Teplicích
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5.7.2 Město Duchcov

Základní informace o městě
Duchcov je město v severních Čechách, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Město se rozkládá v podkrušnohorské uhelné pánvi cca 7 km západním směrem od okresního a lázeňského města Teplice. Střed
města byl zrenovován a prohlášen za městskou památkovou rezervaci.
V Duchcově žije 8 685 obyvatel. Katastrální výměra je 15,40 km2. Míra nezaměstnanosti ve městě se
pohybuje kolem 15,9 %.
Průběh komunikace
S městem Duchcov jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění.
Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Zastupitelé města mají zatím jen dvě priority, do kterých chtějí investovat 37 mil. Kč. Jeden záměr se
vztahuje k cestovnímu ruchu-rekonstrukce staré budovy na městské muzeum. Druhý záměr se týká revitalizace města-předláždění náměstí, obnova komunikací a chodníků
Pro oba záměry budou představitelé města žádat o finanční podporu z příslušných dotačních titulů.
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5.7.3 Město Dubí
Základní informace o městě
Dubí je město v severních Čechách, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Město leží na úpatí Krušných hor
v nadmořské výšce 389 m. Dubí je lázeňské město, které proslulo výrobou skla a porcelánu. Je místem
s nejseverněji položenou benátskou architekturou v Evropě, kterou reprezentuje kostel Panny Marie.
V současné době zde žije 7 885 obyvatel. Město má rozlohu 33 km2. Míra nezaměstnanosti se pohybuje
kolem 16,1 %.
Průběh komunikace
Toto město nebylo fyzicky navštíveno. Komunikace s ním probíhala buď elektronickou formou, nebo telefonicky. Do Dubí byl emailem zaslán předem připravený dotazník, který byl po vyplnění zaslán zpátky.
Vyhodnocení komunikace
Město Dubí má zatím připraveny pouze dva projektové záměry pro další dotační období. Oba dva jsou
závislé na získání finanční podpory. Jeden je zaměřen na revitalizaci města a je v hodnotě 20 mil. Kč
a spadá do oblasti dopravy, místní komunikace a MHD. Druhý záměr spadá do oblasti sportu a volného
času a do něho je plánováno investovat 15 mil. Kč. Město chce svými projekty zajistit:
– zdravé a čisté město s dostatkem zeleně
– bezpečné město
– město s dostatečnou nabídkou pro trávení volného času
– město s fungující infrastrukturou
– město s kvalitní veřejnou správou
– město s rozvíjejícím se podnikáním (především v obchodu a službách a odvětvích vázaných na
lázeňství a cestovní ruch)
Vzhledem k tomu, že město Dubí má prozatím naplánovány investice pouze do dvou projektových záměrů, tak nepřikládáme grafy, které by neměly žádnou vypovídající hodnotu.
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5.7.4 Město Krupka
Základní informace o městě
Město Krupka se nachází přibližně 5 km severně od Teplic na úpatí Krušných hor. Leží v okrese Teplice,
v Ústeckém kraji. Centrum města leží v nadmořské výšce 262 m n. m. Město je známé především svou
hornickou minulostí. Po celá staletí se v Krupce těžil cín, ale i stříbro, wolfram a fluorit.
Rozloha katastrálního území Krupky je 4 687 ha se značnými výškovými rozdíly. Dnes má Krupka 13 578
obyvatel. Nezaměstnanost je 15,7 %.
Průběh komunikace
S městem Krupka jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění.
Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Z Krupky nám bylo zasláno 21 projektových záměrů. Největší prioritu pro město má oblast zlepšení
občanské infrastruktury, kde je celkem 7 projektů v hodnotě okolo 100 mil. Kč. Všechny záměry se vztahují k úspoře energie. Jedná se o zateplení fasád, výměny oken na základních školách, školní družině,
mateřské škole, městském úřadě. Všechny záměry jsou však závislé na získání finanční podpory. Druhá
oblast s nejvíce záměry je pak oblast sportu a volného času, zde má město celkem 5 projektů v hodnotě
kolem 55 mil. Kč. Jedná se vybudování víceúčelových hřišť, dopravního hřiště, fotbalového hřiště, případné pořízení sportovní, nafukovací haly.
Následuje životní prostředí se třemi záměry, kde se plánuje investovat přes 57 mil. Kč. Z největší části se
jedná o odkanalizování části obce a vybudování kanalizace nové.
Shodně po dvou projektech je zaměřeno na investice do kulturních a historických památek a technickou
infrastrukturu. Pouze po jednom projektu je směřováno na dopravu a rozvoj cestovního ruchu.
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Graf 25 - finanční objem projektů v Krupce

Graf 26 - počet plánovaných projektů v Krupce
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5.7.5 Město Bílina
Základní informace o městě
Město Bílina leží v severozápadních Čechách, ve východní části Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. Bílina leží na stejnojmenné řece Bílině. Historické jádro města je od roku 1992
městskou památkovou zónou.
Zaujímá celkovou plochou o rozloze 32,41 km2. Město má 15 835 obyvatel. Míra nezaměstnanosti je
v 14 %.
Průběh komunikace
Naši spolupráci s městem jsme navázali zasláním dotazníku paní Ing. Monice Pánovové. Dotazník se
nám vrátil vyplněný v požadovaném termínu. Po zpracování výsledků dotazníkového šetření byla na řadě
osobní schůzka. Při té jsme opět komunikovali s paní Pánovovou. Schůzka se konala na Městském úřadě
v Bílině. S městem byla po celou dobu velice dobrá spolupráce.
Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že město Bílina nemá prozatím s IPRM žádné zkušenosti, protože necítilo
potřebu IPRM vytvářet. Pokud by se tato skutečnost v budoucnu změnila a městu by to mohlo pomoci,
je město připraveno IPRM vytvořit a realizovat a využít k tomu zkušenosti, které nabylo při realizaci jiných
projektů. Město se však bojí administrativní zátěže a komplikovanosti, se kterou se v minulosti již potýkali.
Jak již bylo řečeno, město je připraveno zpracovat podklady pro IPRM, pokud to bude k jeho prospěchu
a je rozhodnuto využít potenciálu, který IPRM v současné době nabízí - nástroj pro čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících
určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do
geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů, především jejich
interiérů, zařízení, prostranství a na obnovení tradičních hodnot města. Cílem těchto záměrů je zachování
rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb a zatraktivnění města jako
celku. Jak vyplývá z řízeného rozhovoru, město Bílina v minulosti spolupracovalo například s organizací
Člověkem v tísni, Mostem k naději, Speciálně pedagogickým centrem atd.
V případě potřeby je připraveno navázat další spolupráci s novými i nynějšími partnery a to podle účelu
IPRM. Město má již bohatou zkušenost s vypracováváním projektů a jejich realizací a je si dobře vědomo
úskalí, která tyto procesy doprovázejí. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů. Rozhodující je pro Bílinu finanční stránka projektů. Pro město takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé
projekty získají dotace, protože projekty takovéto finanční náročnosti jsou pro omezený rozpočet města
velmi zatěžující. Od toho se bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu, tak jeho délka.
Záměry města by se daly rozdělit do několika oblastí.
První oblastí je revitalizace města, která zahrnuje dva projekty v hodnotě 75 mil. Kč. Zde se jedná o rekonstrukci náměstí, kde by mělo dojít k přemístění parkovacích ploch a vytvoření odpočinkové zóny, dále
k celkové regeneraci zeleně, chodníků a dětských hřišť u panelákových sídlišť.
Druhou oblastí je oblast zlepšení občanské vybavenosti, kde je plánováno investovat 80 mil. Kč. Jedná
se o celkovou rekonstrukci divadla a o vytvoření první bezbariérové trasy ve městě.
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Třetí a důležitou oblastí je sport a volný čas. I zde se jedná o 2 projekty v hodnotě 60 mil. Kč. Projekty
zahrnují celkovou rekonstrukci sportovní haly a úplnou rekonstrukci veřejného osvětlení.
Ostatní záměry se týkají životního prostředí, rozvoje lidských zdrojů a a technické infrastruktury. Představitelé města si jsou vědomi finanční náročnosti všech projektů. Budou se ale snažit získat finanční
podporu z dotací.

Graf 27- finanční objem projektů v Bílině

Graf 28 - počet plánovaných projektů v Bílině
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5.8 Okres Děčín
5.8.1 Město Děčín
Základní informace o městě
Statutární město Děčín se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným
městem České republiky (135 m n. m.). Díky své poloze je Děčín často nazýván bránou severních Čech.
Děčín je významným říčním přístavem.
Město má v současné době 50 311 obyvatel. Zaujímá území o rozloze 118,04 km2. Míra nezaměstnanosti
je 13,1 %. Hustota osídlení je 149 obyvatel na km2.
Průběh komunikace
S městem Děčín jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění.
Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi dobře.
Vyhodnocení komunikace
Z Děčína nám bylo posláno celkem 51 projektových záměrů. Z toho množství je až 40 projektů závislých
na získání dotace, pouze 3 projekty budou realizovány v každém případě a 4 záměry jsou zatím pouze
ve fázi úvah.
Podle rozdělení do oblastí v Děčíně je největší důraz kladen na investice do zlepšení dopravy ve městě.
Zde je plánováno 10 projektů, které zahrnují celkovou rekonstrukci komunikací, chodníků, křižovatek,
rekonstrukci mostu dále o celkovou plynofikaci Dopravního podniku, včetně nové čerpací stanice.
Revitalizace města zahrnuje 10 projektů v hodnotě přes 600 mil. Kč. Záměry zahrnují celkové rekonstrukce komunikací, chodníků včetně bezbariérových úprav ploch, vytvoření zelených pásů a ploch, pro
děti a dětská hřiště, vybavení města parkovým a městským mobiliářem.
Záměry do oblasti sportu a volného času - 8 projektů v hodnotě přes 100 mil. Kč.
Oblast zlepšení občanské vybavenosti -7 projektů v hodnotě přes 350 mil. Kč. Zde se jedná o rekonstrukce škol včetně vybudování bezbariérových přístupů, výstavba nového domu pro seniory a rekonstrukce
stávajícího seniorského domu, rekonstrukce domu pro sociálně slabé rodiny. Všechny tyto záměry jsou
závislé na získání finanční podpory z dotací.
Následují oblasti, které mají shodně po čtyřech projektových záměrech a jsou to rozvoj lidských zdrojů,
technická infrastruktura a životní prostředí. Nejméně projektových záměrů má v Děčíně oblast rozvoje
cestovního ruchu, která má jen 3 projekty.
Všechny tyto záměry jsou velmi finančně náročné, ale pro město velmi důležité. Zastupitelům města jde
o spokojený život občanů. Proto se budou snažit o maximální získání a pečlivé využití finanční podpory
z dotací.
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Graf 29 - finanční objem projektů v Děčíně

Graf 30 - počet plánovaných projektů v Děčíně
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5.8.2 Město Varnsdorf
Základní informace o městě
Město Varnsdorf je druhým největším městem okresu Děčín a zároveň největším městem Šluknovského
výběžku. Rozprostírá se okolo říčky Mandavy a je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou
Německo. Od roku 2003 je městem s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.
Ve Varnsdorfu žije 15 802 obyvatel. Katastrální výměra města je 26,21 km2. I ve Varnsdorfu je dost vysoká nezaměstnanost, kolem 15,9 %.
Průběh komunikace
S městem Varnsdorf jsme zahájili komunikaci elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění. Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Termín doručení byl lehce po námi požadovaném datu, což však nebylo žádnou vážnější komplikací. Komunikace s městem i přesto probíhala velmi
dobře. Na termínů následující osobní schůzky jsme se domluvili s panem Ing. Jaroslavem Beránkem.
Osobní schůzka se odehrála na městském úřadě ve Varnsdorfu.
Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že město Varnsdorf nemá prozatím s IPRM žádné zkušenosti, protože se
jeho vytvoření nebylo nikdy povinné a to z legislativních důvodů. Pokud by se tato skutečnost v budoucnu změnila, je město připraveno IPRM vytvořit a realizovat. Již teď však město chápe důležitost a úlohu,
kterou IPRM v současné době představuje - nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny
města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
Vyhodnocení komunikace
Projektové záměry města se především zaměřují na rekonstrukce stávajících objektů. Jedná se o 3 záměry v hodnotě 102 mil. Kč. Záměry zahrnují celkovou revitalizaci a modernizaci města-zvýšení počtu
parkovacích míst, úpravu a rozšíření zeleně, opravu komunikací a chodníků, vytvoření prostorů pro volný
čas a sport. Tato oblast také zahrnuje vylepšení dosavadního stavu hřbitova. Cílem těchto záměrů je zachování rekonstruovaných a revitalizovaných objektů do budoucna, zlepšení služeb a zatraktivnění města
jako celku.
Dalšími důležitými oblastmi je oblast technické infrastruktury města – hodnota investice je 80 mil. Kč.
Sem spadá celková rekonstrukce kanalizace a vodovodu města. Dále oblast zlepšení občanské vybavenosti s investicí 72 mil. Kč. Zde se jedná o celkovou rekonstrukci základní školy.
Neméně důležitou oblastí je péče o kulturní a historické památky. Zde město plánuje 2 záměry v hodnotě 56 mil. Kč. Jedná se o dokončení rekonstrukce Hrádku-významné dominanty města a rekonstrukci
muzea.
Město Varnsdorf spolupracuje s obecně prospěšnou organizací České Švýcarsko, další spolupráce
funguje s nadačním fondem Hrádek – Burgsberg a s německými městy Seifhnnersdorf a Grossschonau. To poskytuje městu výhodu v realizaci výše vytyčených cílů. Rozhodující je pro Varnsdorf finanční
stránka projektů. Pro město takové velikosti je zásadní, zda na jednotlivé projekty získají dotace, protože
projekty takovéto finanční náročnosti jsou pro omezený rozpočet města velmi zatěžující. Od toho se
bude odvíjet jak doba započetí realizace projektu, tak jeho délka.
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Graf 31 - finanční objem projektů ve Varnsdorfu

Graf 32 - počet plánovaných projektů ve Varnsdorfu
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5.8.3 Město Rumburk
Základní informace o městě
Rumburk je město v nejsevernější části České republiky, ve východní části Ústeckého kraje, v severovýchodní části okresu Děčín, ve Šluknovském výběžku. Město leží ve Šluknovské pahorkatině a protéká jím
říčka Mandava. V Rumburku jsou hraniční přechody do německých měst Seifhennersdorfu a Neugersdorfu. Rumburk je obcí s rozšířenou působností.
Město se rozkládá na ploše 24,71 km2. Žije zde 11 171 obyvatel. Nezaměstnanost ve městě se pohybuje
kolem 13 %.
Průběh komunikace
Se zástupci města Rumburk jsme komunikovali elektronickou formou. Městu byl zaslán dotazník k vyplnění. Město nám poslalo zpět vyplněné své projektové záměry. Komunikace s městem probíhala velmi
dobře.
Vyhodnocení komunikace
Město Rumburk má připraveno 25 záměrů v celkové hodnotě okolo 330 mil. Kč.
Jednou z nejobsáhlejších oblastí je oblast sportu a volného času. Zde je připraveno 7 záměrů v hodnotě
investice okolo 93 mil. Kč. Zde se jedná o rekonstrukci a dokončení výstavby letního a zimního stadionu,
rekonstrukci tělocvičny základní školy a výstavbu tras a cyklostezek.
Další velmi významnou oblastí je oblast zlepšení občanské vybavenosti. Zde je naplánováno 5 záměrů
v hodnotě přes 20mil.Kč. Tyto záměry chce město realizovat v každém případě i bez získání finanční podpory. Téměř všechny projekty se týkají rekonstrukcí a vylepšení prostředí základních škol. Zde je vidět
zájem o realizaci důležitých záměrů pro spokojený život občanů.
Oblast technické infrastruktury města je oblast, která zahrnuje 4 záměry v hodnotě 131 mil. Kč. Záměr
se týkají vybudování a rekonstrukcí vodovodu a kanalizace města.
Oblast dopravy, komunikací a MHD zahrnuje 5 záměrů v hodnotě skoro 42 mil. Kč. Zde se jedná o propojení ulic a sídlišť, zvýšení kapacity parkovacích míst a výstavbu oboustranných chodníků.
Další záměry se týkají revitalizace města – 2 záměry v hodnotě okolo 14 mil. Kč a investice do kulturních
a historických památek – 1 záměr v hodnotě 14 mil. Kč.
Představitelé města si jsou vědomi finanční náročnosti záměrů. Ale přesně vědí, které projekty jsou
schopni investovat i bez finanční podpory u dotací. Jedná se o oblast škol. U ostatních záměrů se budou
snažit o získání maximální dotační podpory.
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Graf 33 - finanční objem projektů v Rumburku

Graf 34 - počet plánovaných projektů v Rumburku
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6 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
V celém průběhu komunikace s vybranými městy na území Ústeckého kraje jsme se detailně seznámili
s celou řadou problémů a situací, se kterými se zástupci měst setkávají. Zároveň jsme diskutovali možná
řešení a plány pro zlepšení situace. Při vyhodnocení výsledků průzkumu jsme došli k závěrům, které
určuje charakter našeho regionu. Tyto závěry poukazují na problémy, které jsou obdobné průřezově
u většiny měst a obcí v Ústeckém kraji.
Pokud se podíváme na statistiku výsledků dotazníkové akce, tak zjistíme, které oblasti projektových záměrů jsou zastoupeny v největší míře. Hodnotit můžeme nejen počty záměrů v jednotlivých oblastech,
ale i finanční nároky na tyto plánované akce. Celkem jsme naplnili databázi 396 projekty. Největší množství projektů má připraveno město Ústí nad Labem – celkem 64 projektových záměrů v devíti oblastech.
Následuje město Děčín s 51 záměry, v osmi oblastech. Město Děčín překvapivě nemá připraven žádný
projektový záměr v oblasti investic do kulturních a historických památek.

Graf 35 - počet plánovaných projektů dle jednotlivých měst
Pokud se podíváme na statistiku dle příslušnosti do jednotlivých okresů, tak zjistíme, že největší objem financí plánuje vynaložit Ústí nad Labem jako jediný zástupce stejnojmenného okresu. S odstupem následují okresy Chomutov a Děčín. Na opačném pólu je překvapením okres Teplice, který má na svém území
nejvíce měst, která se průzkumu účastnila (celkem 5 měst – Teplice Bílina, Krupka, Duchcov a Dubí).
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Graf 36 - finanční objem plánovaných projektů v jednotlivých okresech (v mil. Kč)
Z pohledu plánovaného počtu plánovaných projektových záměrů se do čela dostaly okresy Chomutov
a Děčín, na chvostu žebříčku je okres Louny.

Graf 37 - počet plánovaných projektů v jednotlivých okresech
Z přehledu o počtu plánovaných projektových záměrů a jejich rozpočtů můžeme dopočítat i průměrnou
výši projektového záměru. V celém Ústeckém kraji odpovídá průměrná výše rozpočtu částce na úrovni
50 mil. Kč. V tomto ukazateli výrazně vyčnívá okres Ústí nad Labem, jehož průměrná výše rozpočtu na
jeden projektový záměr přesahuje částku 140 mil. Kč. Naopak okresy Teplice a Louny mají naplánované
projektové záměry s průměrným rozpočtem pod 15 mil. Kč.

74

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Graf 38 - průměrná výše rozpočtu projektového záměru v jednotlivých okresech (v mil. Kč)

Největší množství projektů jsme identifikovali v oblastech Doprava a Občanská vybavenost – shodně 79
projektových záměrů. Následuje oblast Sport a volný čas s 59 záměry a Revitalizace měst s 51 záměrem.
Tyto údaje můžete vyčíst i z následujícího přehledného grafu.

Graf 39 – celkový přehled projektových záměrů dle oblasti zaměření
Pokud se na všechny záměry podíváme z hlediska objemu finančních prostředků, potřebných na jejich
realizaci tak zjistíme, že z celkového objemu 20 miliard Kč připadá více než 5,5 miliardy Kč na investice
do dopravy. To představuje více než čtvrtinu celkového objemu financí (28%). Následují oblasti zaměřené
na revitalizaci měst a investice do občanské vybavenosti, které z celkového objemu ukrajují každá cca
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3,5 miliardy Kč (18%, resp. 17%). S mírným odstupem následuje oblast životního prostředí, u které objem
představuje cca 2,5 miliardy Kč. Tato oblast je ovšem zkreslena plánovaným projektem města Litoměřice, jehož rozpočet je odhadován na 2 miliardy Kč. Po odečtení tohoto projektu by se oblast životního
prostředí propadla na předposlední místo s pouhým 2% podílem na celkovém objemu. V součtu se nad
hranici jedné miliardy Kč nachází ještě oblast cestovního ruchu (1,7 miliardy Kč, 9%) a oblast sport a volného času (1,4 mld. Kč, 7 %).
Průměrná výše rozpočtu se u sledovaných projektů pohybuje těsně nad hranicí 50 milionů Kč, největší
průměrný rozpočet lze nalézt u projektů v oblasti životního prostředí (87 mil. Kč), naopak nejnižší průměrný rozpočet vykazují projekty v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání (8,6 mil. Kč).
Následující graf tedy názorně ukazuje, v jakých oblastech by města uvítala největší objemy finančních
prostředků pro možné poskytnutí dotace či podpory.

Graf 40 - porovnání finanční náročnosti jednotlivých oblastí (v mil. Kč)
Porovnat můžeme i předpokládanou finanční náročnost jednotlivých projektových záměrů v uvedených
oblastech. Nejvyšší průměrný rozpočet mají projekty v oblasti životního prostředí – téměř 87 mil. Kč.
Naopak nenižší průměrné náklady se předpokládají u projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů
a vzdělávání.
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Graf 41 - průměrná výše rozpočtu projektového záměru v jednotlivých oblastech (v mil. Kč)
U některých oblastí jsme zaznamenali zájem téměř u všech oslovených měst, jiné oblasti byly městy téměř opomíjeny. Nejčastěji žádanou oblastí dle ukazatele, který porovnává počet měst, která mají v dané
oblasti naplánované své záměry, se stala oblast zaměřená na investice do sportu a volného času. Projekty v této oblasti má připraveno 85% oslovených měst. S těsným odstupem následují oblasti dopravy
a občanské vybavenosti, ve které plánuje realizovat projekty rovných 80% měst. Naopak nejmenší zájem
ze strany měst je o projekty, které se zabývají problematikou lidských zdrojů a vzdělávání, ve které má
připravené záměry k realizaci pouhých 30% oslovených měst. Tento přehled dokreslí následující graf.

Graf 42 - procentuální vyjádření počtu měst se záměrem v dané oblasti
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6.1 Oblast dopravy
Nejpalčivějším problémem dnešní doby je dopravní situace v městech a jejich nejbližším okolím. Převážná část komunikací byla vybudována v době, kdy dopravní zatížení a množství automobilů zdaleka
nedosahovalo dnešní situace. Většina měst (80% oslovených) má v plánu investovat do zlepšení dopravní situace na svém území. Jedná se o projekty lokálního významu, které by v případě dotační podpory
pravděpodobně nenaplňovaly charakter plánovaného Operačního programu Doprava. Tento OP bude
zaměřen převážně na hlavní silniční síť České republiky, na propojení jednotlivých regionů a na dálniční
síť a obchvaty měst. Ve sledovaných městech se jedná o řešení regionální, místní, které by měl pomoci
financovat Integrovaný regionální operační program.
V číselném vyjádření se projekty zaměřené na dopravní situaci podílejí významnou měrou na celkovém
objemu projektů. Podle počtu identifikovaných projektů se oblast dopravy řadí na první místo společně
s projekty zaměřenými na zlepšení občanské vybavenosti. Obě oblasti dosahují shodné úrovně 20%
z počtu projektů, celkem se jedná o 79 připravených projektů. Oblast Dopravy však vyčnívá výší předpokládaných investic do plánovaných projektů připravených k realizaci. Objem finančních prostředků
potřebných na realizaci uvedených záměrů přesahuje částku 5,6 miliardy Kč, což tvoří více než 27%
celkového finančního objemu připravených projektů.
Na celkovém počtu projektů, zařazených do oblasti dopravy se největší měrou podílejí města Ústí nad
Labem se 14 projekty, Klášterec nad Ohří a Děčín s 10 projekty, Teplice s 9 a Chomutov s 8 projekty.
V Ústí nad Labem představují projekty v oblasti dopravy celkem 22% z počtu všech záměrů, ve finančním
vyjádření se jedná dokonce o 35% plánovaných investic. V Klášterci nad Ohří představuje počet projektů
32% z celkového počtu, finanční objem je 23%. Ve statutárním městě Děčín činí počet projektových záměrů zaměřených na dopravu 19% z celkového počtu, ve finančním vyjádření se jedná o 26%. Ve městě
Teplice je z celkového počtu projektů zaměřeno 47% na dopravu, z celkových plánovaných investic se
jedná o 68%. V Chomutově připadá na oblast dopravy celkem 36% všech záměrů, což představuje 39%
plánovaných investic vynaložených na realizaci projektů.
Pokud se na projekty v oblasti dopravy podíváme z pohledu finančních prostředků, které jednotlivá města plánují vynaložit na realizaci svých projektů, tak zjistíme, že o 85% z celkového objemu se dělí pouhá tři
města – Ústí nad Labem s plánovanými investicemi 3,2 miliardy Kč, Chomutov s 974 miliony Kč a Děčín
s částkou 586 mil. Kč. V těchto městech tedy dle průzkumů má oblast dopravy velmi vysokou prioritu.
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Graf 43 – počet plánovaných projektů v oblasti dopravy

Graf 44 - finanční objem projektů v oblasti dopravy (v mil. Kč)

6.2 Oblast občanské vybavenosti
Další stěžejní oblastí, jejíž důležitost vyplynula z komunikace se zástupci měst, je oblast investic do
zlepšení občanské vybavenosti ve městech. Do této oblasti byly zařazeny zejména projekty, které se
týkají investic do rekonstrukcí mateřských a základních škol, domů pro seniory a kulturních či multifunkčních objektů. I v této oblasti bylo zjištěno, že 80% dotázaných měst má aspoň jeden záměr směřující ke
zlepšení občanské vybavenosti. Celkem bylo identifikováno 79 projektů, což tvoří zhruba 20% ze všech
evidovaných projektových záměrů. Ve finančním vyjádření by na realizaci všech projektů na zlepšení
občanské vybavenosti bylo potřeba vynaložit téměř 3,5 miliardy Kč (17,5% z celkového objemu projektů).
Pokud se na počty plánovaných projektů podíváme z pohledu jednotlivých měst v regionu, tak nás ur-
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čitě nepřekvapí, že největší podíl na počtu projektů i objemu finančních prostředků má město Ústí nad
Labem. To eviduje celkem 18 projektů (28% ze všech svých záměrů) ve výši 1,86 miliardy Kč (20% plánovaných investic). V počtu projektů následují města Děčín (8 projektů), Krupka a Litoměřice (7 projektů).
Podle finančního objemu vyčleněného na oblast občanské vybavenosti následuje po Ústí nad Labem
opět Děčín (455 mil. Kč), Chomutov (260 mil. Kč), Most (240 mil. Kč) a Klášterec nad Ohří (185 mil. Kč).
Investice do občanské vybavenosti by měly být další stěžejní částí Integrovaného regionálního operačního programu. Ze strany měst a obcí se jedná o velmi žádanou a potřebnou oblast, která by prioritně měla
být podporována právě prostřednictvím tohoto operačního programu.

Graf 45 - počet plánovaných projektů v oblasti občanské vybavenosti

Graf 46 - finanční objem projektů v oblasti občanské vybavenosti (v mil. Kč)
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6.3 Oblast revitalizace měst a veřejných prostranství
V této oblasti bylo identifikováno celkem 51 projektových záměrů v celkovém objemu 3,6 miliardy Kč. Dle
počtu záměrů je tato oblast čtvrtá v pořadí zájmu měst (tvoří 13% z celkového počtu záměrů), podle finančního vyjádření patří dokonce na druhé místo (více než 18% z celkového finančního objemu). Záměry
v této oblasti vykazuje přesně 60% oslovených měst, která již mají připraveny konkrétní projekty. V této
kategorii můžeme nalézt projekty zaměřené na investice do veřejně přístupných prostranství na území
měst. Jedná se zejména o investice do revitalizace městských parků a lesoparků, úpravy dřevin a ostatní
zeleně a rekonstrukce náměstí.
Nejvíce připravovaných projektů má již tradičně město Ústí nad Labem, konkrétně se jedná o 12 projektů s celkovým rozpočtem 1,315 miliardy Kč. Následuje město Děčín, které má připraveno 10 projektů
s rozpočtem 616 milionů Kč. Město Chomutov eviduje 8 projektů v celkové výši 1,1 miliardy Kč. Dalším
městem, které se zaměřuje na projekty revitalizace veřejných prostranství, je Kadaň se 6 projekty v hodnotě 170 mil. Kč. Ostatní zapojená města nemají více než pět evidovaných záměrů, které by bylo možno
zařadit do této oblasti. Celkový finanční objem projektů ostatních měst je cca 430 mil. Kč při počtu 15
projektů.

Graf 47 - počet plánovaných projektů v oblasti revitalizace měst

81

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Graf 48 - finanční objem projektů v oblasti revitalizace měst (v mil. Kč)

6.4 Oblast sportu a volného času
Oblast sportu a volného času se v počtu identifikovaných projektových záměrů řadí na třetí místo za oblast dopravy a občanské vybavenosti. Celkem bylo u určených měst, se kterými probíhala komunikace,
zjištěno 59 projektových záměrů. Tato oblast je zastoupena u největšího počtu měst – alespoň jeden
projekt v této oblasti má připraveno přesně 85% oslovených měst. Celkový finanční objem projektů,
které se zaměřují na investice do sportovišť, hřišť, sportovních a rekreačních areálů představuje částku
téměř 1,5 miliardy Kč (7% z celkového finančního objemu všech projektů). Z pohledu finančního objemu
náleží oblasti sportu a volného času až šesté místo ze všech sledovaných oblastí. Tyto údaje svědčí
o tom, že města mají připraveno relativně velké množství projektů s nižšími průměrnými náklady. Průměrná výše rozpočtu u projektů v této oblasti se pohybuje okolo 24 milionů Kč.
Největší počet záměrů v této oblasti má naplánováno město Děčín – celkem 8, následuje Rumburk se
sedmi a poté tři města se šesti připravenými záměry: Teplice, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Při pohledu
na finanční objem plánovaných projektů vyčnívá Ústí nad Labem, které má připraveny čtyři projekty s celkovým rozpočtem 600 mil. Kč, následuje Most a Litvínov (144 a 142 mil. Kč). Nad hranici 100 mil. Kč se
vyšplhala Kadaň (132 mil. Kč) a Děčín (110 mil. Kč).
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Graf 49 - počet plánovaných projektů v oblasti sportu a volného času

Graf 50 - finanční objem projektů v oblasti sportu a volného času (v mil. Kč)

6.5 Oblast životního prostředí
V této důležité oblasti jsme od oslovených měst získali informace o 28 projektech. Celkem plánuje realizovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí 55% dotázaných měst. Celková výše plánovaných
investic do projektů, které zabývají ochranou životního prostředí, je 2,4 miliardy Kč. Tuto statistiku ovšem
zkresluje záměr města Litoměřice, které uvažují o projektu v rozsahu 2 mld. Kč. Po odečtení investice
do tohoto projektu činí celková výše plánovaných investic 435 mil. Kč. Investice do ochrany a zlepšení
životního prostředí v regionu by měly být prioritou Ústeckého kraje. V rámci přípravy nových operačních
programů pro období 2014 – 2020 se připravuje specifikace nové podoby Operačního programu Životní prostředí, který by měl pokrýt základní potřeby žadatelů nejen z řad obcí a měst. Ovšem podpo-
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ra ochrany přírody by měla být i jedním z cílů a úkolů nového Integrovaného regionálního operačního
programu, který by měl OP Životní prostředí vhodně doplňovat v opatřeních specifických pro konkrétní
region. Tím by v budoucnu mělo dojít i ke zvýšení motivace měst a obcí k realizaci projektů, směřujících
ke zlepšení životního prostředí v Ústeckém kraji.
Nejvíce plánovaných projektů v oblasti životního prostředí jsme identifikovali u města Most, které uvažuje
o realizaci 5 projektů v celkové výši 99 mil. Kč. Následují Lovosice se čtyřmi projekty v hodnotě 92 mil.
Kč a Děčín se čtyřmi projekty s rozpočtem 27,6 mil. Kč. Přehledy o počtech projektů a finanční alokaci
v jednotlivých městech naleznete v následujících grafech.

Graf 51 - počet plánovaných projektů v oblasti životního prostředí

Graf 52 - finanční objem projektů v oblasti životního prostředí (v mil. Kč)
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6.6 Oblast technická infrastruktura
Projektů, které se zaměřují na investice do technické infrastruktury, jsme zaevidovali celkem 29 s celkovými odhadovanými náklady 954 mil. Kč. Do této kategorie spadají nejčastěji projekty zaměřené na
kanalizace, vodovody, veřejné osvětlení, případně plynofikaci. Tato oblast sice dle výsledků průzkumu
nevypadá jako prioritní, ale je třeba vzít v potaz, že data byla získána od měst nad 10.000 obyvatel. Chybějící, či nedostatečná technická infrastruktura ovšem bývá častějším problémem zejména v menších
obcích, které vzhledem k nedostatku financí nejsou schopny zajistit výstavbu či rekonstrukci z vlastních
zdrojů. V rámci připravovaného Integrovaného regionálního operačního programu proto doporučujeme
se právě na tuto oblast zaměřit. I zde je možné najít průnik dotačních možností s jinými operačními programy (Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova), ale ne vždy jsou podmínky těchto
operačních programů příznivé pro menší obce v Ústeckém kraji.
Rozložení plánovaných projektů mezi oslovená města je relativně rovnoměrné, projekty v této oblasti
má ve svém portfoliu rovných 70% měst. Nejvyšší počet projektů v oblasti technické infrastruktury jsme
zjistili v Děčíně a v Rumburku, v každém z měst se jedná o čtyři projekty. Z pohledu rozpočtu vyniká opět
město Děčín s plánovaným rozpočtem 390 mil. Kč, následuje město Ústí nad Labem s částkou 212 mil.
Kč. Data jsou přehledně zobrazena v následujících grafech.

Graf 53 - počet plánovaných projektů v oblasti technické infrastruktury
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Graf 54 - finanční objem projektů v oblasti technické infrastruktury (v mil. Kč)

6.7 Oblast rozvoje cestovního ruchu
Investic do cestovního ruchu se týká celkem 24 projektů a své záměry v této oblasti nám zaslala rovná
polovina měst. Celkový součet nákladů na tyto projekty činí 1,7 miliardy Kč. V této hodnotě je ovšem
zahrnut projekt města Ústí nad Labem, který se týká komplexních úprav v okolí jezera Milada. Tyto investice vyčíslilo město na částku 1 mld. Kč, což představuje nadpoloviční část z celkové sumy pro všechny
projekty v této oblasti. V následujících přehledech a grafech tento projekt nebudeme započítávat.
I bez projektu na úpravu okolí jezera Milada, nám město Ústí nad Labem poskytlo informace o nejvyšším
počtu projektů v oblasti cestovního ruchu – celkem se jedná o 7 projektů s celkovým rozpočtem téměř
650 mil. Kč. Na cestovní ruch se také zaměřuje město Lovosice, které má připraveno 5 projektových
záměrů. Tyto záměry mají ovšem relativně nízké náklady, město se chce zaměřit zejména na neinvestiční
akce typu propagace, mezinárodní spolupráce apod. I ostatní města nám zaslala informace o projektových záměrech s relativně nízkými rozpočty, nejvyšší investice po Ústí nad Labem plánují Děčín a Duchcov – shodně 25 mil. Kč. V grafu tedy zobrazujeme přehled bez projektů města Ústí nad Labem, jehož
plánované investice v této oblasti jsou o řád výše než u ostatních oslovených měst.
Oblast cestovního ruchu je další oblastí, kde by bylo vhodné motivovat města a obce k investicím v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ostatní dotační tituly sice také nabízejí podporu
v oblasti cestovního ruchu, ale jedná se většinou o podporu podnikatelských subjektů, nebo lze projekt
realizovat pouze v malých obcích (např. Program rozvoje venkova).
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Graf 55 - počet plánovaných projektů v oblasti cestovního ruchu

Graf 56 - finanční objem projektů v oblasti cestovního ruchu (v mil. Kč)

6.8 Oblast kultury a historie
Rovných 60% oslovených měst plánuje v následujícím období investovat do obnovy kulturních či historických památek, případně do organizace kulturních akcí na svém území. V součtu se jedná o 33 projektových záměrů s celkovými náklady 645 mil. Kč. Na těchto hodnotách se podílí zejména město Most, které
nás seznámilo s osmi projektovými záměry, jejichž průměrný rozpočet je ovšem jen na úrovni 2 mil. Kč.
Město má v plánu dvě investiční akce zaměřené na opravu památek, zbylých šest projekt se týká spíše
pořádání kulturních a kulturně-historických akcí. Město Klášterec nad Ohří má v plánu realizovat 5 projektů s celkovým rozpočtem 54 mil. Kč, město Ústí nad Labem tři projekty, ovšem s nejvyšším celkovým
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rozpočtem – 189 mil. Kč. Na investice do kulturních a historických památek se zaměřují také města Štětí
se čtyřmi záměry a Kadaň se třemi.

Graf 57 - počet plánovaných projektů v oblasti kultury a historie

Graf 58 - finanční objem projektů v oblasti kultury a historie (v mil. Kč)

6.9 Oblast lidských zdrojů a vzdělávání
Tato oblast je dle provedeného průzkumu nejméně zastoupenou. Připravené projekty, které by se dotýkaly lidských zdrojů, nebo vzdělávání, má pouze 6 z oslovených měst, což představuje pouhých 30%.
I celkový počet a finanční výše plánovaných projektů jsou v porovnání s ostatními oblastmi na velice nízké
úrovni. Celkem jsme zaznamenali 14 projektů v souhrnné výši cca 121 mil. Kč. Z této částky tvoří téměř
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polovinu jediný projekt města Ústí nad Labem, který se chce zaměřit na komplexní soubor vzdělávacích
potřeb žáků základních škol na území města. Města by měla být více motivována k realizaci projektů,
které by přispěly ke zlepšení situace v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Této oblasti se v současné
době věnují spíše vzdělávací či neziskové organizace a města dotační možnosti v této oblasti příliš nevyužívají. V budoucnu bude možné využít operační programy, které jsou k tomuto účelu určeny (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), ale podpora by měla být intenzivní i v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.

Graf 59 - počet plánovaných projektů v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání

Graf 60 - finanční objem projektů v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání (v mil. Kč)
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7 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH PARTNERSTVÍ A JEJICH POPIS
Partnerství znamená zapojení všech skupin a subjektů, kterých se bude čerpání prostředků týkat, do přípravy, provádění, sledování i hodnocení operačních programů. Je tedy základem i pro zapojení veřejnosti
a NNO jak při přípravě programů tak při samotném čerpání prostředků, který Evropská komise zdůrazňuje. Partnerství je jedním z pěti základních principů strukturální politiky a využívání strukturálních fondů.
Uplatňuje se na více úrovních, v rámci EU, mezi členskými státy, mezi regiony nebo na místní úrovni.
Partnerství se používá také v užším slova smyslu, kdy znamená zapojení organizace do konkrétního
projektu. Partneři se pak podílejí na projektu na smluvním základě. V některých programech je takové
partnerství např. mezi subjekty veřejné a soukromé sféry důležitým kritériem při hodnocení projektu.
Partneři se podílejí na projektu od samého začátku, jak při zpracování projektové žádosti, tak i při následné realizaci.

7.1 Konkrétní partnerství
Je zřejmé, že v rámci jednotlivých projektů i větších projektových celků jakými jsou např. IPRM, je partnerství nejvíce ovlivněno zaměřením projektů. Partnerství by mělo být co nejefektivnější a mělo by být
přínosem u všech fází projektu. Pokud je k projektu zaměřenému na dopravu přizván sportovní klub,
nejspíše to nebude mít takový přínos, jakého by bylo dosaženo, kdyby na tomto projektu spolupracovala
firma zabývající se touto tématikou. Většina realizátorů se této chyby vyvaruje, protože už ze samotné
logiky věci je jasné, že by jim to mohlo při realizaci spíše zkomplikovat situaci, než přinést usnadnění.
Dále je velice časté, že čím větší projekt, tím je obvykle mnohem více partnerů zapojeno do jeho realizace. Toto však není nutně platné vždy.

7.2 Partnerství dle zaměření projektů
1. Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Projekty v této oblasti jsou dost často velice finančně náročné. Jedná se například o údržbu či
opravu stávajících komunikací, stavbu nových komunikací, výstavbu nových parkovacích míst – především na sídlištích, opravy či úpravy křižovatek, vylepšení městské hromadné dopravy apod.
V rámci projektů se jako partneři na realizaci projektů mohou podílet následující firmy a instituce:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Dopravní podniky jednotlivých měst, ale i soukromý sektor např. společnosti
SVS a.s., RWE a.s., v některých případech například pokud se jedná o odstavná parkoviště či jiné
pozemní stavby, zasahující do CHKO, tak správa dané CHKO, či Lesy ČR.
2. Zlepšení občanské vybavenosti
Tato oblast je zaměřená a lepší občanské vybavení města/obce. Jsou tu projekty, v rámci kterých
jsou opravovány, vylepšovány, modernizovány budovy základních a mateřských škol, vytvářejí nové
možnosti pro sociálně slabé občany (podpora samostatného bydlení, nízkoprahová centra), rozvíjejí kulturu (vylepšují stávající areály), vytvářejí multifunkční areály a haly atd. V této oblasti se mohou
objevit investiční tak neinvestiční (měkké) projekty.
Nejčastější možná partnerství v této oblasti:
Zde se mohou zapojit se samotné mateřské a základní školy, kterých se projekty týkají, různé
neziskové organizace, státní fond životního prostředí, Ústecký kraj, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, poskytovatelé sociální a zdravotní péče, ale i soukromý sektor.
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3. Technická infrastruktura
Projekty zaměřené na technickou infrastrukturu většinou přinášejí rozšíření kanalizačního a vodovodního systému, nebo jeho opravu, zlepšení městského osvětlení (snížení energetické náročnosti)
atd.
Nejčastějšími partnery mohou být:
Společnosti ze soukromého sektoru – Severočeská vodárenská a.s., SVS a.s., a další podnikatelské subjekty; dále pak Okresní hospodářská komora, svazky obcí, Ústecký kraj apod.
4. Rozvoj cestovního ruchu
V této oblasti se díky projektům opravují zajímavé turistické cíle v dané lokalitě (oprava rozhleden,
muzeí apod.), vytvářejí se zázemí pro turisty (turistická informační centra, ubytovací možnosti jako
kempy, lázeňské hotely atd.).
Partnery u těchto projektů mohou být především:
Nejrůznější spolky a sdružení (např. Okrašlovací spolek Jindřišská, Občanské sdružení Dolní Žleb,
Český horolezecký svaz aj.), uplatnit se mohou i partnerská města v Německu (většinou Sasku),
další zapojení je možné očekávat od Lesů ČR, mikroregionů, škol a gymnázií, které spolupracují
na výměnných pobytech dětí a pedagogů i Krajského úřadu ÚK.
5. Životní prostředí
Zvláště zde na severu Čech jsou tyto projekty velmi důležité, jakákoli řešení, která se snaží co nejvíce napomáhat ochraně přírody a jejímu zlepšování a dalšímu nezatěžování, pomáhají zlepšit životní
prostředí těžce poznamenané povrchovou těžbou uhlí. Tyto projekty napomáhají i údržbě zeleně
a čistoty v městech a obcích.
K těmto projektům se nabízejí možnosti partnerství s následujícími subjekty:
Technické služby v daných městech, dále pak Ředitelství silnic a dálnic ČR, které spolupracuje na
údržbě zeleně podél komunikací, Krajský úřad ÚK, ČEZ a.s., těžební společnosti Czech Coal a.s.,
Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a případně jejich dceřiné společnosti.
6. Revitalizace veřejných prostranství
V této oblasti jsou projekty, které se zabývají revitalizací například náměstí v konkrétních městech,
údržbě a revitalizaci městských parků, které lidem slouží k odpočinku, a déle obnovují ostatní části
měst a obcí, například zlepšení života na sídlištích.
Zde se mohou nejčastěji uplatnit tito partneři:
Technické služby konkrétních měst, okresní hospodářské komory, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo kultury ČR, školy (Schola Humanitas, UJEP – Přírodovědecká fakulta), Národní památkový ústav, případně je zapojena i podnikatelská sféra (například majitelé přilehlých či zainteresovaných objektů).
7. Rozvoj lidských zdrojů
Jde převážně o měkké projekty, které se snaží o další vzdělávání obyvatel. Jde o projekty jako je
protidrogová prevence, osvěta v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, vznik nízkoprahových
center, další vzdělávání pracovníků ve státní sféře, sociálně terapeutické dílny, rozvoj komunálního
podnikání, vytváření míst pro osoby s handicapem.
Na těchto projektech se svým partnerstvím mohou podílet:
Úřady práce, školská zařízení, příspěvkové organizace např. Centra sociálních služeb, soukromý
sektor – většinou specializované firmy zaměřené na vzdělávání,
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8. Sport a volný čas
Tyto projekty pomáhají rozvíjet sportovní zázemí města/ obce. Spadá sem výstavba nových cyklotras a cyklostezek, multifunkčních sportovních hal, zimních a letních stadionů, lyžařských areálů,
plaveckých bazénů a oprava již stávajících sportovních zařízení.
Nejčastěji mohou být do partnerství zapojeni:
Sportovní kluby - Sportovní klub SIAD Bílina, Klub českých turistů, FK TJ Rumburk, Atletický klub
TJ Rumburk a mnohé další, projektů se mohou účastnit i různá sdružení -Děčínská koalice pro pěší
a cyklistickou dopravu, i firmy - Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o., Severočeské doly a.s.
aj., zapojují se základní a mateřské školy, domy dětí a mládeže atd.
9. Investice do kulturních a historických památek
Projekty zaměřující se především na záchranu, obnovu a udržování historických budov objektů
a objektů sloužících pro kulturní vyžití.
Na těchto projektech mohou být partnery:
Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Národní památkový ústav, majitelé těchto
objektů – např. vlastník kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, různé spolky, sdružení
i církevní instituce - Řimskokatolická farnost Rumburk, Zámek Děčín p. o.
10.Jiné projekty
Zaměření těchto projektů je různorodé, může se jednat o odstranění následků hornické činnosti,
prevence sesuvů svahů, kulturních akcí, ekologických akcí, po vědu a výzkum, energetiku atd.
Jelikož je zde mnoho různých témat jsou i různí potenciální partneři:
neziskové organizace např. Ekocentrum Most, Městské divadlo v Mostě, pokud se jedná o investiční projekty, tak se partnery stávají i podnikatelské subjekty, univerzity, Akademie věd, ministerstva
i jednotlivé osoby jakou jsou psychologové, speciální pedagogové atd.
Pro navázání partnerství je směrodatné, jakým tématem se zabývá konkrétní projekt, a podle toho se
pak uzavírají partnerství s organizacemi, které tematicky zapadají do projektových záměrů. Tento princip
bude s největší pravděpodobností platit i pro další programové období. Dále se dá předpokládat, že
u budoucích projektů se budou využívat především partnerství, která se v minulosti osvědčila a měla
by tedy fungovat i u budoucích projektů. Ovšem ani navazování zcela nových partnerství by nemělo být
nijak omezeno. Zástupci měst by se měli zaměřit na detailní seznámení s aktivními neziskovými organizacemi, spolky, zájmovými sdružení a podnikatelskými subjekty a zahájit s nimi intenzivní komunikaci pro
následné navazování partnerství ve svých plánovaných projektech.
Na základě zkušeností a poznatků z absolvované intenzivní komunikace se zástupci měst v Ústeckém
kraji je vhodné zmínit, že v současné době se při přípravě většiny projektových záměrů o partnerech
neuvažuje. Téměř 85 % projektových záměrů je tak naplánováno bez účasti partnerů a s případným partnerstvím se ani nepočítá. Informace o partnerech, o kterých jednotlivá města uvažují při přípravě svých
projektů, jsou uvedeny v příloze 3 tohoto dokumentu – přímo u jednotlivých projektových záměrů. Z
důvodu nízké míry plánovaných partnerství by bylo vhodné případné žadatele a příjemce více motivovat,
resp. je detailně informovat o možnostech a výhodách partnerství při přípravě a realizaci projektů. Dobrá
informovanost může tuto situaci výrazně změnit a vytvořit příznivé podmínky pro vznik nových partnerství.
Nejaktivněji o získání partnerů usilují města Chomutov a Rumburk. V Chomutově se snaží nalézt a získat
pro své projekty partnery u 14 z celkových 22 záměrů. Spolupráci se snaží navázat zejména s Technickými službami města Chomutova, s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s. a s místními
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základními a mateřskými školami. Město má také snahu získat pro své projekty podporu místních podnikatelských subjektů.
Město Rumburk plánuje realizovat celkem 25 projektových záměrů, u 11 z nich se snaží navázat partnerství. Podle zaměření projektů se město orientuje na místní ZŠ, jedná s Římskokatolickou farností, místním atletickým klubem a dalšími sportovními kluby, Klubem českých turistů a vodárenskou společností
SVS a.s.
Vhodné je zmínit i aktivitu města Děčín, které uvažuje o partnerství u 8 plánovaných projektů. Město již
zahájilo komunikaci s příspěvkovými organizacemi, uvažuje o spolupráci se ZŠ a MŠ, se Správou CHKO
Labské pískovce, Občanským sdružením Dolní Žleb, s Lesy ČR, Okresní hospodářskou komorou a místními podnikatelskými subjekty.
Za zmínku stojí i přístup města Kadaň, jehož zástupci plánují využít výhody partnerství u 5 z celkových 25
projektů. Zatím mají vytipovaný okruh subjektů, které by se mohly stát partnery u jednotlivých projektů.
Jedná se např. Severočeské doly a.s., neziskové organizace, pečovatelský dům apod.
Město Lovosice se u svých plánovaných projektů do oblasti cestovního ruchu zaměřuje na využití stávající spolupráce s partnerským městem Coswig. Tato spolupráce se dá předpokládat u 4 projektů
města. Město Most se snaží získat partnery zejména pro projekty, které se dotýkají životního prostředí
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Schola Humanitas, Okresní hospodářská komora) a oblasti kultury
a historie (Městské divadlo, neziskové organizace).
Ostatní města u většiny svých projektů o navázání partnerských vztahů prozatím neuvažují nebo o této
možnosti zatím nevědí. Bylo by tedy vhodné města průběžně informovat a motivovat k větší snaze k zapojení partnerů do realizace svých projektových záměrů.

Graf 61- poměr projektů s partnery k celkovému počtu projektů
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8 NÁVRHY REGIONÁLNÍ DIMENZE INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
Na základě informací, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách, jsme došli k závěrům, které by měly
být zohledněny při přípravě nových operačních programů. Oslovená města nám poskytla množství informací o svých potřebách a projektech, které plánují realizovat. Vzhledem k faktu, že v oslovených městech
žije 66 % všech obyvatel Ústeckého kraje, tak tyto informace mohou mít dopad na celkovou situaci celého regionu. Zároveň je však potřeba si uvědomit, že uvedené výsledky pocházejí výlučně od zástupců
větších měst (nad 10.000 obyvatel) v regionu a potřeby menších obcí mohou být odlišné. Při přípravě
dotačních titulů by tak měla být věnována velká pozornost i těmto malým obcím. Problémy při vyřizování
dotací mají dle naší zkušenosti často obce, ve kterých žije více než 2.000 obyvatel. Tyto obce jsou například vyloučeny z okruhu žadatelů v Programu rozvoje venkova, ale jejich plánované projekty jsou právě
z oblasti, kterou tento dotační program pokrývá. Doporučujeme tedy zaměřit část finanční alokace přímo
na podporu rozvoje malých a středních obcí v našem regionu.
Vzhledem k tomu, že v současné době je již podoba nových operačních programů pro období 2014
– 2020 ve schvalovacím procesu a jednotlivé cíle a tematické okruhy jsou již známy, tak se následující
doporučení zaměřují především na preference regionálních dimenzí v Integrovaném regionálním operačním programu. Tyto regionální dimenze by měly vycházet právě z aktuální situace a potřeb konkrétních
regionů (krajů) a tím by měly zvyšovat efektivitu a přínosy finančních podpor. Zásadní pozornost je věnována tematickému okruhu „Integrovaný rozvoj území“. Jednotlivé oblasti projektových záměrů, o kterých
pojednává tato publikace, odpovídají budoucímu navrženému zaměření Integrovaného regionálního operačního programu a výsledky z průzkumu by měly přispět ke správnému stanovení priorit při nastavení
finanční alokace pro jednotlivá podopatření.
Ze sledovaných oblastí projektových záměrů je velmi důležité se v Integrovaném regionálním operačním
programu zaměřit na oblast dopravy. V této oblasti se u většiny sledovaných měst jedná o strategické záměry, které jsou současně velmi finančně náročné. IROP by měl doplňovat plánovaný Operační program
Doprava, který se bude zaměřovat zejména na hlavní a páteřní dopravní sítě. Plánované záměry oslovených měst ovšem svým obsahem nenaplňují podmínky tohoto operačního programu a jsou zaměřeny
zejména na lokální infrastrukturu. Města tak mají v zásobníku mnoho projektů, které se zabývají možnými
úpravami místních komunikací včetně chodníků, vybudování chybějících parkovacích míst, záchytných
parkovišť apod. Tyto projekty jsou ovšem velmi finančně náročné a tak se jejich realizace často odkládá.
Z tohoto důvodu by se měl IROP zaměřovat právě na dopravní situaci v katastru měst, řešení kapacity a bezpečnosti provozu ve městech a na zkvalitnění parkovací kapacity. Zároveň je vhodné sledovat
případné synergické vazby mezi jednotlivými projekty v rámci obou operačních programů (OP Doprava
a IROP). Zde se může vyskytnout mnoho projektových záměrů, které mohou při společné realizaci
mnohonásobně zvýšit své přínosy (např. obchvat města realizovaný v rámci OP Doprava a související budování parkovacích míst na území dotčeného města). Další provazby jsou možné např. s projekty, které
spadají do Operačního programu Životní prostředí.
Další podstatnou oblastí, na kterou by se měl zaměřovat nový Integrovaný regionální operační program
je problematika občanské vybavenosti. V této kategorii města plánují mnoho akcí, které se zaměřují
zejména na rekonstrukce a opravy základních a mateřských škol, domů a center pro seniory a dále na
investice do budov, které slouží ke kulturním účelům (knihovny, volnočasová centra, multifunkční centra
apod.). Tyto investice jsou pro města, zejména pro jejich obyvatele velmi přínosné a žádané, ale mnoh-
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dy dochází k ustoupení od myšlenky na realizace těchto akcí z finančních důvodů. Zástupci města si
důležitost těchto investic uvědomují, i proto jsme v této oblasti shromáždili téměř 80 plánovaných investičních akcí na území měst v Ústeckém kraji. Celkový finanční objem, který by města chtěla vynaložit na
tyto investice, činí téměř 3,5 miliardy Kč. Prostým aritmetickým průměrem se jedná o investici 175 mil.
Kč v každém z oslovených měst. Dá se očekávat, že u menších obcí, které nebyly do tohoto průzkumu
zapojeny, se bude jednat také o podstatný počet potenciálních záměrů, protože v těchto menších obcích
je často občanská vybavenost na nedostatečné úrovni. Při realizaci některých projektů je možné využít
synergické vazby na jiné OP – např. OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Jednou z dalších priorit dle informací získaných od zástupců měst je oblast revitalizace veřejných prostranství. V této oblasti jsme zaznamenali velký zájem o realizaci téměř 60 projektů v hodnotě více než
3,5 miliardy Kč. Tato oblast by měla být dle získaných vyjádření od zástupců měst prioritou Integrovaného
regionálního operačního programu. Vzhled veřejných prostranství je jednou z vizitek každé obce a jeho
kvalita může přinést další efekty v podobě zájmu ze strany turistů a investorů. Podpora na revitalizaci
veřejných prostranství není, i přes svou důležitost, cílem jiných operačních programů. Možné synergické
provázání je možné nalézt s Operačním programem Životní prostředí, který částečně nabízí podporu
investic do rozšíření množství zeleně na území měst. Navrhujeme tedy promyšlené a účelné provázání
IROP a OPŽP, které může přinést vyšší efektivitu a kvalitu při realizaci projektů na revitalizaci veřejných
ploch na území měst a obcí v Ústeckém kraji.
Oblast Životní prostředí je v Ústeckém kraji podstatná i bez ohledu na výsledky našeho průzkumu. V této
oblasti jsme od oslovených měst získali seznam 24 plánovaných akcí v rozsahu 2,5 miliardy Kč. V Integrovaném regionálním operačním programu by proto životnímu prostředí měla být věnována velká pozornost. Zároveň by měli být žadatelé z Ústeckého kraje více motivování k realizaci těchto projektů oproti
žadatelům z jiných krajů. Zároveň je důležité, aby již při přípravě OP byly nastaveny synergické vazby mezi
jednotlivými OP, tak aby investice do ochrany a obnovy životného prostředí byly co nejefektivnější. Nabízí
se vazby mezi IROP a OP Životní prostředí, dále by bylo vhodné zvážit provázání s Operačním programem Podnikání a inovace a motivovat tak podnikatelský sektor k investicím, které nejen zvýší konkurenceschopnost podnikatelského sektoru, ale zároveň budou šetrné k životnímu prostředí. Důležitou vazbu
může tvořit také oblast životního prostředí společně s oblastí vzdělávání, která může přinést například
projekty zaměřené na environmentální výchovu apod.
Oblasti cestovního ruchu a sportu a volného času patří také mezi často poptávané ze strany oslovených
měst. Na celkovém počtu zaregistrovaných projektů se cestovní ruch podílí 24 projekty; sport a volný čas 59 projekty. Finanční objem představuje u cestovního ruchu 1,7 miliardy Kč, u oblasti sportu
a volného času se jedná o 1,4 miliardy Kč. V těchto dvou oblastech by se města při přípravě a realizaci
projektů měla zaměřit zejména na spolupráci s partnery, kteří právě zde mohou sehrát významnou roli.
Roli partnerů mohou hrát např. různé neziskové organizace, zájmová sdružení, sportovní kluby, destinační agentury apod. Podpora z Integrovaného regionálního operačního programu by tyto partnerské
projekty měla zohledňovat, případně dokonce vyžadovat. Synergické vazby lze v těchto oblastech odhalit
například s projekty, které mohou být realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je
připravován pro programové období 2014 – 2020.
Prioritní oblasti připravovaného Integrovaného regionálního operačního programu a možné synergické vazby zobrazujeme v následující tabulce. Z hlediska partnerství doporučujeme bonifikovat, či jiným
způsobem upřednostňovat projekty, které využívají spolupráci s partnery. U některých oblastí by bylo
vhodné podporu dokonce podmínit společnou realizací s partnerem.

95

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Oblast projektového
záměru (cíl IROP)
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Preference/podmínka
partnerství

Doprava

Preference

Občanská vybavenost

Preference

Životní prostředí

Preference

Cestovní ruch

Podmínka

Sport a volný čas

Podmínka

Možné synergické vazby na jiné
operační programy
OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání
OP Podnikání a inovace
OP Životní prostředí
pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj
OP Zaměstnanost
a vzdělávání
OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost

OP Životní prostředí
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9 SEZNAM ZKRATEK
CO2 – oxid uhličitý
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
ES – Evropské společenství
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
CHKO - Chráněná krajinná oblast
ICT – informační a komunikační technologie
IOP – Integrovaný operační program
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
LFA – méně příznivé oblasti (pro zemědělství)
MHD – Městská hromadná doprava
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
NUTS II – územní statistická jednotka,
OP – Operační program
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP ŽP – Operační program Životní prostředí
PRV – Program rozvoje venkova
ROP – Regionální operační program
ROP SZ – Regionální operační program Severozápad
ŘO – řídicí orgán
ŘO IOP – řídicí orgán Integrovaného operačního programu
TOP – Tematické operační programy
ÚK – Ústecký kraj
WFD – rámcová směrnice pro vodní politiku
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Příloha 1 – databáze kontaktních osob
Město

Odbor/Oddělení

Kontakt

Kontaktní
osoba

Web

MĚSTO BÍLINA

Oddělení regionálního
rozvoje

417 810 864

Ing. Pánovová
Monika

www.bilina.cz

MĚSTO MOST

Odbor investic
a komunálního
hospodářství

476 448 508

Ing. Eva
Semanová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor rozvoje a dotací

476 448 222

Ing. Iva Mazurová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor životního
prostředí a mimořádných
událostí

476 448 273

Vladimír Pátek

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor školství, kultury
a sportu

476 448 211

Marie Doležalová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor školství, kultury
a sportu/Odd. kultury
a památkové péče

476 448 317

Ludmila Brisudová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor ŠKaS/oddělení
cestovního ruchu
a sportu

476 448 499

Mgr. Irena
Petráková Fantová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor sociálních věcí/
odd. sociálně-právní
ochrany dětí

476 448 555

Mgr. Zdeňka
Lukešová

www.mesto-most.cz

MĚSTO MOST

Odbor městského
majetku

476 448 388

Ing. Vlasta
Šlechtová

www.mesto-most.cz

MĚSTO DUCHCOV

Místního hospodářství
a investiční

417 514 415

Ing. Pavel Suchý

www.duchcov.cz

417 514 404

Mgr. Zbyněk
Šimbera

www.duchcov.cz

MĚSTO DUCHCOV místostarosta města

MĚSTO JIRKOV

Odbor majetku města
a útvar investic

474 616 442

Ing. Jitka Řeháková

www.jirkov.cz

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Realizace investic
a správy majetku města

474 359 635

Petr Knap

www.muklasterec.cz

MĚSTO KRUPKA

Odbor územního
plánování a stavebního
řádu

417 803 154

Dagmar Kaulová

www.krupka-mesto.cz

MĚSTO KRUPKA

Odbor správy majetku
města

417 803 139

Jaroslava Kolářová

www.krupka-mesto.cz

MĚSTO LITVÍNOV

Odbor regionálního
rozvoje

476 767 680

Ing. Mgr. Oldřich
MORAVEC

www.mulitvinov.cz
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MĚSTO LITVÍNOV

Odbor regionálního
rozvoje

476 767 684

Nigrinová Jana

www.mulitvinov.cz

MĚSTO LITVÍNOV

Odbor regionálního
rozvoje

476 767 682

Ing. Švarcová
Romana

www.mulitvinov.cz

MĚSTO LOVOSICE Kancelář úřadu - dotace

416 571 149

Bc. Věra
Nechybová

www.meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE

Odbor regionálního rozvoje a správy města

416 571 160

Ing. Martin Dlouhý

www.meulovo.cz

MĚSTO ŠTĚTÍ

Kulturní a informační
zařízení města Štětí

606 167 194

Kulhánek Radek

www.steti.cz

MĚSTO ŠTĚTÍ

Odbor správy a investic

416 859 302

Bc. Monika
Tydrichová

www.steti.cz

STATUTÁRNÍ
MĚSTO TEPLICE

Odbor dopravy
a životního prostředí

417 510 902

Bc. Ivana Müllerová

www.teplice.cz

STATUTÁRNÍ
MĚSTO TEPLICE

Odbor dopravy
a životního prostředí

417 510 903

Ing. Dagmar
Teuschelová

www.teplice.cz

STATUTÁRNÍ
MĚSTO TEPLICE

Oddělení investic
a realizací

417 510 920

Bc. Marešová
Šárka

www.teplice.cz

STATUTÁRNÍ
MĚSTO DĚČÍN

Odbor rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení projektů

412 591 316

Mgr. Petr Kužel

www.mmdecin.cz

STATUTÁRNÍ
MĚSTO DĚČÍN

Odbor rozvoje/odd. strategického rozvoje
a řízení projektů

776 299 798

Ing. Renata
Domašinská

www.mmdecin.cz

MĚSTO KADAŇ

Odbor výstavby

474 319 530

Libuše Vydrová

www.mesto-kadan.cz

MĚSTO KADAŇ

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a památkové péče

474 319 547

Ing. Jana
Purnochová

www.mesto-kadan.cz

MĚSTO KADAŇ

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

474 319 650

Mgr. Tomáš
Mědílek

www.mesto-kadan.cz

MĚSTO KADAŇ

Odbor dopravy

474 319 600

Jiří Pazdera

www.mesto-kadan.cz

MĚSTO KADAŇ

Odbor životního prostředí

474 319 553

Ing. Jiří Frajt

www.mesto-kadan.cz
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MĚSTO RUMBURK

Regionálního rozvoje
a investic

412 356 233

Bc. Marcela Doležalová

www.rumburk.cz

MĚSTO RUMBURK

Regionálního rozvoje
a investic

412 356 222

Evžen Dvořák

www.rumburk.cz

MĚSTO LOUNY

odbor rozvoje města

415 621 155

Ing. Ivana Hádková

www.mulouny.cz

MĚSTO LOUNY

odbor rozvoje města

415 621 149

Ing. Eva Pavelková

www.mulouny.cz

MĚSTO
CHOMUTOV

Odbor Rozvoje, investic
a majetku města

474 637 440

Ing. Petr Chytra

www.chomutov-město.
cz

MĚSTO
CHOMUTOV

Odbor Rozvoje, investic
a majetku města

474 637 427

Ing. Lenka
Petříková

www.chomutov-město.
cz

MĚSTO
ÚSTÍ NAD LABEM

odbor strategického
rozvoje

475 271 650

František
Podrápský

www.usti-nl.cz

MĚSTO
VARNSDORF

odbor správy majetku
a investic

412 372 118

Ing. Jaroslav
Beránek

www.varnsdorf.cz

MĚSTO DUBÍ

Odbor technický

417 554 627

Ing. Lukáš
Panchartek

www.mesto-dubi.cz

MĚSTO DUBÍ

Samostatný projektový
manažer

417 554 620

Bc. Ladislava
Hamrová

www.mesto-dubi.cz

MĚSTO ŽATEC

Odbor rozvoje města

415 736 260

Ing. Jiří Kotek

www.mesto-zatec.cz

MĚSTO
LITOMĚŘICE

Odbor školství, kultury,
sportu a památkové
péče

416 916 189

Ing. Andrea
Křížová

www.litomerice.cz

MĚSTO
LITOMĚŘICE

Odbor životního prostředí

416 916 179

Ing. Pavel Gryndler

www.litomerice.cz

MĚSTO
LITOMĚŘICE

Odbor územního rozvoje

416 916 169

Přemysl Pech

www.litomerice.cz

MĚSTO
LITOMĚŘICE

Oddělení projektů
a strategií

715 095 137

Antonín Tym

www.litomerice.cz
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Příloha 2 – dotazníkový formulář

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:
Jméno kontaktní osoby:
Název odboru/oddělení:
Kontaktní telefon:
Kontaktní email:

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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Příloha 2 – dotazníkový formulář
ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU:

………

1. Pracovní název záměru: …………………………………………………………………………….
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Hotova VŘ, vybrán dodavatel
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: …………………….
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: ……………………………………. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

……………………………………………………………………………………
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Příloha 3 – souhrnný přehled projektových záměrů

Název
subjektu:

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Kontaktní
osoba:

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Název
odboru/
oddělení:

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Pracovní název záměru:

Rekonstrukce
Mírového náměstí v Bílině

Rekonstrukce
Divadla v Bílině

Rekonstrukce
Zelené Haly

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Oblast
projektového
záměru
Vyřízena
povolení,
stanoviska

Připravenost
projektového
záměru:
V rámci projektu dojde k rekonstrukci Mírového náměstí v Bílině.
Parkovací plochy, které jsou nyní
ve středu náměstí, budou přesunuty do obvodu náměstí a v jeho
středu vznikne odpočinková zóna
s lavičkami a zelení. Nevzhledné
lampy veřejného osvětlení budou
nahrazeny stylovými svítilnami.

Stručný popis

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Vhodné
zařazení do
Operačního
programu

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Zařazení
do tematického
okruhu

2015

Odhadovaný rok
zahájení
realizace

2013

2016

2015

2018

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Jedná se o rekonstrukci městského divadla. Touto rekonstrukcí
dojde k úpravě jak exteriéru,
tak interiéru. Dojde k úpravě
dispozice zejména části vstupu,
foyeru a divadelní kavárny, vybavení interiéru novým mobiliářem.
Projekt řeší také novou vzduchotechniku. Nově bude do divadla
zakomponována technologie
digitálního kina.

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný
regionální
operační
program

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Rekonstrukce
veřejného
osvětlení

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Zpracována projektová
dokumentace

Město má zpracován plán
bezbariérových tras, na 1. etapu
je zpracována také projektová
dokumentace. Bezbariérovost
chodníků, vstupů do budov a
dalších bezbariérových úprav
zajistí město postupně, v rámci
navržených etap.

V rámci projektu dojde k postupné výměně stožárů veřejného
osvětlení v Bílině. Nové veřejné
osvětlení bude úspornější a
bude lépe vyhovovat současným
potřebám jak z hlediska bezpečnosti tak z hlediska estetiky.

Jde o projekt nazvaný ,, Sport
a hry bez hranic“ a zahrnuje
rekonstrukci sportovní haly ve
městě Bílina. Záměrem projektu
je rozšíření služeb v oblasti sportovního vyžití pro občany města,
kteří dávají přednost aktivnímu
trávení volného času.

Bezbariérové
trasy

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Odhadovaná délka
realizace

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

30 000 000,00 Kč

50 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace); Jiná:
v případě nezískání
dotace bude město
realizovat v delším
časovém horizontu

Priorita záměru:

ne

ano - Rekreační a
sportovní
zařízení
Bílina,
s.r.o.,
Sportovní
klub SIAD
Bílina

ne

ne

Spolupráce s
partnerem při
realizaci

Orientační rozpočet

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace); jiná:
město bude realizovat postupně, velmi
se prodlouží doba
realizace

ne

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace)
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Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Bílina

Město
Most

Město
Most

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Monika
Pánovová

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Revitalizace
zeleně na
základních školách v Bílině

Revitalizace
zeleně na
Kyselce

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Tvorba
strategických
dokumentů a
zavedení strategického plánování a řízení

Odd.
regionálního
rozvoje

Odd.
regionálního
rozvoje

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Rozšíření splaškové kanalizace
Rudolice

Rekonstrukce
městské knihovny v Mostě

Regenerace
panelových
sídlišť

Zajištění sociálních služeb
– nízkoprahové
centrum,
SAS, terénní
programy

Odd.
regionálního
rozvoje

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Město Bílina plánuje realizovat
investiční projekt, v rámci kterého
vznikne Integrované centrum prevence. Na zajištění financování
služeb, které budou poskytovány
v rámci centra, což je Sociálně
aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a terénní programy bude město hledat vhodné
dotační tituly.

Jedná se o zvýšení kvality
řízení v oblasti veřejné správy
a o tvorbu strategického plánu
rozvoje města a Integrovaného
plánu rozvoje města pro období
2015 - 2025

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Efektivní
správa a
instituce

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2015

2015

Úvaha

Úvaha

V rámci projektu dojde k regeneraci zeleně, chodníků, veřejného
osvětlení, parkovišť, dětských
hřišť na panelových sídlištích ve
městě Bílina.

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Projekt je zaměřen na revitalizaci
zeleně v okolí lázní Kyselka.
Jedná se o revitalizaci zeleně
v parku, cest, laviček, značení
. Součástí projektu bude také
obnova aleje.

Zpracovány
studie

Jedná se o komplexní rekonstrukci stávajícího objektu
Městské knihovny v Mostě, objekt
je v provozu cca 25 let a má
řadu technických a provozních
nedostatků. Vnitřní vybavení a
uspořádání neodpovídá současným standardům pro navrhování
knihoven.

OP Životní
prostředí

Připraveno k
okamžité
realizaci

Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o rozšíření splaškové
kanalizace o cca 580 m rozvodu.
Jedná se o kanalizaci gravitační,
která bude napojena na stávající
již realizovanou část v roce 2010.

2015

2015

2015

2015

2013

Jiná –
doplňte:
Zpracovaná PD
- DÚR

do 1 roku

do 1 roku

200 000 000 Kč
bez DPH

35 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

5 200 000 Kč bez
DPH

do 1 roku
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Památník obětem II. světové
války – II. etapa

Vybudování
parkoviště
pro osobní automobily v ulici
Moskevská
před budovou
Okresního soudu v Mostě

Cyklostezka v
trase Okresní
muzeum v
Mostě – Souš
– vodní nádrž
Matylda

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Bezbariérová
lávka pro pěší a
cyklisty Souš –
jezero Most
Arboretum

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství
Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Jiná – doplňte: PD
ve fázi
zpracování DÚR

1. Vzhledem k tomu, že po I. etapě (instalace vnějšího drenážního
systému) stále dochází k zatečení
do objektu spodní vodou, je
nutné provést II. etapu. Ta zahrnuje výměnu podlahy 2. PP, jejíž
součástí bude i vnitřní drenážní
systém uložený pod podlahu 2.
PP a napojen na vnější drenáž.

Předmětem projektové dokumentace bude vybudování 71
odstavných a parkovacích stání
z toho 4 stání pro tělesně postižené před budovou Okresního
soudu v Mostě.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Připraveno k zahájení
realizace

Cyklostezka v trase Okresní
muzeum v Mostě – Souš –
vodní nádrž Matylda. Vybodování
z části nové a z části na stávající
trase cyklostezku. Z části se
bude budovat nová cyklostezka
v zalesněném terénu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Investice
do kulturních a historických
památek

Zpracována projektová
dokumentace

Propojení města s rekreační
oblastí Jezera Most. Zavěšená
železobetonová lávka v délce cca
170 m.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Jedná se o vybudování arboreta,
které by sloužilo jako volně
přístupný park, v němž převládá
rekreační aspekt nad vzdělávacím a poznávacím. Součástí projektu je lesotechnická rekultivace
území, vybudování příjezdových
komunikací a parkovacích ploch,
štěrkových cest, vodoteče
se dvěma jezírky a napojení
území na inženýrské sítě. Hlavním
prvkem bude flóra třetihorního
období, součástí je rovněž geologická expozice. V projektové
dokumentaci je rovněž zahrnuta
následná 10-ti letá péče.

2014

2014

2013/2014

2013/2014

dle získání
finančních
prostředků

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

2 950 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

20 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

5 500 000 Kč bez
DPH

120 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

81 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano Okresní
hospodářská
komora
Most;
Univerzita
Jana Evangelisty
Purkyně v
Ústí nad
Labem,
Přírodovědecká
fakulta a
Fakulta
životního
prostředí;
Střední
odborná
škola pro
ochranu
a obnovu
životního
prostředí
- Schola
Humanitas,
Litvínov,
Ukrajinská 379
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Město
Most

Město
Most

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Čepirohy – hydrogeologický
průzkum, stabilizace území

Odvodnění
hřbitova a ul.
Pod Koňským
vrchem, Most

Jiná –
doplňte:
odstranění
následků
hornické
činnosti,
ochrana
majetku

Jiná –
doplňte:
prevence
sesuvu
svahů,
odstranění
následků
hornické
činnosti

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Cílem projektu je odvodnění
komunikace v ulici Pod Koňským
vrchem spolu s odvodněním
přilehlého hřbitova a stabilizace
svahu. Odvedení dešťových vod
z této lokality bylo narušeno
popř. úplně odstraněno vlivem
bývalé důlní činnosti, přičemž
v rámci následných rekultivačních
prací nebyl odvodňovací systém
obnoven. Vzhledem k nově
situované výstavbě, která je umístěna v těsné blízkosti uvažované
lokality, je odvedení vod z této
oblasti prioritou, neboť dochází
k ohrožení veřejných komunikací,
veřejných prostranství a nově
vybudovaných domů a jim přilehlých pozemků. Ohrožení spočívá
jednak v zavodnění jejich sklepů,
především však hrozí sesuv svahu
nad veřejnými prostranstvími a
rodinnými domy. Z tohoto důvodu
byla také, po konzultaci se
specialisty z oboru geotechnika,
v rámci tohoto projektu navržena
opatření k zajištění stability
předmětného svahu.

Cílem projektu je snížení hladiny
podzemní vody v oblasti rodinných domů v ul. Pod Vinicí a ul.
Sadová s využitím vertikálních
drénů a svodného drénu tak,
aby nedocházelo k výronům
podzemní vody v suterénech pod
Čepirožskou výsypkou. Bude se
jednat o řešení bez nároků na
energie po čas provozu odvodňovacího zařízení. Jedná se o
liniovou stavbu umístěnou v dolní
části Čepirožské výsypky. Délka
potrubí bude 549 m a bude napojeno na stávající odvodnění, které
ústí do Lučního potoka. Jedná se
o území vyuhlené lomem Hrabák
a následně přesypané výsypkovými zeminami z lomu B. Šmeral.
Z průzkumných prací i režimních
měření bylo zjištěno, že podzemní voda proudí v kolektoru uhelné
sloje vymezené při bázi jílovými
vulkanity a svrchu nepropustnými jíly. Vytváří se zde zvodeň s
napjatou hladinou.

OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

dle získání
finančních
prostředků

dle získání
finančních
prostředků

do 1 roku

do 1 roku

48 000 000,00 Kč

48 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Ing. Eva
Semanová

Ing. Eva
Semanová

Ing. Iva
Mazurová

Ing. Iva
Mazurová

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Odbor
investic a
komunálního
hospodářství

Odbor rozvoje a dotací

Odbor rozvoje a dotací

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.;
Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Rekonstrukce
parku nad
sportovní halou,
tř. Budovatelů a
Bělehradská v
Mostě

Dopravní řešení
a odkanalizování lokality na
Ovčíně

Investice
do kulturních a historických
památek

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Úpravy okolí
areálu kostela
povýšení sv.
Kříže – Vtelno

Bezbariérová
lávka pro pěší
a cyklisty v
trase nádraží
ČD – Rudolice
v Mostě

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Připraveno k zahájení
realizace

Nahrazení stávajícího nevyhovujícího podchodu pro pěší spojující
nádraží ČD, resp. město Most s
částí obce Most – Rudolicemi,
což zahrnuje vybudování bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty
přes trať u nádraží ČD s bezbariérovým napojením na přednádražní prostor a na komunikaci pro
pěší ve směru do Rudolic. Součástí stavby je i úprava přilehlého
území na rudolické straně.

Úprava okolí kostela, hřbitova a
fary nacházející se v památkové
zóně I. jako vycházkové zóny,
která logicky splyne s pěším provozem obce. Zkulturnění zahrad,
nádvoří a předprostor objektů.
Zahrnuje pěší procházkové trasy,
naučné trasy, parkoviště.

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti pěší i automobilové dopravy
v zájmové lokalitě, její odkanalizování, rekonstrukce veřejného
osvětlení a celková regenerace.
Odkanalizování lokality výstavbou
splaškové kanalizace přispěje ke
zlepšení životních podmínek a
životního prostředí.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího parku v centru města
umístěného mezi ulicemi tř.
Budovatelů a Bělehradská.
Stávající pozice vstupů do
parku budou ponechány a budou
navazovat na okružní komunikaci
(promenádu). V centrální části
parku bude obnoven vodní prvek
– bazén, dále hlediště pro konání
příležitostných kulturních akcí,
dvě samostatná dětská hřiště pro
předškolní a školní děti. Celý prostor parku bude nově oplocen.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2014 až
2015

2014

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

35 400 000,00 Kč

10 600 000,00 Kč

52 000 000,00 Kč

60 000 000 Kč bez
DPH

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Ing. Iva
Mazurová

Ing. Iva
Mazurová

Vladimír
Pátek

Vladimír
Pátek

Vladimír
Pátek

Vladimír
Pátek

Odbor rozvoje a dotací

Odbor rozvoje a dotací

Odbor
životního
prostředí a
mimořádných
událostí

Odbor
životního
prostředí a
mimořádných
událostí

Odbor
životního
prostředí a
mimořádných
událostí

Odbor
životního
prostředí a
mimořádných
událostí

Zpracovány
studie

Předmětem studie je urbanistické a dopravní řešení jedné z hlavních tříd v Mostě - ulice Josefa
Skupy - a jejího bezprostředního
okolí. Zahrnuje mj. směrové
rozdělení komunikace vytvořením
středního dělícího pásu, opravu
chodníků, úpravu zelených ploch
vč. ozelenění nových, parkoviště, vybudování cyklostezky,
která bude navazovat na stávající
cyklostezky.

Řešení tří cyklistických stezek
a to ve směrech Most – Havraň,
Most – Záluží a Most - Komořany.
Všechny projektované trasy cyklostezek se napojují na již projektované cyklostezky. Cyklostezky
jsou navrženy dle prostorových
možností. V souběhu se silnicemi
vyšších tříd v přidruženém dopravním prostoru, na obslužných
a polních komunikacích je umožněn společný provoz cyklistů
a motorových vozidel. Některé
části jsou navrženy jako stezky
pro společný provoz chodců a
cyklistů.

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Zpracovány
studie

Celoplošné odstranění nevhodných, přestárlých a poškozených
dřevin včetně cílové výsadby

Cyklostezky ve
směrech Most
– Havraň, Most
– Komořany a
Most - Záluží

Zpracovány
studie

Revitalizace porostu – odstranění nevhodných dřevin, dosadba
cílových dřevin

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Komplexní
úpravy dřevin v
parku Hrabák
Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Zpracovány
studie

Výsadba cílových dřevin u pláží
v areálu Matylda

Úprava ulice
Josefa Skupy a
přilehlého okolí
v Mostě – 1.
etapa

Prořezávka
dřevin v parku
Šibeník

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Zpracovány
studie

OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Výsadba dřevin
podél rekreačního areálu
Matylda

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

OP Životní
prostředí

Brána ekologie
otevřená

Zpracovány
studie

každoroční pořádání workshopu
zaměřeného na životní prostředí
– osvěta, vedení k ekologickému
myšlení občanů
Jiná –
doplňte:
osvěta
- ekovýchova

2014

2014

2014

2014

více než 2
roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

500 000 Kč ročně

3 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

25 – 30 mil. Kč

29 500 000,00 Kč

109 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Ano – neziskové organizace
např. Eko
centrum
Most

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Vladimír
Pátek

Marie Doležalová

Marie Doležalová

Marie Doležalová

Odbor
životního
prostředí a
mimořádných
událostí

Odbor školství, kultury a
sportu

Odbor školství, kultury a
sportu

Odbor školství, kultury a
sportu

Připraveno k okamžité
realizaci

Dotisk publikace Proměny Mostecka, zaměřené na tvorbu krajiny
na Mostecku po ukončené těžbě
– rekultivace

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

dotisk publikace PROMĚNY
MOSTECKA

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)
Jiná –
doplňte:
opakující se
městská
akce

Integrovaný rozvoj
území

Folkový Most

OP Životní
prostředí

Den magistra E.
Kelleyho

Jiná –
doplňte:
kulturní
prorodinná
akce bez
vstupného

Druhá největší akci města
s velkou tradicí, jedná se o středověkou akci s rytířskými souboji,
divadelními scénkami, hudebním
programem, historickým tržištěm,
která plně využívá prostory hradu
Hněvín (nádvoří, divadelní scéna)
a jeho okolí, pro děti je zrealizována dobrodružná cesta lesem na
hrad, kde děti musí splnit drobné
soutěžní úkoly. Na konci stezky
obdrží děti odměnu. Akce byla
doplněna o sportovní disciplíny
jako např. horolezecké a lanové
centrum. Akce má velkou oblibu
nejen mezi Mostečany.
Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Sochařské sympozium Most

Jiná –
doplňte:
opakující se
městská
akce

5 umělců vytváří své sochy na
veřejném prostranství v průběhu
14 dní. Město Most financuje
a zajišťuje technické zázemí a
ostatní podmínky pro výtvarníky,
a to ubytování, stravu, odvoz
odpadu, úklid prostranství,
příprava nářadí, uzavírá licenční
smlouvy. Dále připravuje výběr a
osazení děl na volná prostranství
ve městě, včetně přípravy základů
pro díla a jejich označení. Díla zůstávají v majetku města. Po celou
dobu akce mají návštěvníci možnost sledovat sochaře při práci,
sledovat jak se rodí umělecké
dílo od počátku až po umístění
na stanoviště. Zhotovená díla tak
zvýší atraktivnost města

Integrovaný
regionální
operační
program

Jiná –
doplňte:
hudební
folkový
festival bez
vstupného

Jiná –
doplňte:
podpora
hrdosti a
sounáležitosti
obyvatel

Jiná –
doplňte:
opakující se
městská
akce

Přehlídka folkových skupin a
zpěváků, umožnění zviditelnění
místních skupin. Letní akce,
která přináší Mostečanům i
návštěvníkům z širokého okolí
zpestření prázdnin. Akce se koná
v klidové části města - prostor
okolo kostela Nanebevzetí Panny
Marie, která umožňuje další využití (posezení u jezírka, návštěva
kostela apod.). Doplňkový program pro děti mládež i dospělé,
se každoročně obměňuje (např.
ukázka a výuka tanců, či ukázka
extrémních sportů). Součástí
akce je anketa k ukončenému
Sochařskému sympoziu o nejhezčí sochu.

2014

každoročně

každoročně

každoročně

do 1 roku

200 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ano Městské
divadlo v
Mostě

ne

400 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

300 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Marie Doležalová

Marie Doležalová

Ludmila
Brisudová

Mgr.
Irena
Petráková
Fantová

Odbor školství, kultury a
sportu

Odbor školství, kultury a
sportu

Odbor školství, kultury a
sportu/Odd.
kultury a
památkové
péče

Odbor
ŠKaS/
oddělení cestovního ruchu
a sportu

Mostecká
slavnost

Adventní
koncert

Obnova kulturní
památky, restaurování uměleckého díla

Miniveletrh cestovního ruchu

Největší a nejnavštěvovanější
akce města s velkou tradicí.
Zasazena do prostoru okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Začíná slavnostním průvodem ze
středu města až na místo akce.
V prostoru jsou umístěna 2 pódia, kulturní program je připraven
pro všechny věkové kategorie.
Součástí akce jsou doprovodné
prorodinné programy (atrakce,
soutěže pro děti apod.). Do
přípravy doplňkového programu soutěže pro děti - jsou zapojeny
mládežnické organizace a SVČ,
p. o. Návštěvníci akce mohou
také navštívit kostel a vyhlídkovou
věž.
Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

ročně 1
kulturní památka nebo
um. dílo

každoročně

Jiná –
doplňte:
každoroční
městská
slavnost

Předvánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě. Umožnění obyvatelům
Mostecka rozjímání v předvánočním čase v krásném prostředí
kostela. Jedná se o obohacení
předvánočních kulturních
programů.

Integrovaný
regionální
operační
program

Jiná –
doplňte:
kulturní celoměstská
akce bez
vstupného

Připraveno k okamžité
realizaci

Obnova kulturní památky nebo
restaurování uměleckého díla
podle zpracovaného rozpočtu

Integrovaný rozvoj
území

Již
zahájeno,
v roce 2012
proběhl 1.
ročník.

2013

Investice
do kulturních a historických
památek

Jiná –
doplňte:
Připraven
harmonogram
obnovy
kulturních
památek
a uměleckých děl

Integrovaný
regionální
operační
program

Jiná –
doplňte:
kulturní
akce

Rozvoj
cestovního
ruchu

Připraveno k zahájení
realizace

Jedná se o veletrh, při němž se
na 1. náměstí představují informační centra kraje, ale i jiných
oblastí (např. Německa). Cílem
je motivovat účastníky k návštěvě
zajímavých turistických cílů,
ukázat novinky a podpořit tak
cestovní ruch.

do 1 roku

60 000,00 Kč

200 až 300 tis. Kč

60 000,00 Kč

1 300 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ne

ne

ne
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Město
Most

Město
Most

Město
Most

Město
Most

Mgr.
Zdeňka
Lukešová

Mgr.
Zdeňka
Lukešová

Ing. Petr
Mareš

Ing. Petr
Mareš

Odbor
sociálních
věcí/odd. sociálně-právní
ochrany dětí

Odbor
sociálních
věcí/odd. sociálně-právní
ochrany dětí

Odbor
městského
majetku

Odbor
městského
majetku

Výchovně rekreační tábor pro
děti ze sociálně
slabých rodin

Jiná –
doplňte:
zajištění
letní prázdninové
aktivity
pro děti
ohrožené
nepříznivými podmínkami
v rodinném
prostředí
(hmotná
nouze,
nízká sociokulturní
úroveň,
vyloučené
lokality
apod.)

Výchovně
preventivní pobytové aktivity
OSPOD

Rekonstrukce
školního bazénu
ZŠ ul . U Stadionu Most

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Jiná –
doplňte:
podpora
ochrany
práv dětí a
prevence
sociálně
patologických jevů

Solární systém
pro přípravu
teplé vody

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

2013

do 1 roku

250 000,00 Kč

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

ano Aktivity
realizovány dle
potřeby ve
spolupráci s
dalšími
odbornými
pracovníky (PČR,
speciální
pedagogové, psychologové
apod.)

Integrovaný
regionální
operační
program

ne

Jiná – doplňte:
Doposud realizováno z dotačních
prostředků v rámci
programu Prevence kriminality MV
ČR a vlastních
zdrojů města. Podpora samostatného
projektu, popř. kofinancování projektu
realizovaného v
rámci jiného dotačního programu.

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Pobytové aktivity kurátorů pro
mládež s jejich nezletilými klienty
– zaměřeno na prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a
mládeže, posílení jejich právního
vědomí, získání nových poznatků
a dovedností pro budoucí
uplatnění ve společnosti. Kurátoři
zároveň získávají cenné poznatky
o svých klientech a jejich
rodinách. Jedná se o efektivní
nástroj sociálně-právní ochrany
ohrožených dětí.

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

Jiná –
doplňte:
od roku
1997 každoroční
realizace
výchovně
preventivních
výjezdů a
zátěžových
táborů

Jiná –
doplňte:
realizováno na
základě
zkušeností
z předchozích
let

Realizace letního dětského
tábora pro děti ze sociálně slabých rodin – dětem je nabídnuta
alternativa letní aktivity (rekreační
vyžití, získání nových poznatků
a dovedností, seznámení s pracovníky OSPOD). Jedná se tábor
personálně zajišťovaný pracovníky OSPOD, kteří tak mají možnost blíže poznat své nezletilé
klienty a zprostředkovaně i jejich
rodiny. Pro většinu zúčastněných
dětí se jedná o jedinou letní
aktivitu mimo město a rodinu,
protože účast na běžných akcích
pořádaných během prázdnin je
pro ně finančně nedostupná.

2014

ne

Integrovaný rozvoj
území

do 1 roku

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Integrovaný
regionální
operační
program

2014

4 000 000,00 Kč

Úvaha

Rekonstrukce energeticky nevyhovující bazénové technologie
včetně vytápění a zateplení
pavilonu bazénu.

Životní
prostředí

ne

OP Životní
prostředí

1 500 000,00 Kč

Instalace solárních kolektorů a
technologie pro přípravu teplé
vody v objektech sociální péče
(domovy důchodců) a jiných
vhodných s celoročním provozem

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Zpracována projektová
dokumentace
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Město
Most

Město
Most

Ing. Petr
Mareš

Ing. Petr
Mareš

Mgr.
Zbyněk
Šimbera

Mgr.
Zbyněk
Šimbera

Město
Duchcov

Město
Duchcov
Ing.Jitka
Řeháková

Ing.Jitka
Řeháková

Ing.Jitka
Řeháková

Město
Jirkov

Město
Jirkov

Město
Jirkov

Odbor
městského
majetku

Odbor
městského
majetku

místostarosta
města

Rekonstrukce
osvětlení školských objektů
města

Snížení energetické náročnosti
velkých ZŠ
zateplením

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství);
Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Rozvoj
cestovního
ruchu

místostarosta
města

Rekonstrukce
náměstí v
Duchcově

Rekonstrukce
muzea města
Duchcov

Odbor majetku města a
útvar investic

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Rekonstrukce
ul. Studentská v
Jirkově

Rekonstrukce
komunikace
ul. Dvořákova,
Jirkov

Odbor majetku města a
útvar investic

Odbor majetku města a
útvar investic

Bytový dům o
16 bytových
jednotkách v
k.ú. Březenec,
Jirkov

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Úvaha

Zpracována projektová
dokumentace

Rekonstrukce a rozšíření
městského muzea, s tím spojená
revitalizace staré budovy.

Snížení energetické náročnosti
na osvětlení školních prostor

Zateplení základních škol sídlištních celků s velkými otopnými
plochami na žáka. Dosažení
úspor cca 50% nákladů na vytápění, průměrně 1,5 mil Kč/škola.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Připraveno k
okamžité
realizaci

Zpracována projektová
dokumentace

Úvaha

Součástí stavby je rekonstrukce
stávající komunikace, komunikace pro pěší, výstavba cyklostezky,
odvodnění zpevněných ploch a
nové veřejné osvětlení.

Jedná se o rek. stávající komunikace a chodníků v ul. Dvořákova
vč. vybudování dvou okružních
křižovatek, nové cyklostezky,
nového veřejného osvětlení,
odvodnění zpevněných ploch,
vegetačních úprav a přeložky
trakčních stožárů.

Obnova chodníků, předláždění
hlavní části náměstí, případně
obnova fasád domů na náměstí.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Připraveno k zahájení
realizace

Připraveno k
okamžité
realizaci

Jedná se o výstavbu nového
bytového domu o 16 ti bytových
jednotkách – malometrážních
bytů pro sociálně slabé občany,
včetně oplocení, stanoviště pro
kontejnery, zpevněných ploch,
přípojky nn, splaškové a dešťové
kanalizace.

2015

2014

datace byla
vypsána a
je zatím pozastavena

2014

2014

2014

2014

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

do 1 roku

17 188 603,00 Kč

18 873 380,00 Kč

55 375 680,00 Kč

12 000 000,00 Kč

25 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ano - NPÚ

ano NPÚ,
Gymnázium, mikroregion
STROPNÍK

ne

ne
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Město
Jirkov

Město
Jirkov

Město
Jirkov

Město
Jirkov

Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Rozhledna
Jindřišská

Integrovaný rozvoj
území

4 000 000,00 Kč

do 1 roku

2014

ano
- Okrašlovací
spolek
Jindřišská

Výstavba rozhledny v obci Jindřišská s turistickým odpočívadlem a
lavičkami.

Odbor majetku města a
útvar investic

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

Rozvoj
cestovního
ruchu

Ing.Jitka
Řeháková

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

Zpracována projektová
dokumentace
2015

Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

Ing.Jitka
Řeháková

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor majetku města a
útvar investic

ne

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Propojení cyklostezky Jirkov,
Chomutovská
ulice - Chomutov, Písečná

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Je nutné vyřešit napojení cyklostezky, která končí v Chomutově
na Písečné (již vybudovaná)
s cyklostezkou, která bude končit
v Jirkově v ulici Chomutovská
(bude dokončeno v roce 2012).
Problematické řešení z hlediska
vlastnictví pozemků a mostů.

Pivovar Jirkov

1 - 2 roky

Integrovaný rozvoj
území

Ing.Jitka
Řeháková

Odbor majetku města a
útvar investic

2015

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

2014

Ing.Jitka
Řeháková

Odbor majetku města a
útvar investic

Rozvoj
cestovního
ruchu

Integrovaný rozvoj
území

do 1 roku

ne

Vybudování malého pivovaru
v objektu v majetku města v jeho
centru. Podpora cestovního
ruchu a místních podnikatelů.
Revitalizace centra města. Obnovení tradice vaření piva v Jirkově.

Integrovaný
regionální
operační
program

2014

Petr Knap

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Úvaha

Oprava objektu tzv. vězení patřícího k Zámku Červený hrádek.
Záměrem je vybudování muzea,
rozšíření prohlídkové okruhu
zámku o další atrakci.

Integrovaný rozvoj
území

do 1 roku

Vězení na
Zámku Červený
hrádek

Investice
do kulturních a historických
památek

Integrovaný
regionální
operační
program

ne

Připraveno k zahájení
realizace

3 000 000,00 Kč

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Petr Knap

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný rozvoj
území

1 500 000,00 Kč

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků a parkovacích míst.
Navýšení počtu parkovacích míst.
Bezbariérové vstupy, mobiliář,
kontejnerová stání.

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků . Bezbariérové
vstupy.

2014

2014

2014

2014

Rekonstrukce
komunikace
ul.Komenského
v Klášterci nad
Ohří
Vyřízena
povolení,
stanoviska

Petr Knap

ano - SVS
a.s., RWE
a.s.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Integrovaný rozvoj
území

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný
regionální
operační
program

ne

Zpracovány
studie

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků a parkovacích míst.
Navýšení počtu parkovacích míst.
Bezbariérové vstupy, mobiliář,
kontejnerová stání.

30 000 000,00 Kč

Rekonstrukce
komunikace
ul.kpt.Jaroše
v Klášterci nad
Ohří
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace
investic a
správy majetku města

Regenerace
panelového
sídliště Nové
sídliště Klášterec nad Ohří
III.-VII.etapa

ne
Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků . Bezbariérové
vstupy.

Integrovaný
regionální
operační
program

2 500 000,00 Kč

Petr Knap

Připraveno k okamžité
realizaci

Integrovaný rozvoj
území

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

ne

Rekonstrukce
ul.Ciboušovská
v Klášterci nad
Ohří

Integrovaný rozvoj
území

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace
investic a
správy majetku města

Připraveno k
okamžité
realizaci

2 000 000,00 Kč

Petr Knap

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
Autobusová
zastávka u gymnázia v Klášterci
nad Ohří

Integrovaný
regionální
operační
program
Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace nového zapuštěného
zálivu autob. zastávky na silnici
1/13, úprava chodníku, nové
veřejné osvětlení a přechod
pro chodce. Jedná se o úpravu
dopravně nebezpečného úseku
na silnici 1/13
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Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Kolizní místo, uspořádání
křižovatky, chodník, přechod pro
chodce.

Realizace chybějícího chodníku
podél silnice II. Třídy. Chodci zde
chodí do městské části Útočiště,
dále k zahrádkářské kolonii a
řadovým garážím

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Vybudování zázemí fotbalového
klubu sloužící sportovním a
rekreačním účelům

Chodník Petlerská – Útočiště
v Klášterci nad
Ohří
Úpravy
dopravního
řešení křižovatky ul.Husova,
B.Němcové,Přívozní v Klášterci
nad Ohří
Zpracovány
studie

Realizace
investic a
správy majetku města
Realizace
investic a
správy majetku města

výstavba kabin
a zázemí pro FK
Rašovice v Klášterci nad Ohří

Integrovaný rozvoj
území

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný
regionální
operační
program

Připraveno k okamžité
realizaci

Řešení nevyužitých zanedbaných
ploch mezi zámeckým a lázeňským parkem. Součástí řešení i
nový přechod pro chodce přes
frekventovanou silnici. Realizace
rekreačních prvků a odpočinkové
zóny.

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Tribuna u
stadionu v Klášterci nad Ohří
– II.etapa

Realizace
investic a
správy majetku města

Zpracovány
studie

Řešení zatížené křižovatky na
silnici II.třídy novou okružní
křižovatkou. Zklidnění dopravy při
vjezdu do sídliště.

V návaznosti na realizaci I.etapy
je nutné dokončit projekt- tribuna
a její zastřešení. Bude sloužit pro
návštěvníky stadionu při pořádání
sportovních, kulturních a společenských akcí

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Životní
prostředí

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Okružní
křižovatka
Petlerská-Dlouhá-17.listopadu
v Klášterci nad
Ohří

Zpracovány
studie

Terénní a zahradnické úpravy
zarostlého neudržovaného lesíku
na lázeňskou zónou. Projekt
počítá s vybudováním cestního
systému, úpravami vzrostlé
zeleně a osazení mobiliáře,
vč. posilovacích prvků.Cestní
systém bude napojen na stávající
lázeňské cesty.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území
Připraveno k
okamžité
realizaci

Areál Alšovka , Měděnec venkov
v majetku Města Klášterce nad
Ohří. Jedná se o vybudování
zasněžovacího systému včetně
rekonstrukce rybníka, který bude
sloužit jako zdroj vody.

Řešení
předprostoru lázeňského parku
v Klášterci nad
Ohří

Realizace
investic a
správy majetku města

Lázeňský lesopark v Klášterci
nad Ohří

Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace
investic a
správy majetku města

Modernizace lyžařského areálu
Alšovka

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Realizace
investic a
správy majetku města

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

2016

2017

2014

2014

2014

2018

2014

2014

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

14 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

2 800 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Petr Knap

Realizace
investic a
správy majetku města
Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace
investic a
správy majetku města
Zateplení objektů mateřských
škol v Klášterci
nad Ohří

Realizace energetických úspor
objektu MÚSS
v Klášterci
n.Ohří

Realizace energetických úspor
ZŠ Petlerská
v Klášterci nad
Ohří

Realizace energetických úspor
ZŠ Krátká
v Klášterci nad
Ohří

Oprava Sally tereny v Klášterci
nad Ohří

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Investice
do kulturních a historických
památek

Zpracována projektová
dokumentace

Připraveno k okamžité
realizaci

Připraveno k okamžité
realizaci

Připraveno k okamžité
realizaci

Připraveno k okamžité
realizaci

Zpracovány
studie

Výstavba nových šaten, rekonstrukce atletické dráhy, dětského
hřiště a zázemí sportovního
areálu

Jedná se o zateplení pláště
budovy a střech 5 objektů mateřských škol

Zateplení objektu

Zateplení objektu, výměna oken

Zateplení, výměna oken.

Oprava stavebních částí
objektu kulturní památky(střecha,hydroizolace,sanace,omítky,
drenáže)

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Petr Knap

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Modernizace
víceúčelového
sportovního areálu v Klášterci
nad Ohří

Integrovaný rozvoj
území

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný
regionální
operační
program

Petr Knap

Vybudování zázemí aquaparku, šatny , sociální zařízení,
sportoviště, dětské hřiště, oprava
oplocení.

Modernizace
aquaparku
v Klášterci nad
Ohří

Zpracována projektová
dokumentace

Realizace
investic a
správy majetku města

Petr Knap

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Jedná se část úseku cyklostezky
OHŘE Litoměřice-Perštejn

Integrovaný rozvoj
území
Připraveno k
okamžité
realizaci

Integrovaný
regionální
operační
program
Cyklostezka
Klášterec nad
Ohří Perštejn

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)
Realizace
investic a
správy majetku města

2014

2014

2014

2014

2015

2016

2014

2014

více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

2 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

26 000 000,00 Kč

8 000 000,00 Kč

25 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

8 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří

Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří
Město
Klášterec nad
Ohří

Rekonstrukce
kulturního domu
v Klášterci nad
Ohří

Realizace
energetických
úspor objektů
v majetku
města- veřejné
budovy v Klášterci nad Ohří

Investice
do kulturních a historických
památek

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Připraveno k
okamžité
realizaci

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Vybudování ubytovací kapacity
v Lázních Klášterec nad Ohří

Jedná se o rehabilitaci zeleně
stromů, keřů, nové dosadby, prořezávky, odstranění nevhodných
prvků zeleně.

Rekonstrukce vnitřních dispozic,
rozšíření přístavbou, umístění
knihovny do objektu, Zateplení
objektu, úprava přístupových
cest, bezbariérové vstupy +
vnitřní výtah

Zateplení a výměna oken objektu
společenského domu PANORAMA, Zdravotního střediska v ul.
Sadová

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Petr Knap

Rehabilitace
zámeckého
parku zámku
v Klášterci nad
Ohří
Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Kompletní obnova zámku a staveb v zámeckém parku- střecha,
interiéry, expozice, ohradní zeď,
křížová cesta apod.

Petr Knap

Petr Knap

Realizace
investic a
správy majetku města

Realizace
investic a
správy majetku města
Výstavby lázeňského hotelu
v lázeňské zóně
v Klášterci nad
Ohří
Zpracovány
studie

Petr Knap

Petr Knap

Realizace
investic a
správy majetku města
Zámek Klášterec nad Ohří

Investice
do kulturních a historických
památek

Hřbitovní zeď včetně obnovy
vstupu a restaurování plastik

Integrovaný
regionální
operační
program

Realizace
investic a
správy majetku města

Petr Knap

Realizace
investic a
správy majetku města
obnova areálu
hřbitova

Zpracovány
studie

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný rozvoj
území

Investice
do kulturních a historických
památek

Petr Knap

Obnova střechy, fasády a ohradní
zdi

Zpracovány
studie

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný rozvoj
území

Peřeje č.p.20obnova domu
bývalé střelnice

Investice
do kulturních a historických
památek

Integrovaný
regionální
operační
program

Petr Knap

Integrovaný rozvoj
území
Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Opravy povrchů místních komunikací, chodníky, bezbariérové
vstupy
Rekonstrukce místních
komunikací
v Klášterci nad
Ohří

Integrovaný rozvoj
území

Realizace
investic a
správy majetku města

Integrovaný
regionální
operační
program
Petr Knap

Rekonstrukce kabelových tras ,
stožáru, svítidel, realizace energetických úspor
Rekonstrukce
veřejného osvětlení v Klášterci
nad Ohří

Zpracovány
studie
Realizace
investic a
správy majetku města

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

2019

2015

2014

2014

2014

2015

2014

2014

2014

2 800 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

35 000 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

80 000 000,00 Kč

16 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

do 1 roku

1 - 2 roky

40 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne
více než 2
roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

20 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Vyřízena
povolení,
stanoviska
Jedná se o vybudování sportovišť,
tj. víceúčelového hřiště, hřiště
na kopanou, volejbal…, minigolf
a dětské hřiště na plochách v
prostoru lesoparku v Maršově

Jedná se o rekonstrukci objektu
kulturní památky bývalého
františkánského kláštera, který by
v budoucnu měl být využitý jako
sídlo MěÚ Krupka a infocentrum

Rekonstrukce komunikací , chodníků a bezbariérových vstupů

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2014

Petr Knap

Rekonstrukce
komunikace ul.
Pod Skalkou a
Pod Pivovarem
Investice
do kulturních a historických
památek
Zpracována projektová
dokumentace
Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Realizace
investic a
správy majetku města
Rekonstrukce
objektu č.p. 32,
Krupka, bývalý
františkánský
klášter
Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)
Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem
u základní školy s případnou
realizací sezónní nafukovací haly.

Zpracovány
studie

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu
Lesopark –
víceúčelová
hřiště pro
volnočasové
aktivity
Zpracována projektová
dokumentace

Město
Klášterec nad
Ohří

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu
Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka
ZŠ Teplická
– víceúčelové
hřiště a sezónní
nafukovací hala

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Integrovaný rozvoj
území

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Integrovaný
regionální
operační
program

Město
Krupka
Vyřízena
povolení,
stanoviska

ZŠ Maršov víceúčelové
hřiště a hřiště
na kopanou

Integrovaný rozvoj
území

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště, atletické rovinky a
hřiště na kopanou na stávajících
nevyhovujících prostorách u ZŠ
Maršov včetně oplocení.

Integrovaný
regionální
operační
program

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

MŠ Zvoneček –
dopravní hřiště

Jedná se o vybudování dopravního hřiště včetně herních první
pro děti v prostorách zahrady
mateřské školky.

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Město
Krupka
Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Jedná se o vybudování fotbalového hřiště.

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu
Fotbalové hřiště
Soběchleby

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Město
Krupka
Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Životní
prostředí

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

OP Životní
prostředí

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Jedná se o odkanalizování části
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.

Město
Krupka

Kanalizace Na
Hrázi a Bohosudovská

Zpracována projektová
dokumentace

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků
Jedná se o rekonstrukci zchátralé
kulturní památky, tj. bývalé fary
na hasičské muzeum se stálou
výstavní expozicí.

Integrovaný rozvoj
území
Vyřízena
povolení,
stanoviska

Integrovaný
regionální
operační
program

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Investice
do kulturních a historických
památek

Životní
prostředí

Přestavba bývalé fary Husitská
č.p. 93, Krupka
na hasičské
muzeum

OP Životní
prostředí

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Město
Krupka

Město
Krupka

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků
Sanace
skalního svahu
v obci Krupka,
v Husitské ulici

Jedná se o sanaci části velmi
nestabilního skalního svahu
v Husitské ulici v Krupce.
Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Zpracována projektová
dokumentace
Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

18 000 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

18 000 000,00 Kč

18 000 000,00 Kč

55 000 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

Ano, rádi
bychom
získali
sponzorské firmy

ne

Uvažujeme,
zatím se
nepodařilo získat

ne

ne

ne

18 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

do 1 roku

1 - 2 roky

12 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

15 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

MŠ Hamry
120– realizace
úsporných
opatření

ZŠ Na Hamrech
639 – výměna
oken, zateplení

ŠJ Na Hamrech
185 – výměna
oken, zateplení

ZŠ Masarykova
461 – výměna
oken a zateplení
půdy

ZŠ B.Němcové
140 – zateplení,
výměna oken

ZŠ K. Čapka,
Krupka 270
– zateplení a
výměna oken

STL Plynovod
Vrchoslav - II.
etapa

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Jedná se o provedení výměny
oken, zateplení fasády, střechy,
včetně konečných úprav.

Jedná se o provedení výměny
oken, zateplení fasády objektu.
Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.

Jedná se o provedení výměny
oken, zateplení fasády objektu.
Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.

Jedná se o provedení výměny
oken a zateplení podlahy půdy, tj.
nad posledním NP.

Jedná se o provedení výměny
oken, částečné zateplení fasády
objektu. Zateplení podlahy půdy,
tj. nad posledním NP.

Jedná se o odstranění boletických panelů, vyzdění meziokenních příče, výměnu oken,
zateplení obvodového pláště a
střechy, včetně konečné úpravy
střechy.

Jedná se o zavedení plynu do
části obce. Navazující na již
vybudovanou 1. etapu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

9 000 000,00 Kč

9 500 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

46 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Město
Krupka

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Město
Litvínov
Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Dagmar
Kaulová –
investiční
technik

Město
Litvínov

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu
Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu
Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Jedná se o výměnu oken, zateplení fasády a střechy objektu,
včetně konečných úprav.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

MěÚ Krupka,
č.p. 32 – realizace úsporných
opatření

OP Doprava

Integrovaný rozvoj
území

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Jedná se o vybudování kruhového
objezdu v městské části Krupky
U Stadionu z důvodu zajištění
bezpečného provozu. Včetně autobusových zálivů, přechodu pro
chodce a veřejného osvětlení.
Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

2013 a
déle, dle
finančních
prostředků

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Jedná se o vybudování přístupové cesty mezi kulturní památkou
kostela Nanebevzetí P. Marie
a zvonicí u kostela, které jsou
součástí malého prohlídkového
okruhu.

OP Životní
prostředí

Životní
prostředí

2014

Okružní křižovatka Krupka ul.
Koněvova – U
Stadionu

Zpracována projektová
dokumentace
Jedná se o odkanalizování části
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.

Integrovaný rozvoj
území

2015

Odbor
regionálního
rozvoje

Výstavba nové
plavecké haly v
Litvínově

Rekonstrukce
Zimního stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově – II.
etapa

Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o odkanalizování části
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Odbor
regionálního
rozvoje

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Přístupová cesta – propojení
kostela Nanebevzetí P. Marie se
zvonicí
Kanalizace
5.května, Budovatelů

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)
Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu dle požadavku
Asociace profesionálních klubů
(úprava rozměrů ledové plochy,
úprava hlediště).

Integrovaný
regionální
operační
program

2014
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

OP Životní
prostředí

Kanalizace a
ČOV Fojtovice

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o výstavbu nového
plaveckého bazénu o délce 25 m
převážně pro plavecké sportovní
kluby, školy a mateřské školky
(samozřejmě s možností přístupu
široké veřejnosti).

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie
Rekonstrukce
mostu nad ulicí
Mezibořská v
Litvínově

Odbor
regionálního
rozvoje

Zpracována projektová
dokumentace

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Úvaha

Jedná se o rekonstrukci stávající
mostní konstrukce z důvodu
havarijního stavu.

Integrovaný rozvoj
území

Jedná se o komplexní rekonstrukci objektu zámku (kromě střechy)
vč. nádvoří a odvodnění chodníku
z ulice Mostecká.

2015

Integrovaný
regionální
operační
program
Připraveno k okamžité
realizaci

Odbor
regionálního
rozvoje

Revitalizace
zámku Valdštejnů v Litvínově

Investice
do kulturních a historických
památek

60 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

22 000 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

82 000 000,00 Kč

ne

1 - 2 roky

1 - 2 roky

65 800 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

60 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

123

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Litvínov

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana
Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Odbor
regionálního
rozvoje

Integrovaný rozvoj
území

2014

1 - 2 roky

nejsou známy

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Záměr je zatím ve
fázi úvah

ne

ne

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

nejsou známy

Generální oprava sportovní
haly Koldům

1 - 2 roky

Jedná se o opravu stávající
sportovní haly z cílem obnovy
zastaralého zázemí a sportovních
ploch vč. snížení energetické
náročnosti budovy.

2015

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)
Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

ne

Jedná se o výstavbu nového
objektu obřadní a smuteční síně
dle požadavků českých státních
norem.

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Výstavba nové
smuteční a
obřadní síně v
Litvínově (městský hřbitov)

6 000 000,00 Kč

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

do 1 roku
Integrovaný
regionální
operační
program

2014

Úvaha

Jedná se o rekonstrukci objektu
MŠ (střecha, stěny, okna, TSV a
ekviterní regulace).

Integrovaný rozvoj
území

Generální
rekonstrukce
MŠ Sluníčko
(Litvínov-Janov)

ne

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Integrovaný rozvoj
území

6 000 000,00 Kč

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

Úvaha

Jedná se o rekonstrukci objektu
MŠ (střecha, stěny, okna, TSV a
ekviterní regulace).

2015

Generální
rekonstrukce
MŠ Paraplíčko
(Litvínov-Janov)

2015

ne

Životní
prostředí

12 800 000,00 Kč

OP Životní
prostředí

1 - 2 roky

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Jedná se o technické řešení
odvodu balastních vod vč. vody
z neznámého vodního toku.

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Řešení odtokové problematiky
ul. Žižkova

Zpracována projektová
dokumentace

ne

více než 2
roky

1 - 2 roky

17 500 000,00 Kč

2015

2015

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Jedná se o výstavbu páteřní
kanalizační stoky vč. domovních
kanalizačních přípojek v lokalitě
Šumná - Litvínov.

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Životní
prostředí

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Výstavba kanalizace Šumná v
Litvínově

ne
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu (reko střechy, výměna
vnitřních rozvodů, reko bytových
jader a výtahů, zateplení obvodového pláště, výměna oken).

31 800 000,00 Kč

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Zpracována projektová
dokumentace

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
Rekonstrukce
penzionu pro
senioru U
Bílého sloupu
čp. 2088

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
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Město
Litvínov

Město
Litvínov

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana

Nigrinová
Jana, Ing.
Švarcová
Romana
Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

2014

do 1 roku

1 - 2 roky

Životní
prostředí

2014

OP Životní
prostředí

Úvaha

Jedná se o rekonstrukci koryta
Janovského potoka a přilehlého
okolí (prořezy a kácení zeleně).

Integrovaný rozvoj
území

do 1 roku

Rekonstrukce
Janovského
potoka

Odbor
regionálního
rozvoje

Integrovaný
regionální
operační
program

2013

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)
Úvaha

OP Doprava

Areál letních
sportů Lomská

Odbor
regionálního
rozvoje

Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště, zázemí pro
sportovce (nové šatny, sklady,
kanceláře), úprava parkovací
plochy.

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Kancelář úřadu - dotace

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Rekonstrukcí a revitalizací
technicky i funkčně nezpůsobilé místní komunikace včetně
chodníků v centrální části města
Lovosice bude zajištěna jejich
technická způsobilost a dojde ke
zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.

Integrovaný
regionální
operační
program

2012-2013

2012-2013

2013

2013

do 1 roku

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

Města Lovosice a Coswig
zamýšlejí vybudovat Centra pro
cestovní ruch a partnerství, která
spolu s doprovodnými akcemi
organizovaných v objektech i
v ulicích měst zvýší turistickou
návštěvnost v obou městech.

Životní
prostředí

Pfannschmidtova vila

2012

Jiná –
doplňte:
Žádost
předložena na
dotační
zdroj –
probíhá
hodnocení

OP Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Organizační
opatření k
omezení
automobilové
dopravy a zvýšení plynulosti v
sídlech v sídlech, úpravy
komunikací
Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Projekt řeší odvedení dešťových
vod v západní části města. Jde o
výstavbu kmenové dešťové stoky,
kterou bude řešen nepříznivý
stav dešťových vod ve městě,
kde v případě intenzivních dešťů
dochází k zaplavování veřejných i
soukromých prostor.

Integrovaný
regionální
operační
program

Kancelář úřadu - dotace

Odvodnění
města Lovosice

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Revitalizace - Odvodnění ulice v
obytné zóně, rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku pro
pěší, řešení dopravního značení a
parkovacích míst, veřejné osvětlení, revitalizace zeleně.

Integrovaný rozvoj
území

Jiná –
doplňte:
Rekonstrukce a
opravy

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Rekonstrukce celého objektu dle
možností dotačních titulů.

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie
Rekonstrukce
autobusového
nádraží

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Rekonstrukce
ulice Prokopa
Holého

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Integrovaný
regionální
operační
program

Centrum pro
cestovní ruch a
partnerství

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Rekonstrukce a úprava prostranství, rozšíření zeleně, mobiliáře,
přístřešky u zastávek, přiblížení
příjezdu autobusů k vlakovému
nádraží, záchytné parkoviště.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

50 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

15 225 000,00 Kč

nejsou známy

4 500 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ano Město
Coswig

ne

ne

ne

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Město
Lovosice

Město
Lovosice
Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Úvaha

Úvaha

Komunitní plán péče se snaží
ukázat směr pro rozvoj sociálních
služeb a programů ve městě
Lovosice.

e-learning – proškolení cca 10
zaměstnanců, jazykové vzdělávání (cca 30 zaměstnanců), soft
skill (měkké dovednosti) práce na
PC (cca 20 zaměstnanců)

Realizace energeticky úsporných
opatření je přirozenou reakcí
společnosti pro stabilizaci výdajů
za stále rostoucí ceny energií.
Také celkové zlepšení komfortu
sportoviště, komplexní designové
řešení a modernizace. Jde především o zateplení pláště výměnu
oken.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Efektivní
správa a
instituce

Trh práce a
vzdělávání

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Kancelář úřadu - dotace

Vzdělávání
úředníků veřejné správy

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)
Zpracována projektová
dokumentace

Nízkoprahové denní centrum
bude poskytovat ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Např.
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, pomoc při zajištění
stravy. V zimních měsících bude
sloužit jako ubytovna

Integrovaný
regionální
operační
program

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Realizace
energetických
úspor na
budově zimního
stadionu

Tvorba třetího
komunitního
plánu péče
(2014 - 2019)

Jiná –
doplňte:
Tvorba
strategických dokumentů
Zpracována projektová
dokumentace

Hlavním cílem je zpřístupnit
veřejné objekty či dopravu
postiženým. Zpracovaný plán se
stane součástí národního plánu
mobility pro všechny.

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Vznik nízkoprahového denního
centra

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)
Zpracována projektová
dokumentace

Kancelář úřadu - dotace

Zpracování
plánu mobility
pro všechny
(včetně dílčích
aktualizací)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

Kancelář úřadu - dotace

Integrovaný
regionální
operační
program

Projekt uvažuje s postupným rozšířením a obnovením městského
kamerového systému v průběhu
několika let.

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Rozšíření
kamerového
systému

V rámci této aktivity budou v
průběhu stanoveného časového
horizontu uskutečňovány kroky,
vedoucí k prevenci kriminality, tj.
např. pořádání odborných diskuzí
a seminářů pro občany města,
tvorba letáků, vydávání článků s
touto tématikou apod.

Integrovaný
regionální
operační
program

Kancelář úřadu - dotace

Zpracována projektová
dokumentace

Zlepšení energetické náročnosti
budovy zahrnující zateplení
fasády, výměnu oken atp.

Osvěta v oblasti
bezpečnosti
a prevence
kriminality

Základní školy

Připraveno k
okamžité
realizaci

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Kancelář úřadu - dotace

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

2013

2012

2012

2013

2012

2013

2012

2012

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

do 1 roku

12 000 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

2 300 000,00 Kč

25 000 000,00 Kč

3 300 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Přesun ZUŠ
Přívozní ulice

Revitalizace objektu a přesun základní umělecké školy do Přívozní
ulice + revitalizace objektu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Kancelář úřadu - dotace

Zpracována projektová
dokumentace

Revitalizace prostor

Integrovaný rozvoj
území

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Integrovaný
regionální
operační
program

Kancelář úřadu - dotace

Připraveno k okamžité
realizaci

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Denní stacionář
pro mentálně
postižené Karla
Maličkého č.
382

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Kancelář úřadu - dotace

Výměnné pobyty žáků základních
škol, pořádání společných akcí
(sportovní, kulturní aj.) za účelem
posílení partnerství mezi školami
v příhraničí.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Rozvoj
cestovního
ruchu

Setkávání pedagogických
pracovníků za účelem výměny
zkušeností z praxe ve výuce žáků,
posilování partnerství.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Integrovaný rozvoj
území

Zpracována projektová
dokumentace
Zpracována projektová
dokumentace

Společné setkávání a akce, výměny zkušeností, rozvoj spolupráce
a partnerství.

Integrovaný
regionální
operační
program

Partnerství
škol - výměnné
pobyty žáků,
pořádání společných akcí.
Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Rekonstrukce interiéru objektu
stávajícího kulturního střediska.
Realizace bezbariérového přístupu + drobné opravy.

Integrovaný rozvoj
území

Kancelář úřadu - dotace

Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Partnerství
škol – výměna
zkušeností mezi
pedagogickými
pracovníky

Kulturní středisko Lovoš

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Projekt je zaměřený na postupnou tvorbu jednotných propagačních materiálů různých forem
s tématikou cestovního ruchu
na Lovosicku. II. vydání knihy o
Lovosicku

OP Životní
prostředí

Kancelář úřadu - dotace

Propagace
města Lovosice

Rozvoj
cestovního
ruchu

Zpracována projektová
dokumentace

Revitalizace skládky Trávčice.

Mezinárodní
spolupráce TJ,
ZŠ, o.s., města

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Odstraňování
starých ekologických zátěží

Zpracována projektová
dokumentace
Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

2013

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

4 000 000,00 Kč

250 000,00 Kč

500 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ano Město
Coswig

ano Město
Coswig

ano Město
Coswig

ne

ne

do 1 roku

více než 2
roky

150 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne
více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Lovosice

Město
Štětí

Město
Štětí

Město
Štětí

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Bc. Věra
Nechybová

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Kancelář úřadu - dotace

Integrovaný
regionální
operační
program
Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

3 500 000,00 Kč

500 000,00 Kč

7 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

do 1 roku

Rekonstrukce a rozšíření
lesoparku osmička a celé plochy
u sauny.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

200 000 Kč

Revitalizace
plochy u sauny

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Zpracována projektová
dokumentace
Vybudování dětského hřiště v
ulici Prokopa Holého.

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

Zpracována projektová
dokumentace
Záměrem projektu je vytvořit
zastřešené pódium v areálu
lesoparku „Osmička“, které by
sloužilo veřejnosti pro účely
pořádání kulturních či společenských akcí.

2013

ne

2013

Dopravní
hřiště Prokopa
Holého

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)
Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

Záměr je zatím ve
fázi úvah

2013

Zastřešení
stávajícího pódia „Osmička“
včetně úpravy
zázemí

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Úvaha

Kompletní rekonstrukce kulturní
památky dle dobových fotografií

50 000 Kč

Kulhánek
Radek

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

ne

Investice
do kulturních a historických
památek

2013

Záměr je zatím ve
fázi úvah

restaurování
Božích muk
– kříže v
Čakovicích

Integrovaný rozvoj
území

300 000 Kč

Úvaha

Úvaha

oprava kulturní památky – padající omítka

do 1 roku

Kulturní a
informační
zařízení
města Štětí

Kulhánek
Radek

Kulhánek
Radek

Integrovaný
regionální
operační
program

2014

ne

restaurování
brány v Počeplicích

Integrovaný rozvoj
území

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Kulturní a
informační
zařízení
města Štětí

Integrovaný
regionální
operační
program

300 000 Kč

Investice
do kulturních a historických
památek
Úvaha

Restaurování soch – kulturních
památek, v současné době není
majetkem města

do 1 roku

Kulturní a
informační
zařízení
města Štětí

2014

ne

Investice
do kulturních a historických
památek

Integrovaný rozvoj
území

Záměr je zatím ve
fázi úvah

restaurování
soch sv. Anny
a sv. Mikuláše
u hřbitova ve
Chcebuzi

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

1 000 000,00 Kč

Kulhánek
Radek

Statutární
město
Teplice

Město
Štětí

Oprava vnitřku kaple, omítky,
zpevnění stavby. Kaple není
kulturní památkou.

do 1 roku

oprava kaple sv.
Petra a Pavla ve
Stračí

2014

ne

Investice
do kulturních a historických
památek

Integrovaný rozvoj
území

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Kulturní a
informační
zařízení
města Štětí

Úvaha

nákup a osazení cca deseti
fitness prvků ve volné přírodě

Integrovaný
regionální
operační
program

1 000 000,00 Kč

Odbor dopravy a životního
prostředí

do 1 roku

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

2014

Fitness pro dospělé – lokalita
1. – Janáčkovy
sady

Integrovaný rozvoj
území

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

nákup a osazení cca deseti
fitness prvků ve volné přírodě
Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný
regionální
operační
program
Odbor dopravy a životního
prostředí

Fitness pro dospělé – lokalita
2. – Řetenický
lesopark

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová
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Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice
Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice
Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

2014

do 1 roku

1 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

ne

nákup a osazení cca deseti
fitness prvků ve volné přírodě

ne

Integrovaný
regionální
operační
program

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Fitness pro dospělé – lokalita
3. – Šanov II.

Odbor dopravy a životního
prostředí

6 000 000,00 Kč

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

do 1 roku

Úvaha

2015

Skatepark

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Vybudování kompletního skateparku (včetně terénních úprav a
vybudování povrchů pro umístění
prvků)

Odbor dopravy a životního
prostředí

ne

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Životní
prostředí

2 000 000,00 Kč

OP Životní
prostředí

Odbor dopravy a životního
prostředí

do 1 roku

Úvaha

Vybudování podzemních kontejnerových stání ve vybraných
lokalitách v centru města – Benešovo náměstí, Zámecké náměstí
a náměstí Svobody

2015

Podzemní kontejnerová stání
ve vybraných
lokalitách

2015

ne

Integrovaný rozvoj
území

Odbor dopravy a životního
prostředí

37 000 000,00 Kč

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)
Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

Úpravy divadelního parku v
Teplicích

Úprava divadelního parku –
úprava a obnova cest, veřejného
osvětlení, výměna mobiliáře a
revitalizace zeleně

Integrovaný rozvoj
území

Jiná – doplňte:
realizace z vlastních finančních
prostředku v kombinaci s dotací

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Integrovaný
regionální
operační
program

ne

Výstavba oploceného dětského
hřiště před ZŠ Buzulucká vybaveného herními prvky pro děti ve
věku od 5-15 let.

1 500 000,00 Kč

Vyřízena
povolení,
stanoviska

2013

2014

2013

2013

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Odbor dopravy a životního
prostředí
Výstavba
dětského hřiště
v ul. Buzulucká
v Teplicích

Životní
prostředí

ne

OP Životní
prostředí

6 000 000,00 Kč

Zpracovány
studie

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Odbor dopravy a životního
prostředí

Jedná se o odvedení výronu
podzemních vod, které podmáčí
pozemky v lokalitě Bílá cesta
v Teplicích. Je nutná výstavba
nové kanalizace v délce cca
800m.

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Teplice - odvedení výronu
podzemních
vod Dolní
cesta-Opavská
-Novoveská

12 000 000,00 Kč

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Životní
prostředí

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

OP Životní
prostředí

Úvaha

Odbor dopravy a životního
prostředí

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Ano - Severočeská
vodárenská a.s.

Jedná se o kompletní rekonstrukci již nevyhovující dešťové
kanalizace – stoka, uliční vpusti
a jejich přípojky a následná
rekonstrukce vozovky
Rekonstrukce dešťové
kanalizace
v ul.J.Suka,
Ševčíkova,
Novákova a
Křižkovského v
Teplicích

Integrovaný
regionální
operační
program

ne
V rámci projektu je řešeno rozšíření parkovací ploch v oblasti ul.
Krušnohorská, oprava vozovky a
chodníků.
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

8 000 000,00 Kč
Zpracovány
studie
Odbor dopravy a životního
prostředí

Úprava parkování a rekonstrukce komunikace
v ul. Krušnohorská
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Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice
Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice
Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Statutární
město
Teplice
Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Statutární
město
Teplice

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Rekonstrukce
ul. Kašparova

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracovány
studie

Úvaha

Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o výstavbu chodníku podél silnice I/13 z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců.

Jedná se o rekonstrukce zakrytého toku potoka Bystřice v k.ú.
Trnovany, Teplice a Prosetice.
Kryt potoka slouží z části jako
komunikace pěší a z části jako
vozovka. Kryt je v některých
úsecích v havarijním stavu.

Jedná se o rekonstrukce
vozovky, chodníků a veřejného
osvětlení.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Odbor dopravy a životního
prostředí

Rekonstrukce
krytu potoka
Bystřice

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Odbor dopravy a životního
prostředí

Výstavba
parkoviště v ul.
A.Staška*

Úprava
parkování v ul.
Smetanova Duchcovská

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Odbor dopravy a životního
prostředí

Odbor dopravy a životního
prostředí

Výstavba
chodníku v ul.
Masarykova
v úseku od.ul.
Gagarinova
-Potoční

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor dopravy a životního
prostředí

Projekt řeší kompletní rekonstrukci vozovky a chodníků vč.
veřejného osvětlení , odvodnění
komunikace a rekonstrukci
schodiště mezi ul. Českobratrská
a Kollárova

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Zpracována projektová
dokumentace

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Rekonstrukce
komunikace
v ul. Českobratrská a schodiště mezi ul.
Českobratrská
a Kollárova
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Odbor dopravy a životního
prostředí

Jedná se o výstavbu nové komunikace v lokalitě, ve které probíhá
výstavba rodinných domků a rekonstrukci komunikace navazující
ul. V Domkách v Hudcově. Součástí stavby je veřejné osvětlení a
odvodnění komunikací.

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Výstavba komunikace Hudcov
Panoráma a
rekonstrukce
komunikace v
ul. V Domkách

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. J.Koziny, v rámci stavby
bude provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení, chodníků,
odvodnění a výstavba kruhové křižovatky. Stavba bude rozdělena
na etapy.

Integrovaný
regionální
operační
program

Rekonstrukce
ul. J.Koziny

Zpracovány
studie

Jedná se o rozšíření parkovacích
míst v oblasti ulic Smetanova a
Duchcovská vč. výstavby části
spojovací komunikace, odvodnění a veřejného osvětlení.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie
Odbor dopravy a životního
prostředí

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor dopravy a životního
prostředí

Zpracovány
studie

V rámci projektu je navržena
výstavba parkoviště a dětského
hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi
A.Staška, U Červeného kostela
a J. z Poděbrad
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

2013

2015

2013

2013

2014

2013

2015

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

do 1 roku

10 000 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

30 000 000,00. Kč

8 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano - Ředitelství
silnic a
dálnic
ČR

ne
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Statutární
město
Teplice

Ing.
Renata
Domašinská

Bc. Ivana
Müllerová; Ing.
Dagmar
Teuschelová

Odbor dopravy a životního
prostředí

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Lávka pro pěší
a cyklisty při železnič. mostech
přes Ploučnici
a Labe

Výstavba
dětského hřiště
v ul. A.Staška*

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracovány
studie

Dobudování chybějící části
Ploučnické cyklostezky.

Jedná se o propojení 2 městských částí Podmokly a Děčín I
pro cyklisty a pěší. Cyklisté se
vyhnou frekventované komunikaci
na Labském nábřeží. Po dostavbě Plavebního stupně spolu
s cyklostezkou z Prostředního
Žlebu k Restauraci U Přístavu
bude dokončena realizace Labské cyklostezky č. 2.

V rámci projektu je navržena
výstavba parkoviště a dětského
hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi
A.Staška, U Červeného kostela
a J. z Poděbrad

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný rozvoj
území

Ing.
Renata
Domašinská

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Ploučnická
cyklostezka
s chodníkem
za Plaveckým
areálem a
Kauflandem

Integrovaný
regionální
operační
program

Zpracovány
studie

V ul. Tyršova je asfaltová plocha
s betonovými květináči a fontánami, lavičky. Na této ploše by
mělo dojít k výměně mobiliáře,
doplnění plochy zelení (stromy),
odstranění fontány, výměně
stávajícího povrchu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Jedná se o rozvoj cyklistické
dopravy ve městě vytvořením
podmínek pro bezpečný pohyb
cyklistů ve městě (realizace
cyklotras a cyklostezek).

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

rekonstrukce stávajícího lesoparku, který by měl být větší měrou
navštěvován obyvateli sídliště pro
krátkodobou rekreaci – ošetření
stromů, obnova cest, realizace
hřišť a odpočinkových míst,
doplnění mobiliáře.

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Revitalizace
centra Děčína
- prostranství
před prodejnou
Billa – ul. Tyršova, Děčín I
Revitalizace
lesoparku
Bažantnice

Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

Postupná realizace vnitroměstských cyklotras
a cyklostezek

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů
Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Letní kino
Bažantnice

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný
regionální
operační
program

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Bývalé letní kino – úvaha zda vybudovat v areálu skatepark nebo
jiné sportoviště, popř. využít jako
letní kulturní zařízení přírodního
stylu.

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

2015

2013

2014

2014

2014

2016

2016

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

více než 2
roky

1 - 2 roky

15 000 000,00 Kč

14 000 000,00 Kč

16 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

16 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Jiná – doplňte:
výhodné zrealizovat
spolu s rekonstrukcí železničního
mostu v roce 2013

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ano Děčínská
koalice
pro pěší a
cyklistickou
dopravu

ne

ne

ne
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská
Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Výsadba zeleně v prostoru
pěších zón a podél rušných
komunikací

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

OP Životní
prostředí

Úvaha

a) Revitalizace veřejného
prostranství (dále jen VP) u Státního oblastního archivu. Celková
úprava prostranství (nově dlažba)
s vyřešením parkovacích míst,
zeleně a umístěním mobiliáře. b)
Revitalizace VP před nádražím
ČD mezi ul. Čsl. mládeže x
Zbojnická x Plzeňská. Obnova
zeleně, výměna stávajících
nefunkčních povrchů (náhrada
dlažbou), doplnění vodního
prvku (fontána), modernizace
mobiliáře a veřejného osvětlení.
c) Revitalizace (rekonstrukce)
VP a místní komunikace Husova
náměstí a ul. Prokopa Holého.
Rekonstrukce povrchů – náhrada
dlažbou, obnova a doplnění mobiliáře, modernizace veřejného
osvětlení, obnova a doplnění
zeleně, podzemní kontejnery na
tříděný odpad

Integrovaný
regionální
operační
program

Výsadba liniové
izolační zeleně
– II. etapa

Zpracovány
studie

Vybudování panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu – zlepšení přístupu k ZOO a vyhlídkové
restauraci, bezbariérový přístup
do lesoparku

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Rozvoj
cestovního
ruchu

Připraveno k
okamžité
realizaci

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Úprava severního parku /altán,
spojovací cestičky, terénní úpravy
/ - sociální zařízení, restaurace
na Mariánské louce, vodní prvek,
cesty, osvětlení, terénní úpravy,
zázemí /sklad/ správy parku;
oprava zahradnického domku na
Jižních zahradách, vybudování
spojovacího mostu Mariánská
louka – jižní zahrady; vybudování
komunikace a terasy pod sýpkou;
oprava Dlouhé jízdy; oprava Růžové zahrady - statika, osvětlení,
sítě; oprava Glorietu růžové
zahrady; veřejné osvětlení jižních
zahrad / dokončení /

Revitalizace
centrální městské části Děčín
IV – Podmokly

Panoramatický
výtah na Pastýřskou stěnu

Dostavba
zámeckého
areálu

Jiná –
doplňte:
některé
části
projektu
jsou připraveny k
realizaci,
některé
jsou jen
projektově a
některé
pouze
ve fázi
studie.

2014

2014

2014

2015

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

více než 2
roky

108 000 000,00
Kč

22 000 000,00 Kč

45 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

OP Životní
prostředí

Jedná se o vybudování chybějících parkovacích míst ve městě.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Jedná se o dostavbu splaškové
kanalizace v lokalitách Bělá, Horní Oldřichov, Jalůvčí a Folknáře.

Zpracovány
studie

Jedná se o bezbariérovou úpravu
chodníků a veřejných ploch pro
tělesně postižené a starší občany
a matky s kočárky.

Integrovaný
regionální
operační
program

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracovány
studie

Jedná se o úpravu veřejných
ploch a náměstí – zejména rekonstrukce povrchu, ozelenění.

Dostavba kanalizace v okrajových lokalitách
Děčína

Realizace
parkovišť ve
městě

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Zpracovány
studie

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů
Bezbariérové
řešení chodníků
a veřejných
prostor (pro
zdravotně
postižené)
Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů
Revitalizace veřejných ploch a
náměstí (např.
nám. 5. května
v DC III)

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Ing.
Renata
Domašinská

Integrovaný rozvoj
území

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Úvaha

Jedná se o finančně náročnou
přípravu pozemků pro výstavbu
RD.

Integrovaný rozvoj
území

Revitalizace
panelových
sídlišť

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Ing.
Renata
Domašinská

Příprava území
pro výstavbu
rodinných domů

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Jedná se o finančně náročnou
přípravu pozemků a objektů pro
podnikání.

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Příprava území
pro podnikání
– brownfieldy,
greenfieldy

Jedná se o úpravu chodníků a
veřejných ploch – zejména rekonstrukce povrchu, ozelenění.,
výstavba dětských a sportovních
hřišť, obnova mobiliáře (lavičky,
stoly, odpadkové koše, stojany
pro kola), podzemní kontejnery,
psí parky, vybudování chybějících
parkovacích míst, atd.

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

60 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

200 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Jiná – doplňte:
problém stávajícího
programového
období – provozovatelské smlouvy!!!
Město by chtělo
vybudovat kanalizaci provoz svěřit
SčVaKu a po 5ti
letech předat do
majetku SVS; toto
nebylo možné.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

250 000 000,00
Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

více než 2
roky

50 000 000,00 Kč

ano - S
podnikateli a OHK

2014 - 2015

více než 2
roky

Záměr je zatím ve
fázi úvah

2015

2015

2015

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

2016

100 000 000,00
Kč

2015

2016

více než 2
roky
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce
mostního
objektu, místní
komunikace
a veřejného
osvětlení ul. Na
Hrázi.

Rekonstrukce
lávky spojující
průmyslovou
zónu a městskou část Děčín
II a Děčín I.
Lávka přes kolejiště vlakového
nádraží Děčín
– východ

Rekonstrukce
Tyršova mostu

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracována projektová
dokumentace

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracovány
studie

Tyršův most. Byl uveden do
provozu 9. 12. 1933 a pojmenován byl po slavném děčínském
rodákovi. Před ním tu stál starý
řetězový most, který již nevyhovoval. Měl unikátní pilíře, které byly
použity i při stavbě nového mostu
s obloukovou kovovou konstrukcí,
které vyrobily Škodovy závody
Plzeň. Rozsah opravy: oprava
zábradlí, protikorozní ochrana
konstrukce, výměna plechových
ochranných prvků na chodníku a
vozovce, oprava pilířů nad vodní
hladinou.

Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu mostního objektu a
místní komunikace, které jsou
jediným přístupem přes Jílovský
potok k výrobnímu objektu,
živnostenským provozovnám
a rodinným domům. Z důvodu
snížené únosnosti je zde reálná
hrozba omezení výroby v továrním
objektu a také likvidace provozoven živnostníků. Při rekonstrukci
uvedených staveb by došlo
také k rekonstrukci veřejného
osvětlení.

Jedná se o lávku ocelové konstrukce, která je ve velké míře
využívána občany města především pro příchod do zaměstnání
v průmyslové zóně a dalších
pracovišť v přilehlých městských
částí. Dále je využívána turisty,
kteří po vystoupení na vlakovém
nádraží mohou dále pokračovat
do centrální části města.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2014

2014

2014

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

4 500 000,00 Kč

3 300 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Statutární
město
Děčín
Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce místních
komunikací a
veřejného osvětlení a veřejného
prostranství
v Děčíně I

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Zpracovány
studie

Revitalizace Křížové ulice - záměrem je výměna povrchů – místo
litých asfaltů dlažba – 2 414 m2,
velkoobjemové květináče o rozměrech cca 4 x 4 m, mělo by dojít
ke zrušení a sladění stromořadí či
skupiny stromů s trvalkovými záhony
a lavičkami, rekonstrukce veřejného
osvětlení, podzemní kontejnery na
tříděný odpad a komunální odpad.;
Revitalizace Lázeňské ul. - záměrem
je výměna povrchů – místo asfaltů
dlažba - 900 m2 , rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace
ul. Újezd - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 208
m2, osazení květináčů.; Revitalizace
ul. Pohraniční - záměrem je výměna
povrchů místo asfaltů dlažba,
výměna mobiliáře, řešení přístřešků
zastávek MAD, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace
ul. Tyršova - záměrem je výměna
povrchů – místo litých asfaltů dlažba, rekonstrukce vozovky, zvýšení
bezpečnosti chodců – dlážděné
přechody, zlepšení odbavovaní
cestujících na zastávkách MHD
(nové zastávky, zálivy), rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova a
doplnění mobiliáře.; Revitalizace ul.
Karla Čapka - záměrem je výměna
povrchů místo asfaltů dlažba – 1
704 m2, rekonstrukce veřejného
osvětlení.; Revitalizace ul. Průběžné
- v ul. Průběžné je kašna – chtěli
bychom vyměnit stávající povrchy
za dlažbu, napojit okolí kašny na
prostor zeleně, obnovit dětské
hřiště, vysadit nové stromy a keře,
rekonstrukce veřejného osvětlení.;
Revitalizace ul. Řetězová - záměrem
je výměna povrchů místo asfaltů
dlažba – 1 747 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace
VP tržnice Masná - záměrem je
výměna povrchů – místo asfaltů
dlažba – 1 323 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení, nové prvky
mobiliáře, doplnění zeleně.; Revitalizace ul. Masná - záměrem je rekonstrukce povrchů – dlažba - 252 m2,
rekonstrukce veřejného osvětlení.;
Revitalizace ul. Plavební - záměrem
je výměna povrchů – místo asfaltů
dlažba – 2 020 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace
VP u lékárny - záměrem je výměna
povrchů – místo asfaltů dlažba – 1
017 m2, rekonstrukce veřejného
osvětlení, doplnění mobiliáře, zeleň.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

2014

více než 2
roky

77 200 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce místních
komunikací,
opěrných zdí,
svahů a lávek
v městské části
Dolní Žleb.

Doprava a
infrastruktura,
zajištění dopravní obslužnosti
včetně městské
hromadné
dopravy - propojení městské
lokality Děčín
IV – Škrabky a
Děčín X - Bělá
s napojením na
silniční síť I/13
ul. Teplická,
dále na centrální část města

Rekonstrukce
mostních objektů DC-018P
a DC-019P
v městské
části Lesná u
Děčína, které
byly poškozeny
povodní v roce
2009/2010.
Revitalizace
městské části.

Rekonstrukce
mostního objektu DC-004L ul.
Oldřichovská.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracována projektová
dokumentace

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracovány
studie

Jedná se o rekonstrukci mostního
objektu, který je v současné době
uzavřen a nahrazen mostním
provizoriem. Jedná se o pískovcovou stavbu, která jak stářím,
tak opakujícími se povodněmi
na Jílovském potoku, nemůže
již sloužit k propojení městské
části Horní Oldřichov a velkého
množství objektů, určených
k podnikání.

Při povodních v letech
2009/2010 došlo k poškození
dvou mostních objektů. Na jednom objektu je v současné době
umístěno mostní provizorium a
druhý je provizorně podepřen a
snížena únosnost. Mostní objekty
jsou potřebné nejen pro místní
občany k zajištění přístupu k objektům bydlení, dále pro přístup
na polnosti, ale také pro spojení
dalších obcí v kraji. V rámci projektu je také záměrem revitalizace
městské části – oprava cest,
osazení mobiliáře, modernizace
veřejného osvětlení. Součástí
projektu je i oprava komunikace
ve směru na Verneřice.

Celková rekonstrukce místní komunikace I. třídy ul. Na Výšinách
+ galerie (zajištění svahu pod
místní komunikací a opěrné zdi
pod skalním masivem), řešení
nových parkovacích míst pro
veřejnost, rekonstrukce a oprava
místních komunikací a mostního
objektu v městské části Škrabky,
nové dopravně technické uspořádání křižovatky Saská x Teplická,
rekonstrukce MK Bělská. Tato
lokalita je z důvodu umístění hřbitova, ve velké míře navštěvována
občany nejen z Děčína. Rekonstrukce ul. Na Výšinách – galerie
a křižovatka Saská x Teplická,
mají bezprostřední návaznost na
silniční síť – průtah městem.

Celková rekonstrukce místních
komunikací v příhraniční městské
části Děčína. Panelová úprava
komunikací je z velké části v havarijním stavu. Dále je nutné zajistit
stabilitu svahů nad železničním
koridorem. Dolní Žleb se nachází
na hranici s SRN, je vstupní
branou do Čech a prochází tudy
mezinárodní cyklotrasa č. 2 –
Labská.
OP Doprava

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2014

2014

2014

2014

1 - 2 or

více než 2
roky

5 000 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

55 mil. Kč;
Rekonstrukce
galerie (opěrné zdi)
– 25 000 tis. Kč;
Rekonstrukce MK
Bělská – 8 000 tis.
Kč; Rekonstrukce
MK Na Výšinách
(včetně zastávek
MAD a opravy
mostu) – 10 000
tis. Kč; Nová parkovací místa ul. Na
Výšinách – 4 000
tis. Kč; Křižovatka
Saská x Teplická
- 8 000 tis. Kč

35 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

do 1 roku

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská
Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce místních
komunikací
a odvodnění
v městské části
Děčín – Krásný
Studenec revitalizace.
Rekonstrukce
cest v parku u
kina Sněžník

Hřiště pro volný
čas Dolní Žleb

Obnova
dětských hřišť v
Děčíně

Vybudování
podzemních
kontejnerů na
směsný odpad
v ul. Čs.legií
v Děčíně IV;
v ul. Zámecká
v Děčíně I a
kontejnerů na
tříděný odpad
na Husově náměstí, Děčín IV

Odstranění
příčin výskytu
záplav v lokalitě
Děčín - Boletice
n. L. dle odborného posudku

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)
Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Jiná –
doplňte:
předprojektová
příprava
– zjištění
stávajících sítí
technické
infrastruktury
v ul. Čs.
Legií

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Projekt se zabývá obnovou dětských hřišť, která v jednotlivých
lokalitách byla již v minulosti, jde
o umístění herních prvků pro různé věkové skupiny dětí, oplocení
hřišť, doplnění mobiliáře.

Tento projekt řeší stavbu
travnatého hřiště pro volný čas
pro obyvatele městské části
Dolní Žleb. Základním prvkem
hřiště bude sportovní plocha
pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal, tenis, součástí hřiště
bude dětský koutek, přenosný
chemický záchod, stojan na kola,
lavičky, odpadkový koš, hřiště
bude oploceno.

Park tvoří travnaté plochy se
vzrostlou zelení, systém chodníků
s nezpevněným krytem tvořící
ovál s tečnami, lavičky a veřejné
osvětlení. Realizace nové krycí
vrstvy chodníku a provedení nové
části chodníku zabezpečí optimálnější podmínky pro chodce
při průchodu daným územím.

Při povodních v letech
2009/2010 došlo k poškození
komunikací a odvodnění v této
městské části. Cílem projektu
je obnova poškozených staveb
a zařízení, výstavba dětských a
sportovních hřišť, doplnění mobiliáře, modernizace veřejného
osvětlení.

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Podzemní kontejnery jsou
elegantnější variantou pro sběr a
třídění odpadů. V současné době
máme v Děčíně dvě podzemní
zařízení na třídění odpadů a nově
bychom chtěli do sestavy na
třídění odpadů zkusit i zařízení
na směsný komunální odpad
(vzhlednější ulice bez sběrných
nádob na směsný komunální
odpad).; Podzemní kontejnery
zlepšují estetický vzhled města a
mají trojnásobně větší objem než
standardní nadzemní nádoby na
tříděný odpad.

OP Životní
prostředí
Zpracovány
studie

Posudek se týká zjištění příčin
zvýšeného výskytu záplav v lokalitě Děčín – Boletice n. L. a
návrh řešení na minimalizaci
tohoto jevu.

2015

2014

2015

2015

2014

2014

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

3 600 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

2 400 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

4 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Metropolitní síť

Odstavné
parkoviště pod
vrchem Mrchoviště při silnici z
Děčína na obec
Sněžník

Vyhlídka na
skalním ostrohu
Gilotina v Dolním Žlebu

Bezbariérový
přístup do
základní školy
v ZŠ a MŠ Děčín IV; Máchovo
nám. 688/11,
příspěvková
organizace –
výstavba osobního výtahu

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Rozvoj
cestovního
ruchu

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Úvaha

Úvaha

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Lokalita mezi městskou částí
Maxičky a obcí Sněžník (Jílové)
je hojně využívána turisty, cykloturisty, běžkaři a houbaři jako
výchozí místo pro cesty za jejich
zájmy. Chybí zde ale parkoviště /
odstavná plocha, kde by legálně
mohli zaparkovat a vyrazit do
okolí. Odstavují auta do příkopů
a riskují střet se zákonem.
Odstavné parkoviště by pomohlo
tuto situaci vyřešit. Součástí
by byl také krytý lesní altánek
pro odpočinek, sběrné místo
na odpad, eventuelně naučný
informační bod.

Zajištění potřebné konektivity a
transportní kapacity metropolitní
sítě příspěvkovým organizacím
statutárního města Děčín a
to jako příprava pro následné
poskytování služeb Technologického centra a služeb Centrálního
místa služeb a pro konsolidaci
ekonomických systémů jednotlivých subjektů.
Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Efektivní
správa a
instituce

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Vyhlídka na skalním ostrohu Gilotina by se stala turistickou atrakcí
uprostřed horolezecky i turisticky
zajímavé oblasti Dolní Žleb,
přilákala by pozornost a zájem
turistů o lokalitu. V rámci projektu
by došlo k úpravě přístupové
cesty a vybudování vyhlídkového
pavilonku na skalním ostrohu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Jedná se o školu se 490 žáky.
Budova je 150 let stará. Výuka
probíhá ve 3 patrech i v podkroví.
Škola vzdělává žáky s tělesným
postižením a potýká se s problémem umožnit jim výuku. Již v roce
2005 bylo rozhodnuto postavit
výtah. Stavební příprava proběhla. Akce nebyla realizována
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výstavba je
plánována z venkovního prostoru
školního dvora.

2015

v závislosti
na finančních prostředcích

v závislosti
na finančních prostředcích

2013

více než 2
roky

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

3 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

Ano Občanské
sdružení
Dolní
Žleb,
Lesy ČR,
Český
horolezecký svaz.

Ano - Lesy
ČR, Správa CHKO
Labské
pískovce,
město
Jílové.

ne

8 000 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Využití
doprovodné
infrastruktury
města

Zateplení
objektu Školní
jídelny (a školní
družiny) Děčín I,
Sládkova 1300,
příspěvková
organizace

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce
budov základních škol a
veřejných budov
(zateplení)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce
bývalé městské
knihovny

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rekonstrukce
stávajícího
Domova pro
seniory

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Rekonstrukce bývalé městské
knihovny, která sídlila v budově
magistrátu na Mírovém náměstí.
Do uvolněných prostor by byl
přemístěn odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Rekonstrukce by
měla zajistit bezbariérový přístup,
úpravu prostor, vybudování sociálního zázemí jak pro klienty, tak
pro pracovníky odboru, zřízení
výslechové místnosti a koutku
pro děti.

Jedná se o rekonstrukci
zastaralých budov, zejména
jejich zateplování a realizace
nových otopných systémů, jako
dlouhodobý záměr ve vztahu
k odpojování se od centrálního
dodavatele tepla.

Inspektorát bezpečnosti práce
v Ústí n. L. v rámci kontroly
energetického auditu vydal
rozhodnutí o zateplení celého objektu v roce 2008. Při nesplnění
již dvakrát prodloužené lhůty lze
očekávat pokutu v řádu tisíců Kč.

Upravit stávající park u ZŠ a MŠ
Máchovo nám., Děčín IV, zřídit
v něm dvě odpočinkové zóny –
turisticko orientační a sportovně
rekreační (kouty na posezení
rodičů s dětmi, minigolf, petang,
jogging, cesty pro turisty, koutek
pro psy, lavičky k odpočinku
apod.). Zhotovit informační panel,
informační směrovky. Propojit
areál s paloukem na Pastýřské
stěně, zde vytvořit vyhlídkové
kouty, herní místa a pokračovat
propojením s lesem u Zoologické
zahrady.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Rekonstrukce stávajícího Domova pro seniory na Kamenické
ulici. Stavební úpravy vedoucí
ke snížení počtu lůžek na pokojích, zřízení vlastních sociálních
zařízení, zajištění bezbariérovosti
zařízení, rozšíření prostor pro
sociální rehabilitaci klientů.

Integrovaný
regionální
operační
program

Jiná –
doplňte:
je připraveno
do nyní
pozastavené
výzvy v
tomto
programovém
období

2015

2014

2015

2013 - 2014

2012

1 - 2 roky

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

1 - 2 roky

50 000 000,00 Kč

100 000 000,00
Kč

3 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

ne

ne

ne

ne

ano - ZŠ a
MŠ Děčín
Iv, Máchovo nám.
688/11,
PO

4 000 000,00 Kč

80 000 000,00 Kč

Jiná – doplňte:
projekt je navržen k
financování v rámci
IPRM
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská
Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů
Protidrogová
prevence na
školách

Protidluhové
poradenství v
rámci sociální
práce na obci

Boletice – Domov se zvláštním režimem

Sociální ubytovna

Výstavba nového domova pro
seniory v areálu
nemocnice

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Úvaha

Připraveno k
okamžité
realizaci

Rekonstrukce budovy stávajícího
Domu s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 104A, Děčín
VI a její úprava pro poskytování
prostupného bydlení pro sociálně
slabé občany navazující na azylové ubytování. Úpravy sociálního
zázemí a drobné úpravy vedoucí
k provozování ubytovny.

Výstavba nového Domova pro
seniory na Kamenické ulic je nezbytná vzhledem ke zvyšujícímu
se průměrnému věku obyvatelstva. Nový domov by měkl
kapacitu cca 90 obyvatel.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Trh práce a
vzdělávání

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

2015

2014

2015

Úvaha

Rekonstrukce budovy bývalého
bowlingu Boletice n. L. a zřízení
pobytového zařízení pro seniory
postižené Alzheimerovou nemocí
a stařeckou demencí, kteří vyžadují speciální péči.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

2014

2014

Úvaha

Nastavení pravidelné spolupráce oddělení sociální práce s
externím odborníkem na řešení
exekucí a dluhového poradenství.
Realizace pravidelných ohniskových skupin ke konkrétním
případům za odborné podpory.

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Realizace primární prevence dle
standardů na základních školách,
v rámci které bude probíhat i
protidrogová prevence.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Jiná –
doplňte:
V rámci
plnění
jednoho
z cílů 2.
KPSS,
který
se týká
primární
prevence
ve školských
zařízeních je
zpracována
program
dle standardů
MŠMT
ČR.

do 1 roku

10 000 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

200 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 500 000,00 Kč

1 - 2 roky

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano Externí
firma vybraná na
základě
výběrového řízení.
1 - 2 roky

2 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Projekt
bude
realizován
ve spolupráci s
příspěvkovou
organizací
města
Centrem
sociálních
služeb Děčín, p.o.
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Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Statutární
město
Děčín

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odstavné
parkoviště pro
karavany se
zázemím pod
Novým mostem
na Starém
Městě
Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Rozvoj
cestovního
ruchu

Ekologizace
místní hromadné dopravy

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Základna pro
rekreační
plavidla – pro
dlouhodobé
stání

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Rozvoj komunálního podnikání
ve Středisku
městských
služeb

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Monitoring a
sanace skal

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Podpora
zaměstnávání
osob s obtížemi
ve Středisku
sociálních
služeb

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Ing.
Renata
Domašinská
Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Ing.
Renata
Domašinská

Odbor
rozvoje/odd.
strategického rozvoje
a řízení
projektů

Úvaha

V prostoru u nového multimediálního centra – knihovny v Děčíně I
je záměr vybudovat základnu pro
dlouhodobé stání rekreačních
plavidel. Nyní je zde pouze
prostor pro dočasné stání s
omezenou kapacitou.

Příprava prostoru pro kempování
– sítě, sociální zařízení.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Úvaha

Jedná se o plynofikaci provozu
Dopravního podniku (nové
autobusy na pohon CNG, nová
čerpací stanice a dovybavení
dílen a garáží).

Trh práce a
vzdělávání

Trh práce a
vzdělávání

OP Zaměstnanost

Životní
prostředí

OP Zaměstnanost

Nákup vybavení a techniky na
zednické práce, údržbu a opravy
chodníků a komunikací, pro lesnické práce a drobné údržbářské
a řemeslné práce.

OP Životní
prostředí

Dotace na mzdy, sociální
podnikání.

Úvaha

Zajištění skalních masivů proti
sesuvům.

Úvaha

Jiná –
doplňte:
Je k
dispozici
dlouhodobý monitoring
cca 22
objektů,
2 akce
jsou připraveny k
okamžité
realizaci
(Červený
Vrch,
Šibeniční
Vrch)

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

1 - 2 roky

6 mil. Kč za bus x
80 ks + 20 mil. Kč
čerpací stanice +
vybavení, tj. 500
mil. Kč

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 000 000,00 Kč

ne

Projekt
bude
realizován
ve spolupráci s
příspěvkovou
organizací
města
Centrem
sociálních
služeb Děčín, p.o.

více než 2
roky

1 000 000,00 Kč

Jiná – doplňte:
Nositelem primární
prevence

ne

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace);
Jiná – doplňte:
Nositelem primární
prevence

1 - 2 roky

více než 2
roky

3,5 mil. Kč + 4 mil.
Kč na připravené
akce, 1 mil. Kč
ročně monitoring
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Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Odbor
výstavby

Regenerace
sídliště D

Regenerace
sídliště E

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Odbor
výstavby

Dokončení
revitalizace
ulice Polní
včetně vybudování cyklostezky
směrem na
Tušimice

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Odbor
výstavby

Cyklostezka
KAPR Libouš X

Cyklostezka
KAPR 2A

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Odbor
výstavby

Špitálské předměstí

Za hradbami
park

Cyklostezka
Věžní ulice

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracovány
studie

Úvaha

Jedná se o pokračování vybudování bezpečných komunikací
pro pěší včetně doplnění cyklostezky, veřejného osvětlení, nové
dešťové kanalizace

Jedná se o pokračování regenerace panelového sídliště D
– vybudování zpevněných parkovacích ploch, zeleně, objektů pro
odpad, dětské hřiště a revitalizace veřejného osvětlení v dalších
částech tohoto sídliště

Jedná se o regeneraci panelového sídliště E – vybudování
zpevněných parkovacích ploch,
zeleně, objektů pro odpad,
dětské hřiště a revitalizace
veřejného osvětlení

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Jedná se o pokračování cyklostezky přes rekultivované území
směrem do Prunéřova

Zpracovány
studie

Jedná se o pokračování
cyklostezky KAPR 1, která je
vybudována již podél Průtahu
města Kadaň. Pokračovat bude
přes Roosweltovy sady směrem
do Prunéřova

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Jedná se dokončení úprav tzv.
Špitálského předměstí – doplnění historických dlažeb, propojení
cyklostezek, revitalizace veřejného osvětlení, doplnění zeleně

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Jedná se o revitalizace parkánových cest mezi hradbami, úprava
plácku u Katovy uličky včetně
doplnění zeleně, VO a mobiliáře
na těchto kulturně významných
plochách, včetně postupných
oprav fortifikačního systému
města

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Zpracovány
studie

Jedná se o pokračování cyklostezky z ul. Polní – propojení na
Špitálské předměstí a centra
města nebo napojení na Nábřeží
Maxipsa Fíka

2014

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2014

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

50 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ano - KÚ
ekomiliardy, MF
CR, Severočeské
doly a.s

ano - Severočeské
doly
a.s., KÚ
EKOMILIARDY, MF
CR

ne

ne

ne

15 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)
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Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Libuše
Vydrová

Ing. Jana
Purnochová

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
výstavby

Odbor
regionálního
rozvoje,
územního
plánování a
památkové
péče

1 - 2 roky

Integrovaný rozvoj
území

více než 2
roky

2014

Integrovaný
regionální
operační
program
2015

1 - 2 roky

Jedná se o doplnění dětského
hřiště k fotbalovému stadionu a
revitalizace zbývajících ploch za
objektem tribuny
Integrovaný rozvoj
území

2015

Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

2017

Dětské hřiště
na fotbalovém
stadionu

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

2013

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Zpracovány
studie
Jedná se o výměnu zdrojů městského VO za nízkoenergetické
zdroje

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Regenerace
koupaliště
Prunéřov

Kemp v Kadani

Rozvoj
cestovního
ruchu
Úvaha

Postupná obnova františkánského kláštera – oprava střechy,
fasády, restaurování freskové
výmalby, inventáře

Integrovaný
regionální
operační
program

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Revitalizace
městského
veřejného
osvětlení

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)
Úvaha

Postupné rekonstrukce místních
komunikací včetně přilehlých
parkovacích ploch a veřejného
osvětlení

Jedná se kompletní modernizaci
přírodního koupaliště Prunéřov –
nové těleso bazénu, rekonstrukce
chatek, rekonstrukce sociálního
zařízení a restaurace, doplnění
vodních atrakcí do vodní plochy,
oprava oplocení, rekultivace zeleně, doplnění veřejného osvětlení
a rekonstrukce příjezdových cest

Areál Františkánského
kláštera
Investice
do kulturních a historických
památek
Úvaha

Jedná se o revitalizaci objektu
města

Integrovaný
regionální
operační
program

2015

2015

více než 2
roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

Rekonstrukce
místních komunikací

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracovány
studie

2013

Radka revitalizace fasády

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Integrovaný rozvoj
území

Obnova Mírového náměstí

Integrovaný rozvoj
území
Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program
Investice
do kulturních a historických
památek

Úprava Mírového náměstí a ul. J.
Švermy a Tyršovy (nová dlažba,
veřejné osvětlení, úpravy inženýrských sítí, veřejná zeleň, městský
mobiliář, drobná architektura).
Navržené úpravy mají za cíl vrátit
náměstí jeho historickou funkci
centrálního shromažďovacího
místa obyvatel města.

15 000 000,00 Kč

50 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

50 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

10 000 000,00 Kč

70 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)
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Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Ing. Jana
Purnochová

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Odbor
regionálního
rozvoje,
územního
plánování a
památkové
péče

Odbor
životního
prostředí

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Mgr.
Tomáš
Mědílek

Mgr.
Tomáš
Mědílek

Mgr.
Tomáš
Mědílek

Ing. Jiří
Frajt

Ing. Jiří
Frajt

Odbor
životního
prostředí

Vznik sociálně
terapeutické
dílny

Obnova objektů
MěÚ Kadaň (č.
1, 184, 185 )

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Investice
do kulturních a historických
památek

Vznik nízkoprahového
denního centra
pro osoby bez
přístřeší

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Podpora
samostatného
bydlení

Löschnerovo
náměstí III.
etapa

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Smetanovy sady

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Úvaha

V chráněném bydlení získávají
jeho klienti návyky nutné k osamostatnění se od ústavní péče a
péče rodiny, získávají sebevědomí a uvědomují si zodpovědnost
za své činy, osvojují si základy
občanského soužití. Jedná se
o nácvik samostatného bydlení
s pomocí sociálních pracovníků.
Vznik a realizace chráněného
bydlení = pronájem (vybudování)
bytových jednotek a jejich potřebné úpravy, zajištění kvalifikovaného personálu.

Cílem je zřízení Sociálně terapeutické dílny. Sociálně terapeutická
dílna je sociální služba, kde uživatelé uplatňují v praxi návyky a
dovednosti získané prostřednictvím služeb sociální rehabilitace.
Služby jsou určeny osobám se
zdravotním znevýhodněním, které
chtějí pracovat nebo si práci
zpočátku vyzkoušet a potřebují
individuální podporu. Služba je
určena zejména lidem žijícím
dlouhodobě v domovech pro
osoby se zdravotním postižením a
osobám s duševním onemocněním.

Obnova vnějšího pláště objektu

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Integrovaný rozvoj
území

2014-2015

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

20 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

1.000.000 Kč
jednorázově +
700.000 Kč ročně

???? Kč

jednorázová investice 500.000,- (roční
náklady 850.000,-)
Kč

8 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ne

ano nezisková
organizace

ano DpOZP
Kadaň

ne

ne

2016

více než 2
roky

Úvaha

Zajištění nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
= vytvoření vhodných prostor pro
poskytování nízkoprahových služeb zaměřených na skupinu osob
bez přístřeší a skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením
+ zajištění komplexního systému
péče o tuto cílovou skupinu.

Integrovaný
regionální
operační
program

2016

2014

Úvaha

Rekonstrukce III. části Löschnerova náměstí v Kadani – mobiliář
zeleň, komunikace

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

2015

Úvaha

Rekonstrukce Smetanových
sadů v Kadani – mobiliář, zeleň,
komunikace
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Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Kadaň

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Ing. Jiří
Frajt

Jiří Pazdera

Jiří Pazdera

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace zeleně na městském
hřbitově v Kadani

Městský hřbitov

Připraveno k okamžité
realizaci

2 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

1 600 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

1 - 2 roky

1 - 2 roky

100 000,00 Kč

2014

2015

do 1 roku

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)
Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor
životního
prostředí

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

2015

Integrovaný rozvoj
území

Odbor
dopravy

Modernizace
autobusových
zastávek včetně
označníků
Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

ne

Integrovaný
regionální
operační
program

Odbor
dopravy

Informační systém odjezdů a
příjezdů jednotlivých autobusových linek včetně odjezdových
stanovišť

4 500 000,00 Kč

2015

do 1 roku
OP Doprava

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

ne

do 1 roku

1 - 2 roky

23 500 000,00 Kč

2015

2014

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

OP Doprava

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracovány
studie

Navrhované řešení propojením
ul.SNP a ul.Dolní je nutné pro
funkčnost okružního systému
kolem centra města,sníží intenzitu dopravy v centru a zlepší
dostupnost centra města ze
severu.Komunikace je navržena
v kategorii MS 7,5/50,základní
příčný sklon 2,50% a navazuje na
celkovou koncepci dopravního
řešení dle schváleného ÚPNSÚ
města Rumburka.

7 000 000,00 Kč

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Vybudování
elektronického
informačního
systému autobusového nádráží
v Kadani

Připraveno k
okamžité
realizaci

Propojení ul.SNP – ul.Dolní

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Dokončení vnitřního dopravního
systému,který odkloní tranzitní
dopravu mimo střed města
propojením ul.Krásnolipské
s ul.Sukovou novou komunikací
v délce 532 m šířky 7,0m s jednostranným chodníkem š.2,0 m
a délky 812 m.Součástí projektu
je stavby volnočasové plochy
pro cyklosporty ,která bude
zároveň využita jako heliport pro
potřeby rychlé záchranné služby
a dochází k rozšíření parkoviště sloužícího pro stávající
občanskou vybavenost o celkem
66 stání .Stavba je v souladu
se schváleným ÚPNSÚ Města
Rumburka.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Integrovaný
regionální
operační
program

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Propojení sídliště Podhájí-ul.
Sukova 4.etapa

Parkoviště Na
Valech

Zpracována projektová
dokumentace

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Záměrem je odlehčit dopravní
zatížení centra města,rozšíření
parkovacích ploch o 40 míst,
sadové úpravy s doplněním
zeleně,stavba veřejného WC a
tělovýchovné sekce pro seniory
vzhledem k návaznosti na Klub
seniorů
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Město
Rumburk

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Parkoviště U
Jiskry

Cyklozteska
Pražská

Cyklozteska
Podhájí

Solná stezka
-cyklozteska

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Připraveno k
okamžité
realizaci

Projekt je navržen v rámci
programu Krajina podstávkových
domů na solné stezce v trase
Seifhhennersdorf,kde navazuje
na stávající cyklostezku ve SRN
ul.V.Kováře,ul.U Potoka,Rolnickou,Skalní,kde je napojena na
stávající systém cyklostezek ve
městě .Celková délka trasy je 1,5
km a součástí stavby bude úprava
odvodnění,zpevnění ploch,výstavba odpočinkového altánu a
rozmístění laviček podél trasy

Projekt řeší vybudování cykloztesky procházející lesním
porostem pod areálem Lužické
nemocnice propojující ul.Lesní
nad městským koupalištěm do
ul.Krásnolipské u rybníka Podhájí
v celkové délce 1,27 km.V rámci
stavby bude provedena rekonstrukce stávajících propustků,zpevnění pojízdné plochy,osazeno zábradlí ,vybudováno
odpočívadlo s altánem a na trase
osazeny lavičky

Trasa cyklostezky navazuje na
stávající chodník u PenyMarketu
na ul.Pražské ,šířka 2,5 – 3.0
m,celková délka 703 m,konstrukce ABJ a ABS se štěrkodrtí
a v lokalitě Průmyslové zóny
je napojena na připravovanou
cyklostezku Studánka

Předmětem projektu je rozšíření
parkovacích kapacit v centru
města o celkem 21 parkovacích
míst v bezprostřední blízkosti
stávající občanské vybavenosti
– úřadu práce,nákupního centra
a snížení dopravní zátěže na
Lužickém nám.včetně technické
vybavenosti VO a sadových
úprav.Stavba je v souladu se
schvápeným ÚPNSÚ Města
Rumburka.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2014

2017

2015

2016

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

3 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ano - Klub
českých
turistů

ano - Klub
českých
turistů

ne
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Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Rekonstrukce
tělocvičny
Základní školy
Tyršova

Letní stadion –
umělý trávník

Letní stadion
– dokončení
atletických
sektorů

Rekonstrukce
a dostavba zimního stadionu
Rumburk

Revitalizace
ploch veřejné
zeleně Rumburk
– l.etapa

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Revitalizace ploch veřejné zeleně
Rumburk l etapa řeší vegetační
a související úpravy 4 parků a to
parku U Nádraží, parku Přátelství,,parku U Pošty a parku Rumburské vzpoury a 1 lesoparku
na Strážném vrchu s umístěním
biotických prvků

V rámci rekonstrukce stávajícího
zimního stadionu bude provedeno rozšíření šaten na kapacitu
100 míst,provedena výměna
instalací,oken a dveří včetně
zateplení objektu soc.zázemí
a šaten.Dále bude provedena
rekonstrukce rozvodů chlazení
ledové plochy s povrchovou
úpravou pro víceúčelové využití
plochy a vestavba tribuny hlediště s kapacitou 260 míst

Projekt řeší rozšíření parametrů
a pokládku umělého povrchu atletických disciplin na Městském
stadionu,šestidráhový atletický
ovál kolem stávajícího travnatého
hřiště,vodní příkop,vrch koulí,hod
diskem a kladivem,skok o
tyči,skok vysoký,hod oštěpem a
skok do dálky s trojskokem

Projekt řeší pokládku umělého
trávníku 3.generace na ploše
tréninkového hřiště Na Výsluní
včetně umělého osvětlení pro
prodloužení provozu,stavbu
kryté tribuny s kapacitou 96 míst
k sezení,střídačky hráčů,oplocení
a parkovací plochu pro odstavení
10 osobních vozidel

Celková rekonstrukce objektu
tělocvičny ZŠ která je v současné
době v havarijním stavu,objekt slouží jak pro školní tak i
mimoškolní aktivity mládeže,bude
provedena změna dispozičního
řešení,výměna podlahových
konstrukcí,oken,dveří,rozvodů
instalací,omítek,obkladů ,fasády
a střešní konstrukce.Součástí
rekonstrukce je instlace nového
tělocvičného zařízení v obou
tělocvičnách,bude vybudováno
nové provozní zázemí Šatny,soc.
zařízení

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2012

2016

2014

2016

2014 - 2015

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

6 370 475,00 Kč

18 000 000,00 Kč

26 688 038,00 Kč

19 835 364,00 Kč

20 196 578,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

ne

ano Atletický
klub TJ
Rumburk

ano - FK
TJ Rumburk

ne
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Město
Rumburk

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Kanalizace
a vodovod
SEVERNÍ –
1.etapa

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)
Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Připraveno k
okamžité
realizaci

Prodloužení vodovodního řadu
do okrajové části města řadem
v celkové délce 991 m o profilech
od rPE 32 po PVC 110 s napojením 120 EO

Projekt řeši výstavbu 1.947
m splaškové kanalizační sítě
DN 300 s napojením 206 EO
a 1974 m vodovodního řadu
DN 80 – 100 včetně hydrantů
v okrajové části města Rumburka
s napojením 159 EOekvivalentních obyvatel

Předmětem projektu je prodloužení veřejného kanalizačních
řadu do okrajové části města DN
250 – DN 400 v celkové délce
4.188 m s napojením celkem 485
EO a prodloužení vodovodního
řadu v délce 3985 bm DN 90
– DN 110 s napojením celkem
625 EO

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího letního kina na Strážném
vrchu v Rumburku spočívající
s úpravě hlediště vč.sedadel
s kapacitou 1.600 diváků,vybudování zpevněné plochy pro osazení
mobilního jeviště a promítacího
plátna,plochy pro mobilní soc.
zařízení a šatny,oplocení areálu a
nové rozvody VO
OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Přestavba areálu Letního kina
na Strážném
vrchu.

Kanalizace
a vodovod
SEVERNÍ –
2.etapa

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)
Připraveno k
okamžité
realizaci

Projekt řeší prodloužení veřejného vodovodního řadu v okrajové
části města v celkové délce 677
m DN 32 – DN 50 s napojením
149 EO

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vodovod Antonínovo údolí –
Rumburk III

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Připraveno k
okamžité
realizaci

OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Vodovod Dolní
Křečany-Popluží

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Úvaha

OP Životní
prostředí

Kapucínský
areál

Investice
do kulturních a historických
památek

Stavba multifunkčního objektu
v areálu Lorety navazujícího na
bývalý kapucínský klášter v současné době užívaný jako Městská
knihovna a na park Rumburské
vzpoury. Stavba umožní pořádání
vzdělávacích a společenský
akcí. Součástí je rekonstrukce
navazujících staveb a zpřístupnění podzemí areálu.

2015

2013 - 2014

2015 -2016

2016

2015

2014 - 2015

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

5 508 375,00 Kč

19 168 843,00 Kč

106 274 168,00 Kč

7 572 232,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano SVS a.s.
Liberec

ano SVS a.s.
Liberec

ano SVS a.s.
Liberec

ano SVS a.s.
Liberec

ano - Dům
kultury
Rumburk

15 000 000,00 Kč

ano
- Řimskokatolická
farnost
Rumburk
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Město
Rumburk

Město
Rumburk

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk
Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Regionálního
rozvoje a
investic

Pěší zóna
tř.9.května –
2.etapa

Zahrada ZŠ
Tyršova

Zahrada MŠ
Komenského

Rekonstrukce
dětského hřiště
u ZŠ Vojtěcha
Kováře

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracovány
studie

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího hřiště u ZŠ
V.Kováře spočívající ve výstavbě
víceúčelového hřiště,běžecké
dráhy se skokem do dálky,lanovou pyramidu,horolezecký
balvan,houpačku se skluzavkou,pískoviště a altán

Předmětem projektu je celková
rekonstrukce zahrady u MŠ
Komenského ul.spočívající ve
vybudování objízdného chodníku,osazení hracích multifunkčních
prvků např.basketbal.koš,pískoviště,hrazda,ohniště,kolotoč,řetězový most,kombinovaná věž
apod.,altánu pro letní sezení a
domku pro jízdní kola

Záměrem projektu je ve III.
etapách vybudování chybějícího
venkovních vybavení areálu
I.stupně ZŠ Tyršova spočívající
ve výstavbě multifunkčního víceúčelového hřiště,běžecké dráhy,venkovních sportovišt – hřiště na
stolní tenis,skok do dálky,lanovou
pyramidu,ohniště,zahradní altán
na nářadí a úprava komunikací
pro pěší vč.laviček.V samostatné
etapě bude vybudováno dětské
dopravní hřiště v návaznosti na
budovu tělocvičny ZŠ

Pokračování rekonstrukce pěší
zóny od křižovatky ul.Fr.Nohy po
ul.Komenského na tř.9.května navazující na již realizovanou l.etapu
Lužické nám. – křižovatka.Fr,.
Nohy.Celková délka záměru 150
m,součástí je rekonstrukce technické infrastruktury ,stávajících
vedení kanalizace,vody,plynu O2,
NN a VN vč.VO a osazení prvků
městského mobiliáře a stavba
parkoviště u areálu Jídelny ZŠ
Tyršova pro 15 vozidel s přístupem do areálu

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2015

2013-2015

2013 - 2014

2013 - 2015

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

2 700 000,00 Kč

1 819 389,00 Kč

4 938 261,00 Kč

8 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace) - část

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace) - část

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace) - část

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ano - ZŠ
Tyršova
ul.

ne
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Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk

Město
Rumburk

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí
odboru;
Evžen
Dvořák,úsek
investic

Město
Rumburk

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

Město
Louny

Město
Louny

Regionálního
rozvoje a
investic

Chodník pro
pěší ul.Krásnolipská

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Připraveno k
okamžité
realizaci

Projekt řeší stavbu oboustranného chodníku podél ul.Krásnolipské silnici III/26330 od kruhového objezdu na ul.Komenského
a Pražské po křižovatku s ul.
Dělnickou v délce 125 m,šířce
od 1,75 m do 2.00 m v trase
sloužící jako přístup k ZŠ U
Nemocnice,sídlišti Podhájí a Lužické nemocnici.Součástí řešení
je odvodnění komunikace,VO a
dopravní systém vč.bezbarierového přístupu občanů

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2014

více než 2
roky

1 - 2 roky

5 200 000,00 Kč

3 051 555,00 Kč

ne

ne
2013 - 2015

Budeme realizovat
v každém případě (i
bez případné dotace) po etapách

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

ne

Integrovaný
regionální
operační
program

5 500 000,00 Kč

Připraveno k
okamžité
realizaci

Zateplení budov Základních
škol Rumburk

Regionálního
rozvoje a
investic

více než 2
roky

Projekt řeší zateplení a výměnu
oken v objektech ZŠ a to
l.stupně ZŠ Tyršova ul. a výměnu
oken Pavilonu stravování ZŠ U
Nemocnice dle zpracovaných
energetických auditů

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

2014 - 2016

Budeme realizovat
v každém případě (i
bez případné dotace) po etapách

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

ne

Integrovaný
regionální
operační
program

Zateplení
areálu MěÚ
Rumburk

Regionálního
rozvoje a
investic

39 214 000,00 Kč

Jedná se o zateplení budov
A,B,C Městského úřadu v Rumburku,tř.9.května kontaktním
zateplovacím systémem na ploše
celkem 1.496 m2 dle návrhu
energetického auditu

do 1 roku

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Zpracována projektová
dokumentace

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

2013

více než 2
roky

ne

OP Doprava

odbor rozvoje města

Vyřízena
povolení,
stanoviska

2013

13 000 000,00 Kč

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zateplení a oprava střešního
pláště nad kluzištěm.

Odstranit havarijní stav mostů
a zajistit zkvalitnění dopravní
technické infrastruktury (dopravní
přístup) do stávající průmyslové
zóny Louny – východ.

Generální
oprava mostů
v ul. Říční přes
trať ČD Louny
– Most, Louny –
Rakovník

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

odbor rozvoje města

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný
regionální
operační
program

Městský zimní
stadion – výměna střešního
pláště

Jiná – doplňte:
Vzhledem k velké
finanční náročnosti
akce bude akce finančně rozdělena a
to s částkou 2.600
tis. Kč pro IR roku
2013 a další etapa
bude naplánována
v následujících
letech dle finanční
situace a priorit
města.
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Město
Louny

Město
Louny

Město
Louny

Město
Louny

Město
Louny

Město
Louny

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

Ing. Eva
Pavelková

odbor rozvoje města

Změna způsobu
vytápění budovy
Městského úřadu čp. 2379

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

STL plynového
přivaděče vč.
přípojek pro
Domov pro seniory U pramene
Louny, Městskou sportovní
halu, Městskou
plaveckou halu
a MÚ Louny čp.
2379

Změna způsobu
vytápění Městské sportovní
haly a Městské
plavecké haly

odbor rozvoje města

Změna způsobu
vytápění budovy
Domova pro
seniory U Pramene Louny
Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

odbor rozvoje města

odbor rozvoje města

Postupná rekonstrukce objektu čp. 1135,
Poděbradova
ul., Louny

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

odbor rozvoje města

odbor rozvoje města

Snížení energetické náročnosti
budovy Domova
pro seniory
U Pramene
Louny

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Úvaha

Zpracována projektová
dokumentace

Připraveno k okamžité
realizaci

Zřízení plynové kotelny pro Městskou sportovní halu a plynové
kotelny pro Městskou plaveckou
halu (MPH – s instalací kogenerační jednotky)

Osazení dvou nástěnných
kondenzačních plynových kotlů
pro vytápění objektu i přípravu
teplé vody.

Realizace stavby STL plynového přivaděče vč. přípojek pro
Domov pro seniory U pramene
Louny, Městskou sportovní halu,
Městskou plaveckou halu a MÚ
Louny čp. 2379

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2014

2014

2014

2013

2014

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný
regionální
operační
program

2013

Integrovaný
regionální
operační
program

Stavební úpravy objekty, které
jsou nezbytné pro jeho využití
jako společenského zařízení
města.

Integrovaný rozvoj
území

Osazení dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů pro
vytápění i přípravu teplé vody.

Výměna oken a zateplení budovy
domova pro seniory.

Integrovaný
regionální
operační
program

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

27 745 685,00 Kč

12 000 000,00 Kč

3 096 000,00 Kč

4 074 000,00 Kč

803 000,00 Kč

8 127 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Jiná – doplňte:
V IR r. 2013 bude
vytvořena fin. rezerva pro realizaci
akce v r. 2014.
Dofinancování celé
akce bude řešeno
v IR r. 2014.

Jiná – doplňte:
V IR r. 2013 bude
vytvořena fin. rezerva pro realizaci
akce v r. 2014.
Dofinancování akce
bude řešeno v IR r.
2014.

Jiná – doplňte:
V IR r. 2013 bude
vytvořena fin. rezerva pro realizaci
akce v r. 2014.
Dofinancování celé
akce bude řešeno
v IR r. 2014.

Jiná – doplňte:
V IR r. 2013 bude
vytvořena fin. rezerva pro realizaci
akce v r. 2014,
dofinancování celé
akce bude řešeno
v IR r. 2014.

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Kulturní společenské centrum
KASS (sídliště
Zahradní)

Nábřeží F.J.
Gerstnera

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Bytový dům ul.
Hálkova

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Kamenný Vrch

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracovány
studie

Jedná se o výstavbu bytového
domu pro seniory v ulici Hálkova
v návaznosti na Nábřeží F.J.
Gerstnera.

Jedná se z části o území Městské
památkové zóny Chomutov vedle
kostela Sv. Ducha, v minulosti
zde byly vybudovány výrobní a
skladové prostory, které již v současné době chátrají, v blízkosti
centra není již zájem o jejich další
obnovu. V území je navržena revitalizace s vybudováním parku a
důstojného okolí kostela a nábřeží říčky Chomutovky s provazbou
na revitalizovaný areál jezuitské
koleje, který je v návaznosti za
ulici Riegrova.

Jedná se o území bývalého obchodního a kulturního střediska
v sídlišti. Jeho využití postupem
let se změnilo a objekt je využíván
z malé části. Na základě zpracované studie hledáme využití
objektu, který je doporučeno
z části demolovat a na zbývajícím
území revitalizovat veřejné
prostranství v centru sídliště
vedle základní školy. Revitalizace
části území je připravena v rámci
dotačního titulu IOP, ale větší
část plánovaných úprav a hlavně
revitalizace objektu již nelze ze
stávajícího dotačního titulu využít.
Toto území hrozí propadem
kvality bydlení z důvodu velkého
množství nepřizpůsobivých
obyvatel na sídlišti.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Revitalizace areálu bývalé základní školy s přednostním využitím
pro sociální služby a byty.

Integrovaný
regionální
operační
program

Zpracovány
studie

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

2014

2014

2015

2014

více než 2
roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

60 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

Jiná – doplňte: dle
nabídek soukromých investorů

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

Vlastníkem
sousední
nemovitosti je
soukromý
subjekt,
uvítali
bychom
spolupráci podnikatelské
sféry.

200 000 000,00
Kč

200 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

V této souvislosti
oslovujeme podnikatelskou
sféru
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Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov
Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Revitalizace
veřejného
prostranství
před bývalými
válcovnami trub.

Sídliště Karla
Buriana

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace
městské zóny
ulic Mánesova a
Čelakovského
Investice
do kulturních a historických
památek

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města
Obnova historických památek
v městské památkové zóně

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková
Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace
městských
parků

Rekultivace
skládky Jihozápadní pole
Chomutov

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Výsadba izolační zeleně podél
silnic I/13 a I/7

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Ing.
Lenka
Petříková

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Zpracována projektová
dokumentace

Úvaha

Zpracovány
studie

Úvaha

Jedná se o revitalizaci a obnovu
parků, včetně ošetření a výsadby
keřového a stromového patra,
obnovy cestní sítě, rekonstrukce
architektonických prvků a rekonstrukce osvětlení.

Jedná se o rekonstrukci kostela
Sv. Ignáce, kostela Sv. Kateřiny,
hradebních zdí, podzemí historické radnice a objektu bývalého
jezuitského gymnázia.

Jedná se o revitalizaci původních
městských sportovních zařízení
letního stadionu a městských lázní v návaznosti na městský park.

Jedná se o sídliště bytových objektů z padesátých let minulého
století v bezprostřední blízkosti
historického centra města. Je zde
velký podíl problémových občanů
a hrozí zde propad kvality bydlení
pro ostatní obyvatele. Je třeba
toto sídliště revitalizovat. U části
objektů již probíhá jejich oprava
– zateplení výměna oken.

Jedná se o území, které bezprostředně navazuje na historické
centrum města. V minulosti v souvislosti s hygienickým ochranným
pásmem válcoven byla původní
výstavba demolována a zůstalo
zde pouze několik objektů a
velké plochy parkovišť. Provoz ve
válcovnách již není v takovém rozsahu, jako v minulosti, provozní
objekty válcoven se bourají a toto
území působí jako brownfield.
V rámci budoucí ho rozvoje je
území navrženo k výstavbě městského charakteru

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Zpracována projektová
dokumentace

Uzavření a rekultivace skládkového tělesa.

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Zpracována projektová
dokumentace

OP Životní
prostředí
Úvaha

Výsadba izolační zeleně kolem
silnice I. třídy a oddělení od
sousedící obytné zóny.

2016

2016

2014

2015

2014

2014

2015

více než 2
roky

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

160 000 000,00
Kč

20 000 000,00 Kč

45 000 000,00 Kč

165 000 000,00
Kč

15 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

ano - Spolupráce s
TSMCH

ne

ne

Oslovení
podnikatelské
sféry

ne

V této souvislosti
oslovujeme podnikatelskou
sféru

40 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

ano - ŘSD
ČŘ a KÚ
Ústeckého kraje
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Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Snížení
prašnosti a
obnova zeleně
v sídlištích a
ulicích města

Zateplení škol
a MŠ

Odstranění
bahnitých
sedimentů a
zpevnění břehů
Kamencového
jezera.

Úvaha

Postupným zateplováním plášťů
těchto budov a regulacemi
topného systému dosáhnout
energetické úspory a regulovatelnosti vytápění v budovách škol
a MŠ.

Postupnou obnovou a výsadbou
zeleně v ulicích Dukelská, Vinohradská, Spořická a na sídlištích
Březenecká, Písečná, Kamenná,
Zahradní, dále rekonstrukcí uličních stromořadí v ulicích Jiráskova, Lipská a Školní dosáhnout
snížení prašnosti v území města.
Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Zpracována projektová
dokumentace
OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Zpracována projektová
dokumentace

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

OP Doprava

Proběhne vyklizení a vyčištění
dna a odstranění bahnitých
sedimentů jezera s následným
uložením na skládce pro škodlivé
odpady. Dále budou zpevněny
břehy tak, aby došlo k zamezení
spadu pevných látek nebo znečisťujících v případě břehu, který
sousedí s železničním náspem.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Úvaha

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

2014

2014

2014-2015

2015

více než 2
roky

více než 2
roky

více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

2015

do 1 roku

2015

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

2015

OP Doprava

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Odstraněním bodových závad
na komunikaci (rekonstrukce
křižovatky I/7 a MK u sídla policie
ČR, ul. Pražská), bude zvýšena
plynulost dopravy.

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Zvyšování plynulosti dopravy
rekonstrukce
křižovatky I/7
a MK u sídla
policie ČR Pražská-Palackého-Beethovenova-Riegerova
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Úvaha

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Odstraňováním bodových závad
na komunikacích (stavební úpravy
křižovatky Kostelní-Lipská, Kostelní –Bezručova, mýtná - Lipská)
bude zvýšena plynulost dopravy.

Zvyšování plynulosti dopravy –
stavební úpravy
křižovatky
Kostelní –
Lipská, Kostelní
– Bezručova,
Mýtná - Lipská

Úvaha
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Odstraňováním bodových závad
na komunikacích ( rekonstrukce
křižovatky Čelakovského – Zborovská), bude zvýšena plynulost
dopravy.
Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Zvyšování plynulosti dopravy
stavební úpravy
křižovatky
Čelakovského
–Zborovská.

Úvaha
Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Odstraňováním bodových závad
na komunikacích (stavební úpravy
křižovatky Pod Strážištěm - Březenecká) bude zvýšena plynulost
dopravy.
Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Zvyšování plynulosti dopravy
stavební úpravy
křižovatky Pod
Strážištěm-Březenecká

28 000 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

110 000 000,00 Kč

480 000 000,00
Kč

8 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano DPCHJ

ne

ano - Ústecký kraj,
komunikace jsou ve
vlastnictví
ÚK.

ne

ano TSMCH

ne

ano - Spolupráce s
TSMCH
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Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Záchytné
parkoviště u
jihozápadního
obchvatu města
Chomutova.

Parkovací
systém a dobudování parkovišť
a parkovacích
domů na území
města

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Ing.
Lenka
Petříková

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Úprava komunikací a chodníků,
snižování prašnosti

Město
Chomutov

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

Ing.
Lenka
Petříková

Ing.
Lenka
Petříková

Město
Chomutov

Město
Chomutov

Záchytné parkoviště u jihozápadního obchvatu města Chomutova bude sloužit k odstavení
nákladních aut a zamezí vjezdu
do centra při nucené odstávce
v době víkendů.

Vybudování parkovacího domu na
sídlišti Březenecká I.

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Doprava

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Úvaha

Úvaha

Pravidelnou úpravou komunikací
a chodníků, která se opakuje je
zabezpečeno snižování prašnosti
a bezpečný pohyb městem.

OP Doprava

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Zařazení vozového parku s možností pohonu na CNG.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Úvaha

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Ekologická
MHD v Chomutově
Jedná se rekonstrukci křižovatek
v návaznosti na potřeby rozvoje
dopravy.

OP Doprava

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Ing.
Lenka
Petříková
Zpracována projektová
dokumentace

Jedná se o revitalizaci jednoho
s dopravních uzlů v Ústí nad
Labem.

Integrovaný
regionální
operační
program

Město
Chomutov
dostavba kruhových objezdů

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Zpracována projektová
dokumentace

Dostavba trolejbusových tratí,
navazujících na stávající trolejbusovou síť

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Rekonstrukce
křižovatky Na
Předmostí

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Dostavba trolejbusových tratí

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Jedná se o dostavbu parkovacích
domů a rozšíření počtu parkovacích míst.

OP Doprava

Odbor Rozvoje, investic
a majetku
města

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracována projektová
dokumentace

Vybudování světelné křižovatka
Lipová - Plynárenská

Zvýšení počtu
parkovacích
míst ve městě

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Úvaha

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie
Světelná křižovatka Lipová
- Plynárenská

OP Doprava

Úvaha

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Realizace opatření na snížení
hluku zejména z dopravy v návaznosti na hlukovou mapu města
odbor strategického
rozvoje

Realizace
opatření na
snížení hluku zejména z dopravy
v návaznosti na
hlukovou mapu
města

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Úvaha
Úprava zajištění
komunikací pro
preferenci MHD

Úprava zajištění komunikací
pro preferenci MHD v silničním
provozu.
odbor strategického
rozvoje

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

odbor strategického
rozvoje

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský
František
Podrápský

František
Podrápský

Integrovaný
regionální
operační
program

František
Podrápský

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

více než 2
roky

250 000 000,00
Kč

2015

ano - ŘSD
ČR,
Ústecký
kraj

ano - Z
podnikatelské
sféry.

ano DPCHJ

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

2016

250 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ano - ŘSD
ČR, MD
ČR

100 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano DPMUL

Záměr je zatím ve
fázi úvah

600 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

100 000 000,00
Kč

100 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

více než 2
roky

900 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

300 000 000,00
Kč

35 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

1 - 2 roky

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ano DPMUL

2013

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

10 000 000,00 Kč

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)
2015

2015

2016

2015

2015

2015

2016

2015

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Ústí nad
Labem
František
Podrápský
odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Úvaha

Automatizace řízení dopravy
zajištění dálkové správy inteligentních řídích systémů dopravy,
formou dopravní ústředny.

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Automatizace
řízení dopravy.

Bezbariérové sjezdy z chodníků

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Bezbariérové
sjezdy z chodníků
OP Doprava

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Jedná se rekonstrukce místních
komunikací (silnice, chodníky)

Rekonstrukce
místních komunikací

Připraveno k okamžité
realizaci

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Výstavba světelně signalizačních
zařízení v dopravě.

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Výstavba světelně signalizačních zařízení

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.
Příprava dalších Komunitních
plánu.

Úvaha

Efektivní
správa a
instituce

Komunitní
plánování UL

Integrovaný
regionální
operační
program

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Standardizace práce s klienty
soc. služeb ve veřejném sektoru

Efektivní
správa a
instituce

Úvaha

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Standardizace
práce s klienty
soc. služeb
ve veřejném
sektoru

Integrovaný
regionální
operační
program

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Úvaha

Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí panny Marie (vyhlídka
šikmého kostela)

Zpřístupnění
věže kostela
Nanebevzetí
panny Marie

Modernizace domovů pro seniory
města Ústí nad Labem

Investice
do kulturních a historických
památek

Úvaha

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví
Modernizace
domovů pro
seniory

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Integrovaný
regionální
operační
program

Rekonstrukce
základních škol

Rekonstrukce základních
škol v souladu se současnými
standardy

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

2016

2016

2014

2015

2014

2015

2016

2015

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

více než 2
roky

200 000 000,00
Kč

300 000 000,00
Kč

6 000 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

6 000 000,00 Kč

100 000 000,00
Kč

1 000 000 000,00
Kč

10 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ano Vlastník
kostela a
Muzeum

ne

ne

ne

ne

ne

ne

156

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

Rekonstrukce
mateřských škol

Zpracována projektová
dokumentace

Rekonstrukce mateřských
škol v souladu se současnými
standardy

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

odbor strategického
rozvoje

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Úvaha

Dostavba kulturního centra
YMCA větší spektrum nabízených
služeb veřejnosti

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Dostavba kulturního centra
YMCA

Rekonstrukce termálního koupaliště Brná

Integrovaný
regionální
operační
program

odbor strategického
rozvoje

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Zpracovány
studie

odbor strategického
rozvoje

Integrovaný rozvoj
území

Rekonstrukce
termálního koupaliště Brná

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Rekonstrukce termálního koupaliště Klíše – venkovní bazény

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

odbor strategického
rozvoje

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Výstavba sociálních bytů

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Rekonstrukce
termálního
koupaliště
Klíše – venkovní
bazény
Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Výstavba sociálních bytů

Výstavba areálu pro začínající
rodiny a matky s dětmi

odbor strategického
rozvoje

Zpracovány
studie

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

odbor strategického
rozvoje

Integrovaný
regionální
operační
program

Výstavba areálu
pro začínající
rodiny a matky s
dětmi

Výstavba sociálních startovacích
bytů

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Úvaha

Boj s
chudobou,
sociální
začleňování
a zdraví
Výstavba
sociálních startovacích bytů

odbor strategického
rozvoje

Integrovaný
regionální
operační
program
Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Opravy mostních objektů ve
vlastnictví města

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Opravy mostních objektů

odbor strategického
rozvoje

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2014

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

100 000 000,00
Kč

110 000 000,00 Kč

200 000 000,00
Kč

100 000 000,00
Kč

200 000 000,00
Kč

7 000 000,00 Kč

50 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano YMCA

ne

150 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Rozšíření parkovacích kapacit
pro kamiony

Rekonstrukce
kulturního domu
Corso

Rekonstrukce
kulturního domu
část A, B

Volnočasové
centrum Mojžíř

Multifunkční
centrum
Předlice

Rozšíření kapacity hřbitova
Střekov

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Vybudování
volnočasového centra a
dětského hřiště
Krásné Březno
– u přístavu

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vybudování volnočasového
centra a dětského hřiště Krásné
Březno – u přístavu

Rozšíření parkovacích kapacit
pro kamiony

Rekonstrukce kulturního domu
Corso – multikulturní centrum

Rekonstrukce kulturního domu
část A, B

Volnočasové centrum Mojžíř

Multifunkční centrum Předlice

Rozšíření kapacity hřbitova
Střekov

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2014

2015

2015

2014

2016

2016

2016

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

15 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

120 000 000,00 Kč

500 000 000,00
Kč

60 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

František
Podrápský

František
Podrápský
František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

odbor strategického
rozvoje
Vodovod do
obce Bánov

Jezero Milada
– vybudování
základní infrastruktury

Plynofikace
Brná, Vaňov,
Hostovice

Rozvoj
cestovního
ruchu

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Plynofikace Brná, Vaňov,
Hostovice

Jezero Milada – vybudování
základní infrastruktury

Vodovod do obce Bánov

OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

OP Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Rekonstrukce palácové vily v ulici
W. Churchilla 1368/4

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program

Rekonstrukce
palácové vily
v ulici W. Churchilla 1368/4

odbor strategického
rozvoje

Investice
do kulturních a historických
památek

Revitalizace Letního kina

Integrovaný rozvoj
území

Revitalizace
Letního kina

Integrovaný
regionální
operační
program

Zpracovány
studie

odbor strategického
rozvoje

Integrovaný rozvoj
území

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Dobudování cyklotras a cyklostezek

Integrovaný
regionální
operační
program
Zpracovány
studie

Integrovaný rozvoj
území

Dobudování
cyklotras a
cyklostezek

odbor strategického
rozvoje

Integrovaný
regionální
operační
program

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Vybudování atraktivit cestovního
ruchu Labská královna – trpaslíci na Mariánské skále, Labská
královna u hradu Střekova, vrhací
stroj na Větruši

Zpracovány
studie

Dobudování atraktivit a infrastruktury ZOO

Integrovaný rozvoj
území
Rozvoj
cestovního
ruchu

Integrovaný
regionální
operační
program

Rozvoj
cestovního
ruchu

Dobudování
atraktivit a
infrastruktury
ZOO

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Integrovaný
regionální
operační
program

Rozvoj
cestovního
ruchu

elektronický systém podpory
návštěvnosti volnočasových a
turistických aktivit města (elektronická peněženka)

Vybudování
atraktivit cestovního ruchu

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Elektronický
systém podpory
návštěvnosti
volnočasových
a turistických
aktivit města

2016

2016

2015

2015

2016

2016

2016

2014

2014

1 - 2 roky

více než 2
roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

500 000 000,00
Kč

100 000 000,00
Kč

100 000 000,00
Kč

100 000 000,00
Kč

23 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 000 000 000,00
Kč

200 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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František
Podrápský

odbor strategického
rozvoje

Nákup a rekonstrukce Lázní
Vrbenského

Integrovaný rozvoj
území

Úvaha

Integrovaný
regionální
operační
program

Nákup a rekonstrukce Lázní
Vrbenského

Město
Ústí nad
Labem

Rekonstrukce parku Republiky

Úvaha

Integrovaný rozvoj
území

Revitalizace parku Krásné
Březno.

Vybudování centrálního parku na
Mariánské skále.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Úvaha

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Rekonstrukce ulice Drážďanská.

Integrovaný rozvoj
území

odbor strategického
rozvoje

Investice
do kulturních a historických
památek

František
Podrápský

Rekonstrukce
parku Republiky

Město
Ústí nad
Labem
Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace města
(náměstí,
parky)
Nákup Lomu Mariánská skála a
revitalizace tohoto brownfields

Integrovaný rozvoj
území

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

František
Podrápský

Integrovaný
regionální
operační
program

odbor strategického
rozvoje

Město
Ústí nad
Labem

Úvaha

Nákup Lomu
Mariánská skála
a revitalizace
tohoto brownfields
Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Integrovaný rozvoj
území

Zatraktivnění
labského
nábřeží

Integrovaný
regionální
operační
program

odbor strategického
rozvoje

Zatraktivnění labského nábřeží
– vybudování mol a korza s veřejnou plovárnou

František
Podrápský

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Město
Ústí nad
Labem

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Soubor vzdělávacích projektů
mládeže

Soubor vzdělávacích projektů
mládeže – základní školy a pokrytí potřeb cílových skupin.

odbor strategického
rozvoje

Zpracovány
studie

František
Podrápský

Úvaha

Soubor vzdělávacích projektů
mládeže – základní školy a pokrytí potřeb cílových skupin.

Vybudování
centrálního parku na Mariánské
skále

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Integrovaný
regionální
operační
program

Úvaha

Zpracovány
studie

odbor strategického
rozvoje
Revitalizace
parku Krásné
Březno

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

odbor strategického
rozvoje

Rekonstrukce
ulice Drážďanská

Zpracována projektová
dokumentace

OP Životní
prostředí

odbor strategického
rozvoje

Úvaha

Sanace území mezi Masarykovo
nemocnící – sídlištěm Pod Holoměří a Božtěšickou ulicí.
odbor strategického
rozvoje

Sanace území
mezi Masarykovo nemocnící
– sídlištěm Pod
Holoměří a Božtěšickou ulicí

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)
Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace centrálního parku
Severní Terasa.

odbor strategického
rozvoje

Revitalizace
centrálního
parku Severní
Terasa

Úvaha

odbor strategického
rozvoje

Rozvoj
cestovního
ruchu

Město
Ústí nad
Labem

František
Podrápský
František
Podrápský
František
Podrápský
František
Podrápský

František
Podrápský

František
Podrápský

Podpora rekreační plavby a
sportů na Labi

Rozvoj
lidských
zdrojů
(vzdělávání, zaměstnanost)

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

2014

2015

2016

2016

2016

2014

2016

2015

2014

2014

2014

do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

více než 2
roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

do 1 roku

30 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

150 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

400 000 000,00
Kč

10 000 000,00 Kč

60 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

700 000 000,00
Kč

30 000 000,00 Kč

160 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Lesopark
Dobětice

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

odbor strategického
rozvoje
Revitalizace města
(náměstí,
parky)

František
Podrápský
Lesopark Střížovický vrch

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Město
Ústí nad
Labem

Revitalizace
parku Skřivánek
- Malátova
Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

odbor strategického
rozvoje

Revitalizace
veřejných prostranství Klíše
Rozvoj
cestovního
ruchu

František
Podrápský

odbor strategického
rozvoje
Přístup
k Olšinskému
a Budovskému
vodopádu

Město
Ústí nad
Labem

odbor strategického
rozvoje

Dobudování
vodovodních
řadů na území
města

Revitalizace města
(náměstí,
parky)

František
Podrápský

Lesopark
nad Krásným
Březnem

Město
Ústí nad
Labem

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

František
Podrápský
odbor strategického
rozvoje

František
Podrápský

Město
Ústí nad
Labem
František
Podrápský

Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem
Revitalizace
veřejných
prostranství
Předlice

odbor strategického
rozvoje

František
Podrápský
František
Podrápský

Rozvoj
cestovního
ruchu

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem
Ústecké
vyhlídky

Dobudování
městského
stadionu

Rozvoj
cestovního
ruchu

odbor strategického
rozvoje

odbor strategického
rozvoje

Propagace
města Ústí nad
Labem

František
Podrápský
František
Podrápský
František
Podrápský

odbor strategického
rozvoje

Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem
Město
Ústí nad
Labem

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Revitalizace lesoparku Střížovický vrch.

Revitalizace Lesoparku Dobětice.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Životní
prostředí

Revitalizace lesoparku nad Krásným Březnem.

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace parku Skřivánek Malátova.

Revitalizace veřejných prostranství Předlice.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Revitalizace veřejných prostranství Klíše.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

OP Životní
prostředí

Přístup k Olšinskému a Budovskému vodopádu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Dobudování vodovodních řadů na
území města.

Ústecké vyhlídky – Mariánská
skála, Vysoký Ostrý, Střížovický
vrch atp.

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Propagace města Ústí nad
Labem.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Propagace města Ústí nad
Labem.

Integrovaný
regionální
operační
program

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

200 000 000,00
Kč

5 000 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Ústí nad
Labem

Město
Ústí nad
Labem

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

František
Podrápský

František
Podrápský

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Úprava
prostranství
u hřbitova +
oprava komunikace Hřbitovní
a chodníku +
parkoviště

Revitalizace
veřejných
prostranství

Revitalizace
prostranství
u „Věžičky“,
ul. Národní,
Otáhalova

Nové krematorium

Naváděcí
systém pro
parkoviště

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Revitalizace
veřejných
prostranství
(náměstí,
parky)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracovány
studie

Zpracovány
studie

Snížení znečištění povrchových
vod a bezproblémové zásobování
obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Napojení města na stávající
cyklotrasy v okolí i se sousedními
německými městy.

Zlepšení stavu vybavenosti pro
návštěvníky hřbitova.

Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných
prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury a zvýšení
kvality života obyvatel ve městě.
Projekt řeší nové parkovací
plochy, chodníky, stávající i nová
zeleň, využití pro volný čas v sídlišti panelových domů ohraničené
ul. Husova, Západní, Sportovců,
Edisonova.

Úprava prostoru v centrální části
města.

Nové krematorium – kremační
linka s inovovaným typem pece.

Naváděcí systém pro parkoviště.

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

odbor strategického
rozvoje

odbor správy
majetku a
investic

Cyklostezky
Varnsdorfem

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Vyřízena
povolení,
stanoviska
odbor správy
majetku a
investic

odbor správy
majetku a
investic

odbor správy
majetku a
investic

odbor strategického
rozvoje

odbor správy
majetku a
investic

Kanalizace
a vodovod
Varnsdorf

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

2014

2014

2013

2013

2013

2015

2013

5 000 000,00 Kč

92 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

14 000 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

1 - 2 roky

do 1 roku

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

ne

více než 2
roky

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

1 - 2 roky

80 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Varnsdorf

Město
Dubí

Město
Dubí

Město
Žatec

Město
Žatec

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ing.
Jaroslav
Beránek

Ladislava
Hamrová

Ladislava
Hamrová

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

odbor správy
majetku a
investic

odbor správy
majetku a
investic

odbor správy
majetku a
investic

odbor správy
majetku a
investic

Samostatný
projektový
manažer

Samostatný
projektový
manažer

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Rekonstrukce
Hrádku - hlavní
budova

Investice
do kulturních a historických
památek

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Zpracována projektová
dokumentace

Realizace čtvrté plánované etapy
rekonstrukce krytého bazénu, tou
by měla být přístavba venkovních
bazénů, brouzdališť a zázemí pro
letní provoz.

Pokračovat v dalších etapách
rekonstrukce tak, aby celý objekt
mohl být zpřístupněn a otevřen
pro veřejnost. Obnovení varnsdorfské významné dominanty.

Hlavním cílem projektu je
prostřednictvím rekonstrukce
optimalizovat provozní náklady
základní školy, modernizovat
a zlepšit technické parametry
budovy, vyhovět současným hygienickým předpisům a zkvalitnit
podmínky pro výuku žáků na
základní škole.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Kompletní
rekonstrukce
Základní školy
Seifertova,
Varnsdorf

Rekonstrukce
krytého plaveckého bazénu
pro letní provoz

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Integrovaný rozvoj
území

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Rekonstrukce
muzea

Integrovaný
regionální
operační
program

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Odstranění havarijního stavu
stropních konstrukcí, záchrana
stropu před zřícením v památkově
chráněném objektu.

OP Doprava

Integrovaný rozvoj
území

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Investice
do kulturních a historických
památek

Komplexní oprava sportovního
areálu – sportovní hala, venkovní
sportoviště a odpočinková zóna.

Integrovaný rozvoj
území

Zpracovány
studie

Zpracována projektová
dokumentace

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Jedná se o revitalizaci stávajícího
prostoru autobusového nádraží
v Žatci. Rekonstrukce nástupišť,
vybudování čekárny, oprava
příjezdové komunikace.

Integrovaný
regionální
operační
program

Revitalizace
chodníků a místní komunikace

Revitalizace
sportovního
areálu

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Zpracována projektová
dokumentace

Dodatečné zateplení objektu
s výměnou oken na základě
energetického auditu.

Komplexní oprava, údržba a
přizpůsobení pochůzných a
pojízdných ploch vzhledem
k potřebám všech věkových a
zdravotních kategoriích obyvatel.
Realizací tohoto projektu by se
výrazně zlepšila kvalita života
místních obyvatel.

Revitalizace
dopravního terminálu v Žatci

Zpracována projektová
dokumentace
Zateplení
objektu Domu
s pečovatelskou
službou

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

2013

2015

2015

2015

2015

2014

2013 - 2014

2013

1 - 2 roky

15 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

13 000 000,00 Kč

43 000 000,00 Kč

72 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ano Sportovní
kluby

ne

ne

ne

ne

ne

1 - 2 roky

1 - 2 roky

30 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne
do 1 roku

do 1 roku

více než 2
roky

více než 2
roky

1 - 2 roky

15 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Žatec

Město
Žatec

Město
Žatec

Město
Žatec

Město
Žatec

Město
Žatec

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

Ing. Jiří
Kotek

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Cyklostezka
Ohře

Rekonstrukce
ulice Dukelská
Žatec

Vodovod ul.
Stroupečská,
Žatec

Zateplení
objektu LDN a
dětského oddělení – nemocnice Žatec

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zpracována projektová
dokumentace

Zpracována projektová
dokumentace

Rekonstrukce střechy tj. nosné
konstrukce vč. krytiny, krov je
napaden dřevomorkou a dřevokazným hmyzem.

Jedná se o doplnění záměru UK
o vybudování cyklostezky v okolí
Žatce

Jedná se o provedení nových
povrchů včetně konstrukčních
vrstev u ul. Dukelská v součinnosti se SČVK a RWE.

Rozšíření vodovodního řadu do
lokality, kde prozatím vodovod
není zaveden.

Dodatečné zateplení objektu
s výměnou oken na základě
energetického auditu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Zpracována projektová
dokumentace

Rekonstrukce
střechy kláštera
v Žatci
Investice
do kulturních a historických
památek

Dodatečné zateplení objektu
s výměnou oken na základě
energetického auditu.

Integrovaný rozvoj
území

Zateplení objektu ZŠ Petra
Bezruče čp.
2000, Žatec

Integrovaný
regionální
operační
program

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)
Vyřízena
povolení,
stanoviska

Integrovaný rozvoj
území

Zateplení
objektu a výměna oken MŠ
Ladova 428/1
Litoměřice

Budova slouží v současné době
jako provozovna Mateřeské školy
Litoměřice s kapaictou 112 dětí.
Záměrem města Litoměřice jako
zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní
zateplení a výměna oken u shora
uvedeného objektu.

Integrovaný
regionální
operační
program

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vyřízena
povolení,
stanoviska
Revitalizace
pláště objektu
MŠ Ladova
431/3 Litoměřice

Budova slouží v současné době
jako provozovna Mateřské školy
Litoměřice s kapacitou 54 dětí.
V roce 2011 byla provedena
kompletní výměna oken a meziokenních vložek a následně je záměrem zřizovatele MŠ zrealizovat
revitalizaci pláště objektu.
Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

2013

2013 - 2014

2013 - 2014

2013

2014

2014 - 2015

2014 - 2015

12 000 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Budeme realizovat
v každém případě
(i bez případné
dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

do 1 roku

1 - 2 roky

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne
do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

1 - 2 roky

1 - 2 roky

1 - 2 roky

4 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Vybudování
bezbariérového
přístupu v rámci
celého objektu
Knihovny K. H.
Máchy

Zateplení
objektu a výměna oken MŠ
Mládežnická 17
Litoměřice

Revitalizace
pláště objektu
MŠ Alšova
86/33 Litoměřice

Zateplení pláště
a výměna oken
MŠ Masarykova 590/30
Litoměřice

Zateplení pláště
a výměna oken
MŠ Plešivecká
17 Litoměřice

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Technická
infrastruktura
(osvětlení,
rozhlas,
voda,
elektřina,
plyn)

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vybudování
sportovní
haly v areálu
Masraykovy
základní školy
Litoměřice

Zpracovány
studie

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Úvaha

Záměrem zřizovatele je vybudování montované sportovní haly v
areálu Masraykovy základní školy,
která dsiponouje vlastní tělocvičnou. Tato hala by následně po
skončení šklního vyučování, o
víkendech a prázdninách sloužila
jako tréninková/zápasová hala
pro sportovní oddíl florbalu, který
nemá v současné době odpovídající zázemí, připadně i dalším
sportovním oddílům registrovaým
na územní města Litoměřice.

Záměrem města Litoměřice jako
zřizovatele příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích je zajištění bezbariérového přístupu do všech oddělení
knihovny. Projekt předpokládá
vybudování výtahu ve dvorním
traktu budovy, který budou využívat nejen občané s pohybovým
handicapem, ale i senioři a rodiny
s malými dětmi.

V objektu je zřízena provozovna
Mateřské školy Litoměřice s
kapacitou 81 dětí. Záměrem
města Litoměřice jako zřizovatele
příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace
pláště budovy a výměna oken.

Budova Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 66 dětí. V roce
2012 byla provedena kompletní
výměna oken. V dalším kroku je
záměrem zřizovatele MŠ zrealizovat revitalizaci původního pláště
objektu.

V objektu je zřízena provozovna
Mateřské školy Litoměřice s
kapacitou 112 dětí. Záměrem
města Litoměřice jako zřizovatele
příspěvkové organiziace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace
pláště budovy a výměna oken.

V objektu je zřízena provozovna
Mateřské školy Litoměřice s
kapacitou 98 dětí. Záměrem
města Litoměřice jako zřizovatele
příspěvkové ortanizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizac
pláště budova a výměna oken.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2015 - 2016

2015 - 2018

2015 -2018

2014 -2015

2014 - 2016

2014 - 2015

10 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

4 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

do 1 roku

do 1 roku

5 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

do 1 roku

20 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)
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Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Ing.
Andrea
Křížová

Ing.
Andrea
Křížová

Ing. Pavel
Gryndler

Přemysl
Pech

Přemysl
Pech

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
školství, kultury, sportu
a památkové
péče

Odbor
životního
prostředí

Odbor územního rozvoje

Odbor územního rozvoje

Vybudování
kempu u
areálu letního
koupaliště v
Litoměřicích

Rozvoj
cestovního
ruchu

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Vybudování dráhy pro terénní
cyklistiku

Vybudování
podzemních
konterjnerů na
separované
odpady

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Sport a
volný čas
(hřiště,
sportoviště)

Litoměřice modernizace
a dostavba
autobusového
nádraží - I.
etapa

Stavební úpravy
tržnice v Litoměřicích, ul. 5.
května

Zlepšení
občanské
vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče,
kultura,
školství)

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Vyřízena
povolení,
stanoviska

Úvaha

Úvaha

Jedná se o stavení úplravy stávající tržnice, kterým předchází
demontáž původních prodejních
kiosků. Odpojení stávajících IS
a provedení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VO a NN. V
rámci areálu dojde k vybudování
6 nových objektů, k provedení
dlažeb, osazení mobiliáře a
ozelenění.

Navrhovaná akce představuje
realizace nového zastřešení
nástupních ploch. Součastí je též
realizace nového VO autobusového nádraží a VO nové vyudovaného parkoviště. V rámci stavby je
navrhováno i nové veřejné WC,
dále pak sadové úpravy autobusového nádraží a parkoviště.

Vybudování podzemního kontejnerového sání na separované
odpady. Konkrétně jde o podzemní kontejnery na papír, plasty a
sklo. Umístění bylo preferováno v
centrální části města.

V souladu se strategickým plánem města, ve kterém je kladen
důraz na rozšiřování a zkvalitňování zázemí pro sportovní a
volnočasové aktivity, ja záměrem
města vybudování dráhy pro
terénní cyklistiku v okolí města,
která by svou náročností vyhovovala jak požadavkům zkušených
terénních, tak i rekreačních
cyklistů. V současné době je
vytipovávána lokalita.

Záměrem je rozšíření stávajícího areálu letního koupaliště
situovaného na písečném ostrově
řeky Labe o kemp s veškerou
vybaveností na úrovni nejvyšší
kategorie. V důsledku realizace
tohoto záměru dojde ke zvýšeni
ubytovacích kapacit, zatraktivnění města jako cíle pro tuzemnské
i zahraniční návštěvníky s cílem
strávit ve městě a jeho okolí více
času. Navíc se nabízí možnost
během pobytu využívat veškerého
zázemí sprotovišť v okolí i vlasního vybavení koupaliště.

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný
regionální
operační
program

Integrovaný rozvoj
území

Mobilita,
dostupnost, sítě,
energie

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

Integrovaný rozvoj
území

2014 - 2015

2014 - 2015

2013

2013 - 2014

2014

1 - 2 roky

1 - 2 roky

do 1 roku

1 - 2 roky

do 1 roku

11 000 000,00 Kč

55 000 000,00 Kč

600 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

ne

ne

ne

ne

ne
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Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Město
Litoměřice

Přemysl
Pech

Přemysl
Pech

Přemysl
Pech

Antonín
Tym

Odbor územního rozvoje

Odbor územního rozvoje

Odbor územního rozvoje

Oddělení
projektů a
strategií

Komunikace vč.
IS na Miřejovické stráni v
Litoměřicích

Litoměřice
- Želetice,
odkanlizování
splaškových
vod

Parkovací dům
Litoměřice

Geotermální
projekt Litoměřice

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Životní
prostředí
(ochrana
přírody,
odpadové
hospodářství, zeleň)

Doprava,
místní komunikace,
MHD atd.

Jiná - doplňte: věda
a výzkum,
podpora
místní
ekonomiky,
energetika,
teplárenství

Úvaha

Zpracována projektová
dokumentace

Úvaha

Záměrem je vybudování objektu
parkovacího domu v lokalitě
Na Kocandě a to v místě bývalé
ČSPH. Samotný objekt by měl
být cca čtyřpatrový, kdy jedno
podlaží bude v podzemí. Součástí objektu jsou též nebytové
prostory pro komerční účely.

Jedná se o větevnou talkovou
kanalizační síť, která bude odvádět splaškové vody s využitím
domovních čepacích jednotek.
Tlaková kanalizační síť bude
napojena do reviizní šachty před
čepací stanicí odpadních vod
„Mlékojedy 6“. Odsud budou
splaškové vody čepaány výtlakem
do kanalizačního systému města
Litoměřice, který je ukončen na
ČOV Litoměřice.

Jedná se o vybudování nových
místních komunikací v obytné lokalitě Miřejovické stráni. Součastí je též vybudování příslušných
IS - vodovod, kanalizace, elektro
NN, plyn a VO. Nově vybudované
komunikace budou napojeny
na stávající komunkační sytém v
dané lokalitě.

OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání

Integrovaný
regionální
operační
program

OP Životní
prostředí

Integrovaný
regionální
operační
program

Funkční
výzkumný a
vzdělávací
systém

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Integrovaný rozvoj
území

2013 - 2015

2013 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

Připraveno k okamžité
realizaci

Geotermální projekt Litoměřice
představuje soubor staveb a
technologií, které vzhledem k
příznivým geologickým podmínkám dané lokality umožní
využít energii z nitra země pro
zajištění dodávek tepla do
domácností, firem a institucí ve
městě Litoměřice a doplňkově
pro výrobu elektrické energie.
Projekt tvoří: 3 vrty s podzemním
geotermálním výměníkem, vytvářející umělý geotermální zdroj
teplé vody; teplárna vybavená
technologií pro kogenerační výrobu elektrické energie; přípojka na
systém centrálního zásobování
teplem; další příslušenství a související infrastruktura (užitkový
vodovod, vyvedení elektrického
výkonu, komunikace, manipulační
plochy, monitorovaní vrty aj.).
Součástí projekty je také vytvoření podmínek pro V&V centrum
obnovitelných zdrojů energie.

1 - 2 roky

1 - 2 roky

35 000 000,00 Kč

12 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

Záměr je zatím ve
fázi úvah

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Záměr je zatím ve
fázi úvah

podnikatelský
subjekt

ne

ne

více než 2
roky

1 - 2 roky

2 000 000 000,00
Kč

Realizace je závislá
na získání finančních prostředků
(např. z dotace)

Ano univerzity,
Akademie
věd, ministerstva; v
případě
zájmu i
Ústecký
kraj
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Příloha 4 – Ústí nad Labem – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru
1

Název projektu
dostavba kruhových
objezdů

Stručný popis
Náklady
Jedná se rekonstrukci křižovatek
100 000 000,00 Kč
v návaznosti na potřeby rozvoje
dopravy.
Kruhový objezd nabízí v podstatě neomezený počet zaústitelných odbočných větví, a to bez újmy
bezpečnosti provozu, což je výhoda zejména v porovnání s klasickými křižovatkami. Umožní plynulost
silničního provozu lépe než klasická křižovatka. Díky jednoduchosti, s jakou se kruhovým objezdem
projíždí, a pravidlu, že přednost má auto již na objezdu jedoucí, je propustnost kruhového objezdu
obvykle vyšší než tomu bývá u křižovatek řízených buď jen dopravními značkami, někdy i semafory.
2

Rekonstrukce křižovatky Na Předmostí

Jedná se o revitalizaci jednoho
s dopravních uzlů v Ústí nad Labem.

3

Dostavba trolejbusových tratí

Dostavba trolejbusových tratí,
100 000 000,00 Kč
navazujících na stávající trolejbusovou síť

4

Zvýšení počtu parkova- Jedná se o dostavbu parkovacích
cích míst ve městě
domů a rozšíření počtu parkovacích míst.

900 000 000,00 Kč

5

Světelná křižovatka
Lipová - Plynárenská

Vybudování světelné křižovatka
Lipová - Plynárenská

35 000 000,00 Kč

6

Realizace opatření na
snížení hluku zejména
z dopravy v návaznosti
na hlukovou mapu
města
Úprava zajištění komunikací pro preferenci
MHD
Automatizace řízení
dopravy.

Realizace opatření na snížení hluku 30 000 000,00 Kč
zejména z dopravy v návaznosti na
hlukovou mapu města

7

8
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Úprava zajištění komunikací pro
preferenci MHD v silničním provozu.
Automatizace řízení dopravy zajištění dálkové správy inteligentních
řídích systémů dopravy, formou
dopravní ústředny.

600 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč
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Město je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, Ústí, Drážďany) a silnice první třídy
(I/8, I/30, I/13). Město je přímo napojeno na dálnici D8 (Berlín - Praha), která prochází západním
okrajem města. Jen v Ústí nad Labem jezdí 35 833 vozidel, což je 30,2 vozidel na 100 obyvatel ve
městě. To znamená, že skoro každý třetí člověk ve městě vlastní a provozuje automobil. Tyto údaje
nám napovídají, že město je dopravně velmi vytíženo a je důležité, aby se hledala nová a funkční alternativní východiska ze současné situace. Proto je důležité, aby bylo zajištěno:
- Bezpečnost na silnicích města
- Rozvoj cyklistické dopravy
- Cestování veřejnou hromadnou dopravou
- Zlepšení situace pro chodce
- Redukci hluku z dopravy
9

Bezbariérové sjezdy
Bezbariérové sjezdy z chodníků
10 000 000,00 Kč
z chodníků
Podle odhadů ČSÚ je 10 % populace ČR v invalidním důchodu. Mnohým těmto lidem dělá problém
mobilita v běžném prostředí. Proto se mnohá města snaží odstraňovat překážky pro handicapované
spoluobčany. V této iniciativě vznikla i stránka http://bezbari.usti.cdsw.cz. Hlavním cílem je vizuálně
zpřístupnit imobilním občanům skutečnou situaci na vybraných trasách tak, aby měli tito uživatelé
webu si možnost prohlédnout vybranou trasu, zjistit, jaké překážky se na ní vyskytují a podle toho se
pak rozhodnout o volbě trasy.
10

Rekonstrukce místních Jedná se rekonstrukce místních
komunikací
komunikací (silnice, chodníky)
11
Výstavba světelně sig- Výstavba světelně signalizačních
nalizačních zařízení
zařízení v dopravě.
12
Komunitní plánování
Příprava dalších Komunitních
UL
plánu.
Město je dopravně velmi vytíženo a je důležité, aby se hledala nová a funkční alternativní východiska ze současné situace. Proto je důležité, aby bylo
zajištěno:
- Bezpečnost na silnicích města
- Rozvoj cyklistické dopravy
- Cestování veřejnou hromadnou dopravou
- Zlepšení situace pro chodce
- Redukci hluku z dopravy
- Řešení problémů s parkováním
- Regulaci přístupu dopravy do centra

1 000 000 000,00 Kč
100 000 000,00 Kč
6 000 000,00 Kč

13

Standardizace práce
Standardizace práce s klienty soc. 6 000 000,00 Kč
s klienty soc. služeb ve služeb ve veřejném sektoru
veřejném sektoru
Mezi města, kde komunitní plánování funguje na dobré úrovni, patří Ústí nad Labem. Patří k nemnoha městům v ČR, kde se komunitní plánování sociální péče, tedy sociálních a souvisejících služeb
a zdravotních služeb, stalo standardní metodou efektivního zajišťování potřeb občanů. Od roku 1997
spolupracuje ústecký magistrát na transformaci sociálních služeb s nevládní neziskovou organizací
Centrum komunitní práce. Standardizace zahrnuje efektivní informační systém sběru a vyhodnocování dat a fungující manažerskou strukturu, o kterou se plánování služeb opírá.
Město se tak snaží dosáhnout trvale udržitelného organizačně komunikačního systému.
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14

Zpřístupnění věže kos- Zpřístupnění věže kostela Nanebe- 6 000 000,00 Kč
tela Nanebevzetí panny vzetí panny Marie (vyhlídka šikméMarie
ho kostela)
Našemu klubu šikmých věží vévodí průčelní věž gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí
nad Labem. Je to 4. nejšikmější věž Evropy a nejšikmější severně od Alp.
V dubnu 1945 spojenci město bombardovali a nedaleko kostela explodovaly 3 pumy. Věž vysoká 65
m se po náletu odklonila téměř o 198 cm od kolmé osy. V současnosti je to okolo 202 cm.
Město chce zpřístupnit tuto turistickou i architektonickou raritu pro návštěvníky, tím chce do města
přilákat nové turisty.
15

Modernizace domovů
pro seniory
Rekonstrukce základních škol

Modernizace domovů pro seniory 300 000 000,00 Kč
města Ústí nad Labem
16
Rekonstrukce základních škol
200 000 000,00 Kč
v souladu se současnými standardy
17
Rekonstrukce mateřRekonstrukce mateřských škol
50 000 000,00 Kč
ských škol
v souladu se současnými standardy
V ústí nad Labem se nachází celkem 5 domovů pro seniory, 22 základních škol a 33 mateřských škol.
Tyto instituce jsou klíčovými pro vzdělávání nových žáků a poskytování sociálních služeb pro seniory. Modernizací budov chce měst docílit zlepšení prostředí a zvýšení standardu v těchto objektech
a zvýšit občanskou vybavenost města. To se týká projektů 15 – 17.
18

Dostavba kulturního
centra YMCA

19

Rekonstrukce termálního koupaliště Brná
Rekonstrukce termálního koupaliště Klíše
– venkovní bazény

Dostavba kulturního centra YMCA 7 000 000,00 Kč
nabídne větší spektrum nabízených
služeb veřejnosti
YMCA (Young Men‘s Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci
mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie.
U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských spolků mladíků“
nebo tzv. „Křesťanských sdružení mládeže“. Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté
Čs. Armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA
a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. M. Havla, otce zesnulého prezidenta Václava Havla. Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem
k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.
YMCA je nejstarší, a se svými 32 miliony členy ve 122 zemích, největší celosvětovou mládežnickou
organizací na světě.
Tato nezisková organizace vytváří eventy pro široké spektrum obyvatel a je nedílnou součástí města
Ústí nad Labem. Dostavbou tohoto centra by nabídla větší spektrum služeb pro veřejnost.

20

170

Rekonstrukce termálního koupališ- 200 000 000,00 Kč
tě Brná
Rekonstrukce termálního koupališ- 100 000 000,00 Kč
tě Klíše – venkovní bazény
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V letech 2010 navštívilo termální koupaliště Brná 51 541 návštěvníků a termální koupaliště Klíše navštívilo 135 007. Tato dvě koupaliště představují nemalý zisk do městské kasy, a proto je důležité, aby
tato koupaliště zvyšovala standard pro své návštěvníky, aby tak vyhověla zvyšujícím se požadavkům.
To platí pro projekty č. 19 a 20.
21

Výstavba sociálních
bytů

22

Výstavba areálu pro za- Výstavba areálu pro začínající rodi- 110 000 000,00 Kč
čínající rodiny a matky ny a matky s dětmi
s dětmi

23

Výstavba sociálních
startovacích bytů

Výstavba sociálních startovacích
bytů

24

Opravy mostních
objektů
Rozšíření kapacity
hřbitova Střekov

Opravy mostních objektů ve vlast- 150 000 000,00 Kč
nictví města
Rozšíření kapacity hřbitova Střekov 30 000 000,00 Kč

26

Multifunkční centrum
Předlice

Multifunkční centrum Předlice

30 000 000,00 Kč

27

Volnočasové centrum
Mojžíř

Volnočasové centrum Mojžíř

60 000 000,00 Kč

28

Rekonstrukce kulturního domu část A, B

Rekonstrukce kulturního domu
část A, B

500 000 000,00 Kč

29

Rekonstrukce kulturního domu Corso

Rekonstrukce kulturního domu
Corso – multikulturní centrum

120 000 000,00 Kč

30

Rozšíření parkovacích
kapacit pro kamiony

Rozšíření parkovacích kapacit pro
kamiony

20 000 000,00 Kč

31

Vybudování volnočaso- Vybudování volnočasového centra 15 000 000,00 Kč
vého centra a dětského a dětského hřiště Krásné Březno –
hřiště Krásné Březno – u přístavu
u přístavu

25

Výstavba sociálních bytů

200 000 000,00 Kč

100 000 000,00 Kč

32

Plynofikace Brná,
Plynofikace Brná, Vaňov, Hostovi- 200 000 000,00 Kč
Vaňov, Hostovice
ce
Na zemní plyn je oprávněně poukazováno jako na palivo, které díky svým vlastnostem může zásadním
způsobem přispět k dosažení udržitelného vývoje lidské společnosti s minimálními dopady na životní
prostředí. Při spalování zemního plynu se uvolňuje pouze 50 % emisí CO2 ve srovnání s hnědým
uhlím, 60 % ve srovnání s černým uhlím a 75 % v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší
účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s ostatními palivy je však snížení CO2 ještě vyšší. Zemní
plyn je ze všech fosilních paliv nejšetrnější k životnímu prostředí. Zemní plyn je palivo s nejnižšími
měrnými emisemi oxidu uhličitého.
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33

Jezero Milada – vybu- Jezero Milada – vybudování základ- 1 000 000 000,00 Kč
dování základní infraní infrastruktury
struktury
V roce 1998 byla v povrchovém dole Chabařovice ukončena těžba hnědého uhlí. Vzápětí se započalo na rekultivačních pracích tak, aby zde mohlo vzniknout velké jezero. Jezero Milada je první velká vodohospodářská rekultivace v Česku. Napouštění jezera bylo započato 15. června 2001. Základem je
hydrický způsob rekultivace, tj. napouštění vodou. V současné době začínají být připravena některá
území pro zainvestování a dochází k postupnému otevírání oblasti pro veřejnost. Očekává se mírná
změna klimatu v bezprostředním okolí jezera, tj. více mlh, méně prašnosti, potlačení teplotních výkyvů. Jezero bylo napuštěno 8. srpna 2010. V roce 2006 vznikl dobrovolný svazek obcí Jezero Milada
(Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany)
Jezero a jeho okolí bude sloužit částečně k rekreačním a sportovním účelům (koupání, plavání, rybaření, jachting, cyklotrasy, kolečkové brusle, kondiční běh, jízda na koni).
34

Vodovod do obce
Vodovod do obce Bánov
2 000 000,00 Kč
Bánov
Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně
s komunikacemi.
Výstavbou vodovodu do obce Bánov chce město doplnit jednu z inženýrských sítí, to zajistí lepší
dostupnost kvalitní pitné vody pro širší spektrum obyvatel.
35

Rekonstrukce palácové Rekonstrukce palácové vily v ulici 23 000 000,00 Kč
vily v ulici W. Churchil- W. Churchilla 1368/4
la 1368/4
Novorenesanční palácová vila (v ulici Winstona Churchilla č. 3) byla postavena r. 1930 pro rodinu
Hanse Weinmanna. Exteriér budovy je inspirován italskou pozdní renesancí. Státní vědecká knihovna, která tu dnes sídlí, nenarušila původní luxusní interiér.
36

Revitalizace Letního
Revitalizace Letního kina
100 000 000,00 Kč
kina
Od roku 1951 bylo v parku nad Petschkovými vilami zřízeno přírodní kino a v roce 1953 zahájena
stavba stabilního jeviště a hlediště přírodního divadla. V létě roku 1954 divadlo s 5 500 místy k sezení umožnilo celkem 14 000 divákům sledovat estrádní pořady. V tomto divadle vystupovali a koncertovali i zahraniční umělci a konaly se zde i operní a operetní vystoupení.
Revitalizace tohoto letního kina poslouží k modernizaci tohoto zařízení a to umožní nadále letní kino
bezpečně využívat pro společenské akce.
37

Dobudování cyklotras
a cyklostezek

Dobudování cyklotras a cyklostezek

100 000 000,00
Kč

38

Vybudování atraktivit
cestovního ruchu

Vybudování atraktivit cestovního ruchu
Labská královna – trpaslíci na Mariánské
skále, Labská královna u hradu Střekova,
vrhací stroj na Větruši

100 000 000,00
Kč
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39

Dobudování atraktivit
a infrastruktury ZOO

Dobudování atraktivit a infrastruktury ZOO

500 000 000,00 Kč

40

Elektronický systém
podpory návštěvnosti
volnočasových a turistických aktivit města

elektronický systém podpory návštěvnosti volnočasových a turistických aktivit města (elektronická
peněženka)

30 000 000,00 Kč

41

Nákup a rekonstrukce Nákup a rekonstrukce Lázní Vrben- 160 000 000,00 Kč
Lázní Vrbenského
ského
Lázně, které sloužily především pro zaměstnance firmy Johanna Schichta, byly slavnostně otevřeny
v září 1931. Bazén měl rozměry 25 x 12 metrů. Ke konci minulého století mělo dojít k celkové rekonstrukci objektu, ke které ovšem nedošlo. Svému účelu už lázně, které jsou soukromé, několik let
neslouží. Jsou zavřené a rychle chátrají.
Koupě a následná rekonstrukce by ve městě vytvořilo další sportovní a volnočasový stánek a především by se tato historická budova zachránila.
42

Rekonstrukce parku
Rekonstrukce parku Republiky
30 000 000,00 Kč
Republiky
Park Republiky v Ústí nad Labem je v havarijním stavu. Zdevastovaný a nefunkční bazének i další kdysi okrasné prvky, omšelé a polámané lavičky, posprejované zídky, všude se povalují pet láhve, papíry
a další odpadky, v prostorách parku a okolí se zvýšil počet zásahů policie. Takový je současný stav
tohoto parku, který leží téměř v centru města.
Rekonstrukce tohoto parku by měla všechny tyto nedostatky odstranit a vrátit parku důstojný vzhled
a jeho původní poslání.
43

Nákup Lomu MariánNákup Lomu Mariánská skála a re- 700 000 000,00 Kč
ská skála a revitalizace vitalizace tohoto brownfields
tohoto brownfields
V lomu zbývá vytěžit 700 tisíc tun znělce, to by mohlo trvat zhruba 12 let. Rekultivace lomu Mariánská
skála, finanční náklady a výtěžnost zdejšího ložiska. Technická rekultivace řeší tvar a sklon lomových
stěn, likvidaci technologie a úpravu terénu. Biologická rekultivace určuje ozelenění prostorů, jak takzvaným náletem, tak i zatravněním osetím travním semenem. Prostor mezi lomem a zoo byl již upraven
a ozeleněn v letech 1987 až 1989.
Revitalizací lomu by město získalo zajímavý prostor pro další budoucí využití.
44

Zatraktivnění labského
nábřeží

Zatraktivnění labského nábřeží –
vybudování mol a korza s veřejnou
plovárnou
Soubor vzdělávacích projektů
mládeže – základní školy a pokrytí
potřeb cílových skupin.

10 000 000,00 Kč

45

Soubor vzdělávacích
projektů mládeže

46

Podpora rekreační
Soubor vzdělávacích projektů
plavby a sportů na Labi mládeže – základní školy a pokrytí
potřeb cílových skupin.

10 000 000,00 Kč

47

Vybudování centrálního Vybudování centrálního parku na
parku na Mariánské
Mariánské skále.
skále

400 000 000,00 Kč

60 000 000,00 Kč
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Vybudování centrálního parku na Mariánské skále se odvíjí od projektu č. 43. Plánovaný park v Ústí
nad Labem by měl vzniknout v prostoru vymezeném ulicemi Důlce, Malátova, Výstupní, Přístavní
a lomem
v Mariánské skále.
48

Revitalizace parku
Krásné Březno

Revitalizace parku Krásné Březno.

40 000 000,00 Kč

49

Rekonstrukce ulice
Drážďanská

Rekonstrukce ulice Drážďanská.

150 000 000,00 Kč

50

Sanace území mezi
Sanace území mezi Masarykovo
Masarykovo nemocnící nemocnící – sídlištěm Pod Holo– sídlištěm Pod Homěří a Božtěšickou ulicí.
loměří a Božtěšickou
ulicí

15 000 000,00 Kč

51

Revitalizace centrálního parku Severní
Terasa
Lesopark Dobětice

Revitalizace centrálního parku
Severní Terasa.

30 000 000,00 Kč

Revitalizace Lesoparku Dobětice.

5 000 000,00 Kč

53

Lesopark Střížovický
vrch

Revitalizace lesoparku Střížovický
vrch.

30 000 000,00 Kč

54

Revitalizace parku Skři- Revitalizace parku Skřivánek - Mavánek - Malátova
látova.

15 000 000,00 Kč

55

Dobudování vodovodních řadů na území
města

10 000 000,00 Kč

56

Lesopark nad Krásným Revitalizace lesoparku nad KrásBřeznem
ným Březnem.

57

Revitalizace veřejných
prostranství Předlice

Revitalizace veřejných prostranství 15 000 000,00 Kč
Předlice.

58

Revitalizace veřejných
prostranství Klíše

Revitalizace veřejných prostranství 30 000 000,00 Kč
Klíše.

59

Přístup k Olšinskému
a Budovskému vodopádu

Přístup k Olšinskému a Budovskému vodopádu.
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Dobudování vodovodních řadů na
území města.

10 000 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč
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Olšinský vodopád na Kojetickém potoce je hned za posledním domkem obce Olšinky, kde padá přes
čedičový práh. Přímo k vodopádu se nedá dobře dostat, protože z jedné strany koryta potoka je soukromý pozemek, z druhé strany je skalní stěna. Výška vodopádu je uváděna 10 metrů.
Výška:7 metrů
Průtok: 40 l/s
Mohutnost: 280 m*l/s
Nadmořská výška: 190-197 m n. m.
Budovský vodopád se nachází ve Vlčí rokli hned pod obcí Budov. Je 11 metrů vysoký a protéká jím
pouhých několik málo litrů vody. Vytváří však překrásnou scenérii spolu s okolními čedičovými stěnami, které jsou neseny lehčím tufem. Tento tuf je vymílán dopadající vodou, a tak vzniká spodní výduť
a převis vodopádu. V zimě, po delších mrazech, vytváří vodopád nádherný sloup ledu. U vodopádu je
umístěna keška .
Výška:11 metrů
Průtok: 5 l/s
Mohutnost: 55 m*l/s
Nadmořská výška: 255-266 m n. m.
Přístup k Olšinskému a Budovskému vodopádu bude sloužit pro místní a turisty.
60

Ústecké vyhlídky

Ústecké vyhlídky – Mariánská
skála, Vysoký Ostrý, Střížovický
vrch atp.

61

Propagace města Ústí
nad Labem

Propagace města Ústí nad Labem. 5 000 000,00 Kč

62

Dobudování městského stadionu
pronájem fotbalového hřiště
pronájem hřiště s umělou trávou
pronájem atletické dráhy
pronájem prostor k reklamním účelům
Kapacita:
K stání cca 3000 míst
K sezení cca 500 míst

1 000 000,00 Kč

Propagace města Ústí nad Labem. 200 000 000,00 Kč

Dobudováním městského stadionu umožní využívání tohoto stadionu v plném rozsahu bez jakýchkoli
omezení.
63

Naváděcí systém pro
parkoviště

Naváděcí systém pro parkoviště.

12 000 000,00 Kč

64

Nové krematorium

Nové krematorium – kremační
linka s inovovaným typem pece.

14 000 000,00 Kč
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Příloha 5 – Ústí nad Labem – zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru – Ústí nad Labem
1. Zkušenosti s IPRM?
V současné době již máme zkušenosti s realizací 3 IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem: Neštěmice - Sídliště Mojžíř; Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum; Integrovaný
plán rozvoje města Ústí nad Labem – Mobilita
Dva projekty jsou financovány z ROP a jeden z IOP
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Plánujeme připravit další IPRM, ale s přípravou budeme čekat, dokud nebude známa oficiální metodika
a nebude jasně dáno zaměření podporovaných projektů.
Očekáváme, že termíny zpracování nám nebudou činit žádné vážnější problémy.
Jako možné téma budoucího IPRM vidíme oblast jezera Milada.
3. Na jaké problémy jste narazili během zpracování IPRM?
Při zpracování IPRM jsme se museli potýkat s velmi složitou a komplikovanou administrativou. Zjednodušení administrativy by přineslo usnadnění zpracování celého dokumentu.
Mezi velké nedostatky řadíme neefektivní odpovědi na naše dotazy od krajského úřadu. Potýkáme se
s problémem, že jednou dostaneme odpověď na jistý dotaz takovou a za několik měsíců je na tentýž dotaz
odpověď zcela jiná. Je dosti náročné orientovat se v tom, co brát za opravdu závazné rozhodnutí.
Naopak při realizaci IPRM financovaného z IOP byla mnohem snazší administrativa a velmi dobrá spolupráce s CRR.
4. Problémy při realizaci?
U financování z ROP je velký problém s přerušením financování jednotlivých projektů z důvodů napadání. Toto přerušení pak následně vede ke stále většímu zadlužování města, které musí splácet nemalé
úroky. S tím souvisí i problém předfinancování projektů – obáváme se, že do dalšího dotačního období
budeme jen velmi obtížně získávat nové úvěry. Za nedopracované považujeme i hodnocení doplňkových
projektů – je zde špatná sledovatelnost těchto projektů a systém bonifikace celou situaci činí více nepřehlednou.
U IPRM financovaných z IOP máme problém s navázáním spolupráce soukromého sektoru. Dalším problémem je vyčerpání financí z poskytnuté dotace, jelikož bychom peníze potřebovaly převést mezi jednotlivými položkami, což není dost dobře možné.
Současný stav, kdy města mají velkou odpovědnost za projekty, ale jen minimální pravomoce, kterými
nemohou efektivně zatlačit na dodavatele do projektů, není příliš vyhovující. V neposlední řadě se také
bojíme, zda budeme moci zajistit udržitelnost projektu. Opravy byly realizovány ve vyloučených a problémových zónách, kde se dá očekávat, že místí obyvatelstvo nově opravené věci zničí.
5. Jaké jsou podle vás nedostatky IPRM?
Příliš úzké zaměření programů, které velice komplikovalo nebo přímo znemožňovalo získání dotace na
potřebné úkony.
I přes původní snahu podporování návaznosti projektů, není integrita dodržována a přináší spíše administrativní komplikace než konečný efekt.
Máme pocit, že chybí centrální zastřešení.
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6. S čím byste potřebovali poradit, s čím si nejste jisti?
Bylo by potřeba stanovit přesnější terminologii a definici pro pojem veřejná podpora. Narážíme na problém určit co je veřejná podpora a co již veřejná podpora není.
Přesnější vyjádření bychom uvítali i u veřejných zakázek, kde není vždy jasné, jak přesně se má postupovat.
7. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
V současné době máme již navázané partnerství s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Pokud by
se do budoucna vytvořil nějaký plán s touto tématikou, dá se předpokládat naše další spolupráce. Mezi
naše partnery během realizace projektů se řadí i některé neziskové organizace.
Z výše uvedených odpovědí je zřejmé, že město má bohaté zkušenosti s IPRM a je si vědomo jeho klady, ale
i zápory. Při vytváření IPRM je potřeba ujasnit si konkrétní vymezení a rozsah projektů. Také zde hraje roli jen
velmi malá autonomie měst při realizaci IPRM a naopak jejich neúměrně vysoká odpovědnost. Proto je důležité striktní vymezení odpovědnosti a práv jednotlivých subjektů, kteří hrají v IPRM nějakou roli. Město chápe
důležitost a úlohu, kterou IPRM v současné době představuje - nástroj pro čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako
póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené
zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
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Příloha 6 – Ústí nad Labem – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Ústí nad Labem

Jméno kontaktní osoby:

František Podrápský

Název odboru/oddělení:

odbor strategického rozvoje

Kontaktní telefon:

475 271 650

Kontaktní email:

frantisek.podrapsky@mag-ul.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 01
1. Pracovní název záměru: dostavba kruhových objezdů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Hotova VŘ, vybrán dodavatel
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se rekonstrukci křižovatek v návaznosti na potřeby rozvoje dopravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 02
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce křižovatky Na Předmostí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizaci jednoho s dopravních uzlů v Ústí nad Labem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 600 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj, stát

180

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 03
1. Pracovní název záměru: Dostavba trolejbusových tratí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dostavba trolejbusových tratí, navazujících na stávající trolejbusovou síť
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

DPMUL
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 04
1. Pracovní název záměru: Zvýšení počtu parkovacích míst ve městě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o dostavbu parkovacích domů a rozšíření počtu parkovacích míst.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 900 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 05
1. Pracovní název záměru: Světelná křižovatka Lipová - Plynárenská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování světelné křižovatka Lipová - Plynárenská
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 06
1. Pracovní název záměru: Realizace opatření na snížení hluku zejména z dopravy v návaznosti na
hlukovou mapu města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace opatření na snížení hluku zejména z dopravy v návaznosti na hlukovou mapu města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 07
1. Pracovní název záměru: Úprava zajištění komunikací pro preferenci MHD
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava zajištění komunikací pro preferenci MHD v silničním provozu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

DPMUL
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 08
1. Pracovní název záměru: Automatizace řízení dopravy.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Automatizace řízení dopravy zajištění dálkové správy inteligentních řídích systémů dopravy,
formou dopravní ústředny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 09
1. Pracovní název záměru: Bezbariérové sjezdy z chodníků
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Bezbariérové sjezdy z chodníků
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne

187

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se rekonstrukce místních komunikací (silnice, chodníky)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 000 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Výstavba světelně signalizačních zařízení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba světelně signalizačních zařízení v dopravě.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Komunitní plánování UL
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Příprava dalších Komunitních plánu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Standardizace práce s klienty soc. služeb ve veřejném sektoru
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Standardizace práce s klienty soc. služeb ve veřejném sektoru
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí panny Marie
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí panny Marie (vyhlídka šikmého kostela)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Vlastník kostela a Muzeum
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Modernizace domovů pro seniory
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Modernizace domovů pro seniory města Ústí nad Labem
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 300 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce základních škol
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Automatizace řízení dopravy zajištění dálkové správy inteligentních řídích systémů dopravy,
formou dopravní ústředny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce mateřských škol
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce mateřských škol v souladu se současnými standardy
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Dostavba kulturního centra YMCA
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dostavba kulturního centra YMCA větší spektrum nabízených služeb veřejnosti
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 7 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

YMCA
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce termálního koupaliště Brná
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce termálního koupaliště Brná
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce termálního koupaliště Klíše – venkovní bazény
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce termálního koupaliště Klíše – venkovní bazény
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Výstavba sociálních bytů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba sociálních bytů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Výstavba areálu pro začínající rodiny a matky s dětmi
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba areálu pro začínající rodiny a matky s dětmi
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 110 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

200

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Výstavba sociálních startovacích bytů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba sociálních startovacích bytů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Opravy mostních objektů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Opravy mostních objektů ve vlastnictví města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 150 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Rozšíření kapacity hřbitova Střekov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rozšíření kapacity hřbitova Střekov
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 26
1. Pracovní název záměru: Multifunkční centrum Předlice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Multifunkční centrum Předlice
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 27
1. Pracovní název záměru: Volnočasové centrum Mojžíř
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Volnočasové centrum Mojžíř
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 28
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce kulturního domu část A, B
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce kulturního domu část A, B
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 500 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 29
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce kulturního domu Corso
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce kulturního domu Corso – multikulturní centrum
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 120 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 30
1. Pracovní název záměru: Rozšíření parkovacích kapacit pro kamiony
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rozšíření parkovacích kapacit pro kamiony
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 31
1. Pracovní název záměru: Vybudování volnočasového centra a dětského hřiště
Krásné Březno – u přístavu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování volnočasového centra a dětského hřiště Krásné Březno – u přístavu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 32
1. Pracovní název záměru: Plynofikace Brná, Vaňov, Hostovice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Plynofikace Brná, Vaňov, Hostovice
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 33
1. Pracovní název záměru: Jezero Milada – vybudování základní infrastruktury
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jezero Milada – vybudování základní infrastruktury
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 000 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 34
1. Pracovní název záměru: Vodovod do obce Bánov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vodovod do obce Bánov
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 35
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce palácové vily v ulici W. Churchilla 1368/4
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce palácové vily v ulici W. Churchilla 1368/4
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 23 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 36
1. Pracovní název záměru: Revitalizace Letního kina
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace Letního kina
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 37
1. Pracovní název záměru: Dobudování cyklotras a cyklostezek
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dobudování cyklotras a cyklostezek
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 38
1. Pracovní název záměru: Vybudování atraktivit cestovního ruchu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování atraktivit cestovního ruchu Labská královna – trpaslíci na Mariánské skále,
Labská královna u hradu Střekova, vrhací stroj na Větruši
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 39
1. Pracovní název záměru: Dobudování atraktivit a infrastruktury ZOO
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dobudování atraktivit a infrastruktury ZOO
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 500 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 40
1. Pracovní název záměru: Elektronický systém podpory návštěvnosti volnočasových
a turistických aktivit města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

elektronický systém podpory návštěvnosti volnočasových a turistických aktivit města
(elektronická peněženka)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 41
1. Pracovní název záměru: Nákup a rekonstrukce Lázní Vrbenského
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nákup a rekonstrukce Lázní Vrbenského
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 160 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 42
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce parku Republiky
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce parku Republiky
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 43
1. Pracovní název záměru: Nákup Lomu Mariánská skála a revitalizace tohoto brownfields
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nákup Lomu Mariánská skála a revitalizace tohoto brownfields
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 700 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 44
1. Pracovní název záměru: Zatraktivnění labského nábřeží
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zatraktivnění labského nábřeží – vybudování mol a korza s veřejnou plovárnou
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 45
1. Pracovní název záměru: Soubor vzdělávacích projektů mládeže
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Soubor vzdělávacích projektů mládeže – základní školy a pokrytí potřeb cílových skupin.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 46
1. Pracovní název záměru: Podpora rekreační plavby a sportů na Labi
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Soubor vzdělávacích projektů mládeže – základní školy a pokrytí potřeb cílových skupin.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 47
1. Pracovní název záměru: Vybudování centrálního parku na Mariánské skále
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování centrálního parku na Mariánské skále
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 400 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 48
1. Pracovní název záměru: Revitalizace parku Krásné Březno
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace parku Krásné Březno
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 49
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ulice Drážďanská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce ulice Drážďanská
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 150 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 50
1. Pracovní název záměru: Sanace území mezi Masarykovo nemocnící
– sídlištěm Pod Holoměří a Božtěšickou ulicí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Sanace území mezi Masarykovo nemocnící – sídlištěm Pod Holoměří a Božtěšickou ulicí
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 51
1. Pracovní název záměru: Revitalizace centrálního parku Severní Terasa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace centrálního parku Severní Terasa
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 52
1. Pracovní název záměru: : Lesopark Dobětice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace Lesoparku Dobětice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 52
1. Pracovní název záměru: Lesopark Střížovický vrch
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace lesoparku Střížovický vrch.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 53
1. Pracovní název záměru: Revitalizace parku Skřivánek - Malátova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace parku Skřivánek - Malátova
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 54
1. Pracovní název záměru: Dobudování vodovodních řadů na území města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dobudování vodovodních řadů na území města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 54
1. Pracovní název záměru: Lesopark nad Krásným Březnem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace lesoparku nad Krásným Březnem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 55
1. Pracovní název záměru: Revitalizace veřejných prostranství Předlice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace veřejných prostranství Předlice
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 56
1. Pracovní název záměru: Revitalizace veřejných prostranství Klíše
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace veřejných prostranství Klíše
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 57
1. Pracovní název záměru: Přístup k Olšinskému a Budovskému vodopádu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Přístup k Olšinskému a Budovskému vodopádu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 58
1. Pracovní název záměru: Ústecké vyhlídky
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Ústecké vyhlídky – Mariánská skála, Vysoký Ostrý, Střížovický vrch atp.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 59
1. Pracovní název záměru: Propagace města Ústí nad Labem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Propagace města Ústí nad Labem
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 60
1. Pracovní název záměru: Dobudování městského stadionu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Propagace města Ústí nad Labem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 61
1. Pracovní název záměru: Naváděcí systém pro parkoviště
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Naváděcí systém pro parkoviště
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 62
1. Pracovní název záměru: Nové krematorium
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nové krematorium – kremační linka s inovovaným typem pece.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 14 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 7 – Most – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA MOST
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům a předpokládané náklady k jejich realizaci.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Rekonstrukce městské Jedná se o komplexní rekonstrukci 200 000 000, 00 Kč
knihovny v Mostě
stávajícího objektu Městské knihovny v Mostě, objekt je v provozu
cca 25 let a má řadu technických
a provozních nedostatků. Vnitřní
vybavení a uspořádání neodpovídá
současným standardům pro navrhování knihoven.
Tento projekt by umožnil rozvoj kulturní činnosti ve městě, současný objekt, který je v provozu více
než 25 let by se díky rekonstrukci oprostil od stávajících technických a provozních nedostatků. Vnitřní
vybavení by bylo uzpůsobeno současným standardům pro navrhování knihoven. Touto rekonstrukcí
by se knihovna proměnila ve variabilní objekt, který by měl širokospektré využití. Rekonstrukcí by
vznikly prostory pro různé klubové aktivity, velká multifunkční hala a reprezentační sál pro několik set
lidí, který by mohl sloužit pro divadelní i hudební aktivity či konference. Kinosál stávajícího objektu
by mohl sloužit pro dětské maškarní plesy či jako zkušebna pro amatérský divadelní soubor. Dále
se plánuje do projektu včlenit dětská herna. Celá tato přestavba by změnila vnitřní dispoziční řešení
současného objektu.
Číslo záměru
32

Název projektu
Snížení energetické
náročnosti velkých ZŠ
zateplením

Stručný popis
Zateplení základních škol sídlištních celků s velkými otopnými
plochami na žáka. Dosažení úspor
cca 50% nákladů na vytápění, průměrně 1,5 mil Kč/škola.

Náklady
30 000 000,00 Kč

Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budov velkých základních škol
prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy
do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval
požadované hodnoty. Velké základní školy v Mostě představují prostor pro zkvalitnění života obyvatel,
zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v těchto základních školách působí.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
2
Rozšíření splaškové
kanalizace Rudolice

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rozšíření splaškové
5 200 000, 00 Kč
kanalizace o cca 580 m rozvodu.
Jedná se o kanalizaci gravitační,
která bude napojena na stávající již
realizovanou část v roce 2010.
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Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci, jednalo by se o prodloužení rozvodu o 580 metrů. Jednalo
by se o vybudování kanalizace gravitační. Do nové stoky budou postupně přepojeny veškeré funkční
přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Stavba bude provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.
Číslo záměru
11

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Dopravní řešení a od- Zvýšení bezpečnosti na Ovčíně,
52 000 000,00 Kč
kanalizování lokality na její odkanalizování, rekonstrukce
Ovčíně
veřejného osvětlení.
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti pěší i automobilové dopravy v zájmové lokalitě, její odkanalizování, rekonstrukce veřejného osvětlení a celková regenerace. Odkanalizování lokality výstavbou
splaškové kanalizace přispěje ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí.
Číslo záměru
30

Název projektu
Rekonstrukce školního
bazénu ZŠ ul. U Stadionu Most

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce energeticky nevyho- 4 000 000,00 Kč
vující bazénové technologie včetně
vytápění a zateplení pavilonu
bazénu.
Rekonstrukcí školního bazénu ZŠ ul. U Stadionu Most by město přispělo k občanské vybavenosti
a rozvoji volnočasových aktivit dětí i mládeže. Snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval požadované
hodnoty. Dále by v rámci tohoto projektu byla revitalizována nevyhovující bazénová technologie, která
je v současnosti v havarijním stavu. Rekonstrukce těchto prostor by měla kladný dopad na život obyvatel v okolí, zvláště pak dětí a mládeže a také personálu, který v tomto objektu působí.
Číslo záměru
31

Název projektu
Solární systém pro
přípravu teplé vody

Stručný popis
Náklady
Instalace solárních kolektorů
1 500 000,00 Kč
a technologie pro přípravu teplé
vody v objektech sociální péče (domovy důchodců) a jiných vhodných
s celoročním provozem
Realizací tohoto záměru by bylo podpořeno využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti vybraných objektů. Provoz solárního systému snižuje emisi CO2, čímž pozitivně
působí na životní prostředí. Princip tohoto zařízení je přeměna slunečního záření na tepelnou energii,
která se zachycuje v kolektoru a předává do teplonosné kapaliny. Při průměrné intenzitě slunečního
záření, které je v ČR cirka 620 W/m2 vyplývá, že za každou vteřinu je možné získat z jednoho metru
čtverečního energii kolem 620 wattů.
Číslo záměru
33

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce osvětSnížení energetické náročnosti na 10 000 000,00 Kč
lení školských objektů osvětlení školních prostor
města
Snížení energetické náročnosti osvětlení školských objektů města souvisí nejen s poklesem nákladů
na osvětlení, ale také se snížením emisí a celkovým kladným dopadem na životní prostředí. Rekonstrukce osvětlení by uvedla toto osvětlení do technického stavu, který odpovídá současným požadavkům a platným normám.
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Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
3
Vybudování parkoviště Předmětem projektové dokumenta- 5 500 000, 00 Kč
pro osobní automobily ce bude vybudování 71 odstavných
v ulici Moskevská před a parkovacích stání z toho 4 stání
budovou Okresního
pro tělesně postižené před budosoudu v Mostě
vou Okresního soudu v Mostě.
Předmětem projektu je vybudování parkoviště pro osobní automobily před budovou Okresního soudu v Mostě na ulici Moskevská. Projekt řeší neuspokojivou situaci v oblasti parkování v blízkém okolí.
Projekt vytváří moderní a zabezpečené parkoviště, které budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy a některého z druhů dopravy veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné
a udržované prostředí pro celodenní stání osobních automobilů odpovídající moderní formě cestování. Vybudováním tohoto parkoviště vznikne 71 nových parkovacích míst pro osobní automobily z toho
4 parkovací stání pro osoby zdravotně postižené.
Číslo záměru
5

Název projektu
Cyklostezka v trase
Okresní muzeum
v Mostě – Souš – vodní nádrž Matylda

Stručný popis
Náklady
Cyklostezka v trase Okresní muze- 20 000 000,00 Kč
um v Mostě – Souš – vodní nádrž
Matylda. Vybodování z části nové
a z části na stávající trase cyklostezku. Z části se bude budovat
nová cyklostezka v zalesněném
terénu.
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí.
Číslo záměru
6

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Bezbariérová lávka pro Propojení města s rekreační oblas- 120 000 000,00 Kč
pěší a cyklisty Souš – tí Jezera Most. Zavěšená železobejezero Most
tonová lávka v délce cca 170 m.
Tento projektový záměr by propojil a ucelil propojení města s rekreační oblastí Jezera Most, vznikla
by bezbariérová lávka jak pro pěší, tak pro cyklisty, konkrétně by se jednalo o železobetonovou lávku
o délce 170 metrů. Tento záměr by pozvedl turistický ruch v okolí a vzhledem k tomu, že lávka by byla
bezbariérová zároveň by zlepšila životní podmínky osob zdravotně postižených a znevýhodněných,
kterých je v okrese Most 3 109.
Číslo záměru
15

Název projektu
Úprava ulice Josefa
Skupy a přilehlého okolí v Mostě – 1. etapa

Stručný popis
Náklady
Předmětem studie je urbanistické 29 500 000,00 Kč
a dopravní řešení jedné z hlavních
tříd v Mostě - ulice Josefa Skupy
- a jejího bezprostředního okolí.
Zahrnuje mj. směrové rozdělení
komunikace vytvořením středního
dělícího pásu, opravu chodníků,
úpravu zelených ploch vč. ozelenění nových, parkoviště, vybudování
cyklostezky, která bude navazovat
na stávající cyklostezky.
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Tato výstavba by měla vyřešit dopravní situaci na důležité dopravní tepně v Mostě konkrétně na ulici
Josefa Skupy. Jednalo by se o tuto ulici a její nejbližší okolí. V rámci této výstavby by vzniklo rozdělení
komunikace vytvořením dělícího pásu, revitalizace chodníků a úprava zeleně a veřejného prostranství. Dále by díky tomuto záměru vznikla nová parkovací místa, včetně míst pro hendikepované a nový
úsek cyklostezky, který by navazoval na cyklostezku stávající. Celá oblast by se tímto zásahem sjednotila, tudíž by se v této lokalitě skloubily relaxační, funkční, dopravní a estetické prvky, což by mělo
pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.
Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
4
Památník obětem
1. Vzhledem k tomu, že po I. etapě 2 950 000,00 Kč
II. světové války – II.
(instalace vnějšího drenážního
etapa
systému) stále dochází k zatečení
do objektu spodní vodou, je nutné
provést II. etapu. Ta zahrnuje výměnu podlahy 2. PP, jejíž součástí
bude i vnitřní drenážní systém uložený pod podlahu 2. PP a napojen
na vnější drenáž.
Podpořením tohoto projektového záměru by byla dokončena kompletní rekonstrukce památníků
obětem druhé světové války. Památník již prošel první etapou rekonstrukce, avšak po této rekonstrukci má stávající památník stále disfukce a dochází k zatékání do objektu spodní vodou. Proto je druhá
etapa této rekonstrukce žádoucí, konkrétně by se jednalo o výměnu podlahy druhého podlaží a vnitřní drenážní systém, který by byl napojen na stávající vnější drenážní systém.
Číslo záměru
12

Název projektu
Úpravy okolí areálu
kostela povýšení sv.
Kříže – Vtelno

Stručný popis
Náklady
Úprava okolí kostela, hřbitova
10 600 000,00 Kč
a fary nacházející se v památkové
zóně I. jako vycházkové zóny, která
logicky splyne s pěším provozem
obce. Zkulturnění zahrad, nádvoří
a předprostor objektů. Zahrnuje
pěší procházkové trasy, naučné
trasy, parkoviště.
Tato úprava by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a estetické a funkční prvky, jako je
například vybudování nových parkovacích míst. Tento záměr by také podpořil využívání prostoru pro
volnočasové aktivity, protože se zde nachází pěší procházkové trasy a naučné trasy.
Číslo záměru
26

Název projektu
Obnova kulturní památky, restaurování uměleckého díla
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Stručný popis
Obnova kulturní památky nebo restaurování uměleckého díla podle
zpracovaného rozpočtu

Náklady
250 000,00 Kč
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Podpořením tohoto projektového záměru by umožnilo renovaci vybrané kulturní památky nebo uměleckého díla. Konečný výběr by ovlivňoval technický stav objektu.
Revitalizace veřejných prostranství
Číslo záměru Název projektu
7
Arboretum

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování arbore81 000 000,00 Kč
ta, které by sloužilo jako volně
přístupný park, v němž převládá
rekreační aspekt nad vzdělávacím
a poznávacím. Součástí projektu
je lesotechnická rekultivace území,
vybudování příjezdových komunikací a parkovacích ploch, štěrkových
cest, vodoteče se dvěma jezírky
a napojení území na inženýrské
sítě. Hlavním prvkem bude flóra
třetihorního období, součástí je
rovněž geologická expozice. V projektové dokumentaci je rovněž
zahrnuta následná 10-ti letá péče.
Realizací tohoto projektového záměru by vznikla nová relaxační zóna pro obyvatele města. Vzniklo
by místo k relaxaci a také by v okolí arboreta vznikla příjezdová komunikace, parkovací místa včetně
parkovacích míst pro hendikepované. Vznikla by zde také geologická expozice a byla by zde vysazena
flóra z období třetihor. Do nákladů na realizaci tohoto záměru je zahrnuta i desetiletá péče o tento
komplex.
Číslo záměru
10

Název projektu
Rekonstrukce parku
nad sportovní halou,
tř. Budovatelů a Bělehradská v Mostě

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci stávajícího 60 000 000, 00 Kč
parku v centru města umístěného
mezi ulicemi tř. Budovatelů a Bělehradská. Stávající pozice vstupů do
parku budou ponechány a budou
navazovat na okružní komunikaci
(promenádu). V centrální části
parku bude obnoven vodní prvek
– bazén, dále hlediště pro konání
příležitostných kulturních akcí, dvě
samostatná dětská hřiště pro předškolní a školní děti. Celý prostor
parku bude nově oplocen.
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Cílem tohoto záměru je revitalizace stávajícího parku v centru města. Dispoziční rozložení bude
zachováno a budou navazovat na promenádu. V parku bude také obnoven vodní prvek, hlediště pro
konání kulturních akcí a dvě samostatná dětská hřiště, z toho jedno pro děti předškolního věku a druhé pro děti školního věku. nezbytné je také celý objekt parku nově oplotit.
Číslo záměru
16

Název projektu
Komplexní úpravy dřevin v parku Hrabák

Stručný popis
Náklady
Celoplošné odstranění nevhod27 500 000,00 Kč
ných, přestárlých a poškozených
dřevin včetně cílové výsadby
Cílem projektu je obnova a revitalizace dřevin na veřejných prostranstvích v lokalitě parku Hrabák.
Jednalo by se o prořezání stávajících dřevin, odstranění nevhodných dřevin a odstraněné dřeviny by
byly následně obnovy výsadbou dřevin nových.
Číslo záměru
17

Název projektu
Prořezávka dřevin
v parku Šibeník

Stručný popis
Náklady
Revitalizace porostu – odstranění 10 000 000,00 Kč
nevhodných dřevin, dosadba cílových dřevin
Cílem projektu je obnova a revitalizace dřevin na veřejných prostranstvích v lokalitě parku Šibeník.
Jednalo by se o prořezání stávajících dřevin, odstranění nevhodných dřevin a odstraněné dřeviny by
byly následně obnovy výsadbou dřevin nových.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
13
Bezbariérová lávka pro
pěší a cyklisty v trase
nádraží ČD – Rudolice
v Mostě
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Stručný popis
Náklady
Nahrazení stávajícího nevyhovují35 400 000,00 Kč
cího podchodu pro pěší spojující
nádraží ČD, resp. město Most
s částí obce Most – Rudolicemi,
což zahrnuje vybudování bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes
trať u nádraží ČD s bezbariérovým
napojením na přednádražní prostor
a na komunikaci pro pěší ve směru
do Rudolic. Součástí stavby je
i úprava přilehlého území na rudolické straně.
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Tento projektový záměr by propojil a ucelil propojení nádraží ČD resp. města s částí Most – Rudolice. Realizací tohoto záměru by vznikla bezbariérová lávka jak pro pěší, tak pro cyklisty, která by vedla
přes trať u nádraží s napojením na přednádražní prostor a a komunikaci pro pěší ve směru do lokality Rudolice. Stavba by zahrnovala i úpravu přilehlého okolí. Tento záměr by pozvedl turistický ruch
v okolí a vzhledem k tomu, že lávka by byla bezbariérová zároveň by zlepšila životní podmínky osob
zdravotně postižených a znevýhodněných, kterých je v okrese Most 3 109.
Číslo záměru
14

Název projektu
Cyklostezky ve směrech Most – Havraň,
Most – Komořany
a Most - Záluží

Stručný popis
Náklady
Řešení tří cyklistických stezek a to 109 000 000,00 Kč
ve směrech Most – Havraň, Most –
Záluží a Most - Komořany. Všechny
projektované trasy cyklostezek se
napojují na již projektované cyklostezky. Cyklostezky jsou navrženy dle prostorových možností.
V souběhu se silnicemi vyšších tříd
v přidruženém dopravním prostoru,
na obslužných a polních komunikacích je umožněn společný provoz
cyklistů a motorových vozidel.
Některé části jsou navrženy jako
stezky pro společný provoz chodců
a cyklistů.
Plánovaný projektový záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro
místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu v okolí. Tyto nově zbudované cyklostezky by byly napojeny na již vybudované cyklostezky
stávající.
Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
18
Výsadba dřevin podél Výsadba cílových dřevin u pláží
3 000 000,00 Kč
rekreačního areálu
v areálu Matylda
Matylda
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší výsadbu nové zeleně a dřevin u pláží areálu Matylda.
Číslo záměru
20

Název projektu
dotisk publikace PROMĚNY MOSTECKA

Stručný popis
Náklady
Dotisk publikace Proměny Mosneuvedeno
tecka, zaměřené na tvorbu krajiny
na Mostecku po ukončené těžbě
– rekultivace
Tato publikace obsahuje články a fotografie, které vykreslují, jak se dřívější zdevastované prostředí
do dnešní doby proměnilo a jakým způsobem proběhla rekultivace tohoto území. Vydáním této publikace by město přispělo k osvětě a ekologičtějšímu myšlení obyvatel.
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Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
27
Miniveletrh cestovního
ruchu

Stručný popis
Náklady
Jedná se o veletrh, při němž se na 60 000,00 Kč
1. náměstí představují informační
centra kraje, ale i jiných oblastí
(např. Německa). Cílem je motivovat účastníky k návštěvě zajímavých
turistických cílů, ukázat novinky
a podpořit tak cestovní ruch.
Cílem projektu je zvýšit všeobecnou povědomost široké veřejnosti o městě jako významné turistické
destinaci a to pomocí cílené propagace na tomto miniveletrhu cestovního ruchu. Projekt má výrazněji
propagovat město jako celoevropsky významnou destinaci cestovního ruchu nabízející řadu lákavých
atraktivit cestovního ruchu a kvalitních a originálních doprovodných služeb cestovního ruchu umožňujících vícedenní pobyt. Je zaměřen na cílenou distribuci propagačních materiálů.

Jiné
Číslo záměru
8
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Název projektu
Čepirohy – hydrogeologický průzkum,
stabilizace území

Stručný popis
Náklady
48 000 000,00 Kč
Cílem projektu je snížení hladiny
podzemní vody v oblasti rodinných
domů v ul. Pod Vinicí a ul. Sadová s využitím vertikálních drénů
a svodného drénu tak, aby nedocházelo k výronům podzemní vody
v suterénech pod Čepirožskou
výsypkou. Bude se jednat o řešení bez nároků na energie po čas
provozu odvodňovacího zařízení.
Jedná se o liniovou stavbu umístěnou v dolní části Čepirožské
výsypky. Délka potrubí bude 549
m a bude napojeno na stávající
odvodnění, které ústí do Lučního
potoka. Jedná se o území vyuhlené
lomem Hrabák a následně přesypané výsypkovými zeminami z lomu
B. Šmeral. Z průzkumných prací
i režimních měření bylo zjištěno, že
podzemní voda proudí v kolektoru
uhelné sloje vymezené při bázi
jílovými vulkanity a svrchu nepropustnými jíly. Vytváří se zde zvodeň
s napjatou hladinou.
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Cílem tohoto záměru by bylo technické řešení snížení hladiny podzemní vody v oblasti ulic Pod Vinicí
a Sadová. Jednalo by se o využití vertikálních drénu a svodného drénu, tak aby nedocházelo k prostupování podzemní vody. Stavba bude liniová a potrubí bude napojeno na stávající odvodnění. Realizace tohoto záměru je žádoucí převážně kvůli pozitivnímu dopadu na životní prostředí ve městě.
Číslo záměru
9

Název projektu
Odvodnění hřbitova
a ul. Pod Koňským
vrchem, Most

Stručný popis
Náklady
Cílem projektu je odvodnění komu- 48 000 000,00 Kč
nikace v ulici Pod Koňským vrchem
spolu s odvodněním přilehlého
hřbitova a stabilizace svahu. Odvedení dešťových vod z této lokality
bylo narušeno popř. úplně odstraněno vlivem bývalé důlní činnosti,
přičemž v rámci následných rekultivačních prací nebyl odvodňovací
systém obnoven. Vzhledem k nově
situované výstavbě, která je umístěna v těsné blízkosti uvažované lokality, je odvedení vod z této oblasti
prioritou, neboť dochází k ohrožení
veřejných komunikací, veřejných
prostranství a nově vybudovaných
domů a jim přilehlých pozemků.
Ohrožení spočívá jednak v zavodnění jejich sklepů, především však
hrozí sesuv svahu nad veřejnými
prostranstvími a rodinnými domy.
Z tohoto důvodu byla také, po
konzultaci se specialisty z oboru
geotechnika, v rámci tohoto projektu navržena opatření k zajištění
stability předmětného svahu.
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Cílem tohoto projektového záměru je odvodnění lokality hřbitova a ulice Pod Koňským vrchem. Důsledkem bývalé důlní činnosti zde nedochází k odvodu dešťové vody, proto je zde nezbytné provést
rekultivaci a odvod vody zajistit, převážně z důvodu, že by mohlo dojít k poškození veřejných komunikací, veřejného prostranství a nové zástavby, která zde vznikla. Největší hrozbu představuje zavodnění sklepů v nové zástavbě a sesuv svahu. Celkové odvodnění by zajistilo stabilitu svahu a eliminovalo
by se ohrožení obyvatel i majetku.
Číslo záměru
21

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Den magistra E. Kelley- Druhá největší akci města s velkou 200 000,00 Kč
ho
tradicí, jedná se o středověkou
akci s rytířskými souboji, divadelními scénkami, hudebním programem, historickým tržištěm, která
plně využívá prostory hradu Hněvín
(nádvoří, divadelní scéna) a jeho
okolí, pro děti je zrealizována
dobrodružná cesta lesem na hrad,
kde děti musí splnit drobné soutěžní úkoly. Na konci stezky obdrží
děti odměnu. Akce byla doplněna
o sportovní disciplíny jako např.
horolezecké a lanové centrum.
Akce má velkou oblibu nejen mezi
Mostečany.

Cílem tohoto projektového záměru je konání tradiční prorodinné akce bez vstupného. Tato akce je
obohacena bohatým doprovodným programem pro všechny věkové skupiny. Tato akce by měla přilákat obyvatele města a přilehlého okolí a zvýšit spokojenost obyvatel s kulturními akcemi ve městě.
Číslo záměru
22
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Název projektu
Sochařské sympozium
Most

Stručný popis
Náklady
400 000,00 Kč
5 umělců vytváří své sochy na
veřejném prostranství v průběhu
14 dní. Město Most financuje a zajišťuje technické zázemí a ostatní
podmínky pro výtvarníky, a to
ubytování, stravu, odvoz odpadu,
úklid prostranství, příprava nářadí, uzavírá licenční smlouvy. Dále
připravuje výběr a osazení děl na
volná prostranství ve městě, včetně
přípravy základů pro díla a jejich
označení. Díla zůstávají v majetku
města. Po celou dobu akce mají
návštěvníci možnost sledovat sochaře při práci, sledovat jak se rodí
umělecké dílo od počátku až po
umístění na stanoviště. Zhotovená
díla tak zvýší atraktivnost města
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Cílem tohoto projektového záměru, by bylo konání této kulturní akce, která má prorodinný charakter.
Zhotovenými díly bude osazeno veřejné prostranství, čímž zvýší atraktivnost města.
Číslo záměru
23

Název projektu
Folkový Most

Stručný popis
Náklady
Přehlídka folkových skupin a zpěvá- 300 000,00 Kč
ků, umožnění zviditelnění místních
skupin. Letní akce, která přináší
Mostečanům i návštěvníkům z širokého okolí zpestření prázdnin.
Akce se koná v klidové části města
- prostor okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie, která umožňuje
další využití (posezení u jezírka,
návštěva kostela apod.). Doplňkový
program pro děti mládež i dospělé,
se každoročně obměňuje (např.
ukázka a výuka tanců, či ukázka
extrémních sportů). Součástí akce
je anketa k ukončenému Sochařskému sympoziu o nejhezčí sochu.
Předmětem tohoto projektu je konání akce Folkový Most, která je v městě již tradicí. Tato akce je obohacena bohatým doprovodným programem pro všechny věkové skupiny. Tato akce by měla přilákat
obyvatele města a přilehlého okolí a zvýšit spokojenost obyvatel s kulturními akcemi ve městě.
Číslo záměru
24

Název projektu
Mostecká slavnost

Stručný popis
Náklady
Největší a nejnavštěvovanější akce 1 300 000,00 Kč
města s velkou tradicí. Zasazena
do prostoru okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie. Začíná
slavnostním průvodem ze středu
města až na místo akce. V prostoru
jsou umístěna 2 pódia, kulturní
program je připraven pro všechny
věkové kategorie. Součástí akce
jsou doprovodné prorodinné programy (atrakce, soutěže pro děti
apod.). Do přípravy doplňkového
programu - soutěže pro děti - jsou
zapojeny mládežnické organizace
a SVČ, p. o. Návštěvníci akce mohou také navštívit kostel a vyhlídkovou věž.
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´Předmětem tohoto projektu je konání Mostecké slavnosti, která je v městě již tradicí. Tato akce je
obohacena bohatým doprovodným programem pro všechny věkové skupiny. Tato akce by měla přilákat obyvatele města a přilehlého okolí a zvýšit spokojenost obyvatel s kulturními akcemi ve městě
Číslo záměru
25

Název projektu
Adventní koncert

Stručný popis
Náklady
Předvánoční koncert v kostele
60 000,00 Kč
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Umožnění obyvatelům Mostecka
rozjímání v předvánočním čase
v krásném prostředí kostela. Jedná
se o obohacení předvánočních
kulturních programů.
Předmětem projektu je konání adventního koncertu, který navodí vánoční atmosféru a zvýší spokojenost obyvatel s kulturním vyžitím ve městě. Projekt rovněž pomůže zviditelnit kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou. Tato akce by měla vyzdvihnout význam Vánoc a přilákat
obyvatele města a přilehlého okolí.
Číslo záměru
19

Název projektu
Brána ekologie otevřená

Stručný popis
každoroční pořádání workshopu
zaměřeného na životní prostředí
– osvěta, vedení k ekologickému
myšlení občanů

Náklady
500 000 Kč

Realizace tohoto projektu by umožnila konání každoročního workshopu, který je zaměření na životní
prostředí včetně osvěty a vedení k ekologickému myšlení občanů. Cílem ekologického workshopu
je objektivní informovanost o vývoji životního prostředí, tak aby lidé, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, byl tento kontakt vrácen a měli povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují a chovali se k němu
šetrně a předvídavě. Toto chování vyžaduje znalosti a dovednosti a silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem každého jedince. Ekologická osvěta
je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí, protože je nutné si uvědomit, že stále dobře
neznáme všechny komplikované zákonitosti vztahů organizmů a prostředí a proto není možné s jistotou určit všechny vlivy lidské činnosti na životní prostředí a v důsledku na lidské zdraví.
Číslo záměru
28
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Název projektu
Výchovně preventivní
pobytové aktivity OSPOD

Stručný popis
Náklady
250 000,00 Kč
Pobytové aktivity kurátorů pro
mládež s jejich nezletilými klienty
– zaměřeno na prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže, posílení jejich právního vědomí,
získání nových poznatků a dovedností pro budoucí uplatnění ve společnosti. Kurátoři zároveň získávají
cenné poznatky o svých klientech
a jejich rodinách. Jedná se o efektivní nástroj sociálně-právní ochrany ohrožených dětí.
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Cílem pobytu bylo výchovné působení na děti a mládež směřující ke zmírnění, popř. k odstranění
poruch v jejich chování, ukázka nových forem volnočasových aktivit a v neposlední řadě i k získání
potřebných společenských, hygienických i sociálních návyků. Součástí tohoto projektu je především
osvětová činnost. Sociální prevencí je soubor opatření, jimiž se předchází sociálnímu selhání, a to zejména těm typům sociálního selhání, které ohrožují základní hodnoty společnosti. Ve vztahu k dětem
a mladistvým se jedná zejména o následující: záškoláctví, potulku, šikanu, útěky, kriminalitu, toxikomanii, alkoholismus, sebevražedné jednání, předčasně ukončenou školní docházku, těhotenství nezletilých a mladistvých, rasismus, násilí, apod. Problematika negativních jevů, které se dnes u mládeže
projevují, se stává díky hromadným sdělovacím prostředkům středem zájmu celé veřejnosti, která je
stále více těmito jevy znepokojena. Východiskem sociální prevence se musí stát působení na rodinu,
děti a mládež. Tento projekt si klade za úkol, snižovat výskyt sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže v rámci primární a sekundární prevence
Číslo záměru
29

Název projektu
Výchovně rekreační
tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Stručný popis
Náklady
Realizace letního dětského tábora neuvedeno
pro děti ze sociálně slabých rodin
– dětem je nabídnuta alternativa
letní aktivity (rekreační vyžití, získání nových poznatků a dovedností,
seznámení s pracovníky OSPOD).
Jedná se tábor personálně zajišťovaný pracovníky OSPOD, kteří
tak mají možnost blíže poznat své
nezletilé klienty a zprostředkovaně
i jejich rodiny. Pro většinu zúčastněných dětí se jedná o jedinou
letní aktivitu mimo město a rodinu,
protože účast na běžných akcích
pořádaných během prázdnin je pro
ně finančně nedostupná.

Cílem pobytu bylo výchovné působení na děti směřující ke zmírnění, popř. k odstranění poruch
v jejich chování, ukázka nových forem volnočasových aktivit a v neposlední řadě i k získání potřebných společenských, hygienických i sociálních návyků. Kromě klasických táborových aktivit je účastníky vytvořen výchovný program. Pro děti je určen program ve formě sportovních aktivit a výletů do
přírody. Součástí tohoto projektu je především osvětová činnost. Sociální prevencí se rozumí soubor
opatření, jimiž se předchází sociálnímu selhání, a to zejména těm typům sociálního selhání, které
ohrožují základní hodnoty společnosti. Ve vztahu k dětem a mladistvým se jedná zejména o následující: záškoláctví, potulku, šikanu, útěky, kriminalitu, toxikomanii, alkoholismus, sebevražedné jednání,
předčasně ukončenou školní docházku, těhotenství nezletilých a mladistvých, rasismus, násilí, apod.
Problematika negativních jevů, které se dnes u mládeže projevují, se stává díky hromadným sdělovacím prostředkům středem zájmu celé veřejnosti, která je stále více těmito jevy znepokojena. Východiskem sociální prevence se musí stát působení na rodinu, děti a mládež. Tento projekt si klade
za úkol, snižovat výskyt sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže v rámci primární a sekundární
prevence.
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Příloha 8 – Most - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Most
1. Zkušenosti s IPRM?
Nyní budeme pomalu končit realizaci IRPM – DEMOS, který je financován z IOP. Týká se především
revitalizace oblasti Chánova a rozšířena byla i na oblast podél třídy Budovatelů (bloky 50 až 100).
Druhé IPRM – DOPRAVA má již schváleno přidělení dotaz, realizace však zatím nebyla započata,
protože musíme počkat, než bude opět uvolněno čerpání financí z programu, které je momentálně
pozastaveno.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Je to velice pravděpodobné, zatím jsme o tom příliš neuvažovali. Nové IPRM by se s největší pravděpodobností týkaly revitalizace centra města a revitalizace brownfields – zde již máme zpracovány
některé studie. Chtěli bychom revitalizovat brownfields v areálu bývalých kasáren a tovární areály
u přesunutého kostela.
3. Na jaké problémy jste narazili během zpracování IPRM?
U IPRM – DOPRAVA, který je financovaný z ROP jsme měli problémy s tím, že už při zpracování se
musíme snažit počítat s tím, co by se během realizace mohlo stát a snažit se tomu předejít, protože
upravovat projekt podle aktuální situace se příliš nedá. Toto činní velké problémy z toho důvodu, že
se předem nedá přesně předvídat, co bude jak probíhat a kde se co může změnit. Přílišná svázanost zaměření programu nám také komplikovala zpracování projektu.
U IPRM – DEMOS, který je financován z IOP byla naopak výhoda, že je více flexibilní a je zde mnohem menší problém upravit projekt dle vzniklých okolností během realizace. Při zpracování a následném předkládání projektu je naopak jistou komplikací systém trojího schvalování projektu.
4. Problémy při následné realizaci?
Byla by vhodnější větší provázanost ministerstev řídících jednotlivé dotační programy. Stává se nám,
že dostáváme rozdílné odpovědi na otázku týkající se realizace. Občas jdou jednotlivá rozhodnutí
i lehce proti sobě.
Realizaci by výrazně usnadnilo i sjednocení pravidel celého IOP.
U projektu DEMOS se dostáváme do problémů s čerpáním dotace, většinou se nám nepodaří plně
profinancovat jednotlivé dotační období a následně dochází ke krácení dotace. Naopak je zde velmi
dobrá komunikace s MMR.
5. Jaké jsou podle vás nedostatky IPRM?
Špatně se nám hledají nejnovější pravidla IOP. Podkladové materiály (např. příručky) by měly být víc
přehledné a líp čitelné.
Sjednocení pravidel pro IOP a ROP by také ušetřilo spoustu času při zpracování a realizaci jednotlivých projektů.
6. S čím byste potřebovali poradit, u čeho si nejste jisti?
Jelikož s řídícími orgány probíhá dobrá komunikace, především s MMR, tak máme odpovědi a rady
na naše problémy většinou velmi rychle. V současné době nepotřebujeme s ničím poradit.
7. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
V současné době máme navázaná partnerství s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, se
svazem tělesně postižených a místními dopravci.
Budoucí partnerství by byla nejspíše navázána se soukromým sektorem, převážně majiteli současných brownfields, které by město chtělo revitalizovat.
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Příloha 9 – Most – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Eva Semanová

Název odboru/oddělení:

Odbor investic a komunálního hospodářství

Kontaktní telefon:

476 448 508

Kontaktní email:

eva.semanova@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce městské knihovny v Mostě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o komplexní rekonstrukci stávajícího objektu Městské knihovny v Mostě, objekt je
v provozu cca 25 let a má řadu technických a provozních nedostatků. Vnitřní vybavení a uspořádání neodpovídá současným standardům pro navrhování knihoven.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Rozšíření splaškové kanalizace Rudolice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: Zpracovaná PD - DÚR

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rozšíření splaškové kanalizace o cca 580 m rozvodu. Jedná se o kanalizaci
gravitační, která bude napojena na stávající již realizovanou část v roce 2010.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5,2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici
Moskevská před budovou Okresního soudu v Mostě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: PD ve fázi zpracování DÚR

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předmětem projektové dokumentace bude vybudování 71 odstavných a parkovacích stání
z toho 4 stání pro tělesně postižené před budovou Okresního soudu v Mostě.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Památník obětem II. světové války – II. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vzhledem k tomu, že po I. etapě (instalace vnějšího drenážního systému) stále dochází k zatečení do objektu spodní vodou, je nutné provést II. etapu. Ta zahrnuje výměnu podlahy 2. PP,
jejíž součástí bude i vnitřní drenážní systém uložený pod podlahu 2. PP a napojen na vnější
drenáž.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,95 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka v trase Okresní muzeum
v Mostě – Souš – vodní nádrž Matylda
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Cyklostezka v trase Okresní muzeum v Mostě – Souš – vodní nádrž Matylda. Vybodování
z části nové a z části na stávající trase cyklostezku. Z části se bude budovat nová cyklostezka
v zalesněném terénu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013/2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš – jezero Most
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Propojení města s rekreační oblastí Jezera Most. Zavěšená železobetonová lávka v délce cca
170 m.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013/2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 120 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Arboretum
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování arboreta, které by sloužilo jako volně přístupný park, v němž převládá
rekreační aspekt nad vzdělávacím a poznávacím. Součástí projektu je lesotechnická rekultivace území, vybudování příjezdových komunikací a parkovacích ploch, štěrkových cest, vodoteče
se dvěma jezírky a napojení území na inženýrské sítě. Hlavním prvkem bude flóra třetihorního
období, součástí je rovněž geologická expozice. V projektové dokumentaci je rovněž zahrnuta
následná 10-ti letá péče.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: dle získání finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 81 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
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9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano
• Okresní hospodářská komora Most
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí
• Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Čepirohy – hydrogeologický průzkum, stabilizace území
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: odstranění následků hornické činnosti, ochrana majetku
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

a. Cílem projektu je snížení hladiny podzemní vody v oblasti rodinných domů v ul. Pod Vinicí
a ul. Sadová s využitím vertikálních drénů a svodného drénu tak, aby nedocházelo k výronům
podzemní vody v suterénech pod Čepirožskou výsypkou. Bude se jednat o řešení bez nároků na energie po čas provozu odvodňovacího zařízení.
b. Jedná se o liniovou stavbu umístěnou v dolní části Čepirožské výsypky. Délka potrubí bude
549 m a bude napojeno na stávající odvodnění, které ústí do Lučního potoka.
c. Jedná se o území vyuhlené lomem Hrabák a následně přesypané výsypkovými zeminami
z lomu B. Šmeral.
d. Z průzkumných prací i režimních měření bylo zjištěno, že podzemní voda proudí v kolektoru
uhelné sloje vymezené při bázi jílovými vulkanity a svrchu nepropustnými jíly. Vytváří se zde
zvodeň s napjatou hladinou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: dle získání finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku
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1-2 roky

více než 2 roky
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7. Orientační rozpočet projektu: 48 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Odvodnění hřbitova a ul. Pod Koňským vrchem, Most
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: prevence sesuvu svahů, odstranění následků hornické činnosti
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Cílem projektu je odvodnění komunikace v ulici Pod Koňským vrchem spolu s odvodněním
přilehlého hřbitova a stabilizace svahu. Odvedení dešťových vod z této lokality bylo narušeno
popř. úplně odstraněno vlivem bývalé důlní činnosti, přičemž v rámci následných rekultivačních prací nebyl odvodňovací systém obnoven. Vzhledem k nově situované výstavbě, která je
umístěna v těsné blízkosti uvažované lokality, je odvedení vod z této oblasti prioritou, neboť
dochází k ohrožení veřejných komunikací, veřejných prostranství a nově vybudovaných domů
a jim přilehlých pozemků. Ohrožení spočívá jednak v zavodnění jejich sklepů, především však
hrozí sesuv svahu nad veřejnými prostranstvími a rodinnými domy. Z tohoto důvodu byla také,
po konzultaci se specialisty z oboru geotechnika, v rámci tohoto projektu navržena opatření
k zajištění stability předmětného svahu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: dle získání finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 48 mil. Kč
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více než 2 roky
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8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne

269

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce parku nad sportovní halou, tř. Budovatelů
a Bělehradská v Mostě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci stávajícího parku v centru města umístěného mezi ulicemi tř. Budovatelů a Bělehradská. Stávající pozice vstupů do parku budou ponechány a budou navazovat na
okružní komunikaci (promenádu). V centrální části parku bude obnoven vodní prvek – bazén,
dále hlediště pro konání příležitostných kulturních akcí, dvě samostatná dětská hřiště pro předškolní a školní děti. Celý prostor parku bude nově oplocen.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014/2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Dopravní řešení a odkanalizování lokality na Ovčíně
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti pěší i automobilové dopravy v zájmové lokalitě, její odkanalizování, rekonstrukce veřejného osvětlení a celková regenerace. Odkanalizování lokality
výstavbou splaškové kanalizace přispěje ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 52 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Iva Mazurová

Název odboru/oddělení:

Odbor rozvoje a dotací

Kontaktní telefon:

476 448 222

Kontaktní email:

Iva.Mazurova@mesto-most.cz
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Úpravy okolí areálu kostela povýšení sv. Kříže – Vtelno
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava okolí kostela, hřbitova a fary nacházející se v památkové zóně I. jako vycházkové zóny,
která logicky splyne s pěším provozem obce. Zkulturnění zahrad, nádvoří a předprostor objektů. Zahrnuje pěší procházkové trasy, naučné trasy, parkoviště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10,6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v trase nádraží ČD
– Rudolice v Mostě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nahrazení stávajícího nevyhovujícího podchodu pro pěší spojující nádraží ČD, resp. město
Most s částí obce Most – Rudolicemi, což zahrnuje vybudování bezbariérové lávky pro pěší
a cyklisty přes trať u nádraží ČD s bezbariérovým napojením na přednádražní prostor a na
komunikaci pro pěší ve směru do Rudolic. Součástí stavby je i úprava přilehlého území na rudolické straně.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35,4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne

274

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Cyklostezky ve směrech
Most – Havraň, Most – Komořany a Most - Záluží
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)
5. Řešení tří cyklistických stezek a to ve směrech Most – Havraň, Most – Záluží a Most - Komořany. Všechny projektované trasy cyklostezek se napojují na již projektované cyklostezky. Cyklostezky jsou navrženy dle prostorových možností. V souběhu se silnicemi vyšších tříd v přidruženém dopravním prostoru, na obslužných a polních komunikacích je umožněn společný provoz
cyklistů a motorových vozidel. Některé části jsou navrženy jako stezky pro společný provoz
chodců a cyklistů.Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 109 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Úprava ulice Josefa Skupy a přilehlého okolí v Mostě – 1. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předmětem studie je urbanistické a dopravní řešení jedné z hlavních tříd v Mostě - ulice Josefa Skupy - a jejího bezprostředního okolí. Zahrnuje mj. směrové rozdělení komunikace vytvořením středního dělícího pásu, opravu chodníků, úpravu zelených ploch vč. ozelenění nových,
parkoviště, vybudování cyklostezky, která bude navazovat na stávající cyklostezky.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 29,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Vladimír Pátek

Název odboru/oddělení:

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí

Kontaktní telefon:

476 448 273

Kontaktní email:

Vladimir.patek@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Komplexní úpravy dřevin v parku Hrabák
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Celoplošné odstranění nevhodných, přestárlých a poškozených dřevin včetně cílové výsadby
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 25-30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Prořezávka dřevin v parku Šibeník
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace porostu – odstranění nevhodných dřevin, dosadba cílových dřevin
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Výsadba dřevin podél rekreačního areálu Matylda
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výsadba cílových dřevin u pláží v areálu Matylda
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Brána ekologie otevřená
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: osvěta - ekovýchova
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

každoroční pořádání workshopu zaměřeného na životní prostředí – osvěta, vedení k ekologickému myšlení občanů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,5 mil. Kč ročně
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano – neziskové organizace např. Eko centrum Most
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: dotisk publikace PROMĚNY MOSTECKA
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dotisk publikace Proměny Mostecka, zaměřené na tvorbu krajiny na Mostecku po ukončené
těžbě – rekultivace
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Marie Doležalová

Název odboru/oddělení:

Odbor školství, kultury a sportu

Kontaktní telefon:

476 448 211

Kontaktní email:

marie.dolezalova@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Den magistra E. Kelleyho
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: kulturní prorodinná akce bez vstupného
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: opakující se městská akce

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Druhá největší akci města s velkou tradicí, jedná se o středověkou akci s rytířskými souboji,
divadelními scénkami, hudebním programem, historickým tržištěm, která plně využívá prostory hradu Hněvín (nádvoří, divadelní scéna) a jeho okolí, pro děti je zrealizována dobrodružná
cesta lesem na hrad, kde děti musí splnit drobné soutěžní úkoly. Na konci stezky obdrží děti
odměnu. Akce byla doplněna o sportovní disciplíny jako např. horolezecké a lanové centrum.
Akce má velkou oblibu nejen mezi Mostečany.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: každoročně
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Městské divadlo v Mostě

284

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Sochařské sympozium Most
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: podpora hrdosti a sounáležitosti obyvatel
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: opakující se městská akce

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

5 umělců vytváří své sochy na veřejném prostranství v průběhu 14 dní. Město Most financuje
a zajišťuje technické zázemí a ostatní podmínky pro výtvarníky, a to ubytování, stravu, odvoz odpadu, úklid prostranství, příprava nářadí, uzavírá licenční smlouvy. Dále připravuje výběr a osazení děl na volná prostranství ve městě, včetně přípravy základů pro díla a jejich označení. Díla
zůstávají v majetku města. Po celou dobu akce mají návštěvníci možnost sledovat sochaře při
práci, sledovat jak se rodí umělecké dílo od počátku až po umístění na stanoviště. Zhotovená
díla tak zvýší atraktivnost města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: každoročně
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Folkový Most
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: hudební folkový festival bez vstupného
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: opakující se městská akce

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Přehlídka folkových skupin a zpěváků, umožnění zviditelnění místních skupin. Letní akce, která
přináší Mostečanům i návštěvníkům z širokého okolí zpestření prázdnin. Akce se koná v klidové části města - prostor okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie, která umožňuje další využití
(posezení u jezírka, návštěva kostela apod.). Doplňkový program pro děti mládež i dospělé,
se každoročně obměňuje (např. ukázka a výuka tanců, či ukázka extrémních sportů). Součástí
akce je anketa k ukončenému Sochařskému sympoziu o nejhezčí sochu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: každoročně
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Mostecká slavnost
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: kulturní celoměstská akce bez vstupného
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: každoroční městská slavnost
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Největší a nejnavštěvovanější akce města s velkou tradicí. Zasazena do prostoru okolo kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Začíná slavnostním průvodem ze středu města až na místo akce.
V prostoru jsou umístěna 2 pódia, kulturní program je připraven pro všechny věkové kategorie.
Součástí akce jsou doprovodné prorodinné programy (atrakce, soutěže pro děti apod.). Do
přípravy doplňkového programu - soutěže pro děti - jsou zapojeny mládežnické organizace
a SVČ, p. o. Návštěvníci akce mohou také navštívit kostel a vyhlídkovou věž.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: každoročně
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 26
1. Pracovní název záměru: Adventní koncert
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: kulturní akce
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předvánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Umožnění obyvatelům Mostecka rozjímání v předvánočním čase v krásném prostředí kostela. Jedná se o obohacení předvánočních kulturních programů.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 tis. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Ludmila Brisudová

Název odboru/oddělení:

Odbor školství, kultury a sportu/Odd. kultury
a památkové péče

Kontaktní telefon:

746 448 317

Kontaktní email:

ludmila.brisudova@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 27
1. Pracovní název záměru: obnova kulturní památky, restaurování uměleckého díla
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: Připraven harmonogram obnovy kulturních památek a uměleckých děl
města Mostu
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Obnova kulturní památky nebo restaurování uměleckého díla podle zpracovaného rozpočtu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: ročně 1 kulturní památka nebo um. dílo
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,95 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Mgr. Irena Petráková Fantová

Název odboru/oddělení:

Odbor ŠKaS/oddělení cestovního ruchu a sportu

Kontaktní telefon:

476 448 499

Kontaktní email:

Irena.Petrakova@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 28
1. Pracovní název záměru: Miniveletrh cestovního ruchu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: Opakující městská akce
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o veletrh, při němž se na 1. náměstí představují informační centra kraje, ale i jiných
oblastí (např. Německa). Cílem je motivovat účastníky k návštěvě zajímavých turistických cílů,
ukázat novinky a podpořit tak cestovní ruch.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: Již zahájeno, v roce 2012 proběhl 1. ročník.
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 tis. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Most

Jméno kontaktní osoby:

Mgr. Zdeňka Lukešová

Název odboru/oddělení:

Odbor sociálních věcí/odd. sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní telefon:

476 448 555

Kontaktní email:

Zdenka.Lukesova@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 29
1. Pracovní název záměru: Výchovně preventivní pobytové aktivity OSPOD
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: podpora ochrany práv dětí a prevence sociálně patologických jevů
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: od roku 1997 každoroční realizace výchovně preventivních výjezdů
a zátěžových táborů
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Pobytové aktivity kurátorů pro mládež s jejich nezletilými klienty – zaměřeno na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, posílení jejich právního vědomí, získání nových
poznatků a dovedností pro budoucí uplatnění ve společnosti. Kurátoři zároveň získávají cenné poznatky o svých klientech a jejich rodinách. Jedná se o efektivní nástroj sociálně-právní
ochrany ohrožených dětí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,25 mil. Kč
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více než 2 roky
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8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: Doposud realizováno z dotačních prostředků v rámci programu Prevence kriminality MV ČR a vlastních zdrojů města. Podpora samostatného
projektu, popř. kofinancování projektu realizovaného v rámci jiného dotačního programu.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 30
1. Pracovní název záměru: Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: zajištění letní prázdninové aktivity pro děti ohrožené nepříznivými podmínkami v rodinném prostředí (hmotná nouze, nízká sociokulturní úroveň, vyloučené lokality apod.)
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: realizováno na základě zkušeností z předchozích let
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace letního dětského tábora pro děti ze sociálně slabých rodin – dětem je nabídnuta
alternativa letní aktivity (rekreační vyžití, získání nových poznatků a dovedností, seznámení
s pracovníky OSPOD). Jedná se tábor personálně zajišťovaný pracovníky OSPOD, kteří tak
mají možnost blíže poznat své nezletilé klienty a zprostředkovaně i jejich rodiny. Pro většinu
zúčastněných dětí se jedná o jedinou letní aktivitu mimo město a rodinu, protože účast na běžných akcích pořádaných během prázdnin je pro ně finančně nedostupná.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,95 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Statutární město Most

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Petr Mareš

Název odboru/oddělení:

Odbor městského majetku

Kontaktní telefon:

+420 724 94 24 19

Kontaktní email:

petr.mares@mesto-most.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 31
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce školního bazénu ZŠ ul . U Stadionu Most
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce energeticky nevyhovující bazénové technologie včetně vytápění a zateplení pavilonu bazénu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 32
1. Pracovní název záměru: Solární systém pro přípravu teplé vody
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: energetické audity

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Instalace solárních kolektorů a technologie pro přípravu teplé vody v objektech sociální péče
(domovy důchodců) a jiných vhodných s celoročním provozem
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 33
1. Pracovní název záměru: Snížení energetické náročnosti velkých ZŠ zateplením
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: zpracovány energetické audity
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět:

Zateplení základních škol sídlištních celků s velkými otopnými plochami na žáka. Dosažení
úspor cca 50% nákladů na vytápění, průměrně 1,5 mil Kč/škola.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 34
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce osvětlení školských objektů města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Snížení energetické náročnosti na osvětlení školních prostor
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne

301

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Příloha 10 – Litvínov – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA LITVÍNOV
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
1
Rekonstrukce Zimního
stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově – II. etapa

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci stávajícího 60 000 000,00 Kč
objektu dle požadavku Asociace
profesionálních klubů (úprava
rozměrů ledové plochy, úprava
hlediště).

Rekonstrukce tohoto objektu je nezbytná k udržení nejvyšší hokejové soutěže tj. extraligy ve městě
Litvínov. Zimní stadiony, kde se odehrávají utkání extraligy, musí odpovídat požadavkům Asociace
profesionálních klubů. V tomto případě se jedná především o kapacitu hlediště, které vyžaduje 3 500
míst k sezení, což daný objekt nesplňuje. Dále je nezbytná úprava ledové plochy, taktéž dle požadavků Asociace profesionálních klubů.
Číslo záměru
2

Stručný popis
Náklady
Jedná se o výstavbu nového
82 000 000,00 Kč
plaveckého bazénu o délce 25 m
převážně pro plavecké sportovní
kluby, školy a mateřské školky
(samozřejmě s možností přístupu
široké veřejnosti).
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově by jistě přispěla ke zvýšení občanské vybavenosti města
a jeho zatraktivnění. Na území města působí množství školek a škol, které by nové plavecké sportoviště přivítaly. Tato hala by byla taktéž vhodnou základnou pro větší rozvoj plaveckých sportů ve městě.
Plavání samo o sobě není pouze plaveckou aktivitou, může sloužit také jako vhodný socializační prostředek převážně u dětí. Kdy se děti pomocí organizovanou výukou začleňují do kolektivu dalších dětí
a adaptují se v novém prostředí.
Číslo záměru
5

Název projektu
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Generální oprava spor- Jedná se o opravu stávající spornejsou známy
tovní haly Koldům
tovní haly s cílem obnovy zastaralého zázemí a sportovních ploch
vč. snížení energetické náročnosti
budovy.
Generální opravou sportovní haly Koldům by město přispělo k lepší občanské vybavenosti a rozvoji
volnočasových aktivit jak dětí, tak i dospělých. Snížení energetické náročnosti budovy souvisí nejen
s poklesem nákladů na vytápění, ale také se snížením emisí a celkovým kladným dopadem na okolí
z ekologického hlediska.
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Číslo záměru
13

Název projektu
Areál letních sportů
Lomská

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci stávajícínejsou známy
ho fotbalového hřiště, zázemí pro
sportovce (nové šatny, sklady, kanceláře), úprava parkovací plochy.
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit v městě Litvínov, důraz byl kladen
zejména na multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší využití pro více cílových skupin. Hlavními výstupy by byla rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště a zázemí pro sportovce tj. šatny, kanceláře
a sklady, mimo jiné by v areálu byla revitalizována stávající parkovací plocha pro klienty areálu.
Doprava
Číslo záměru
3

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce mostu
Jedná se o rekonstrukci stávající
65 800 000,00 Kč
nad ulicí Mezibořská
mostní konstrukce z důvodu havav Litvínově
rijního stavu.
Tento investiční záměr je pro město Litvínov důležitou investicí, vzhledem k jeho poloze rekonstrukce
mostu žádoucí, v jeho okolí se nachází poliklinika. Most je v současnosti v havarijním stavu a další
chátrání by mohlo mít nedozírné následky. Rekonstrukci mostu je nutné provést do pěti let. Dlouhodobě je technický stav mostu neudržitelný.

Investice do kulturních památek
Číslo záměru Název projektu
4
Revitalizace zámku
Valdštejnů v Litvínově

Stručný popis
Náklady
Jedná se o komplexní rekonstrukci 60 000 000,00 Kč
objektu zámku (kromě střechy)
vč. nádvoří a odvodnění chodníku
z ulice Mostecká.
Rekonstrukcí tohoto objektu by došlo k rozvoji cestovního ruchu v této destinací, již v současnosti
je tento zámek oblíbenou turistickou destinací a jeho revitalizace by mohla zájem o tuto destinaci
turistům ještě zvýšit.

Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
6
Výstavba nové smuJedná se o výstavbu nového obnejsou známy
teční a obřadní síně
jektu obřadní a smuteční síně dle
v Litvínově (městský
požadavků českých státních norem
hřbitov)
Stávající smuteční a obřadní síň neodpovídá požadavkům českých státních norem a je nutná alespoň
její částečná rekonstrukce. Dle občanů města působí stávající smuteční a obřadní síň na městském
hřbitově jako nedůstojné místo posledního rozloučení s blízkými.
Číslo záměru
7

Název projektu
Generální rekonstrukce MŠ Sluníčko (Litvínov-Janov)

Stručný popis
Jedná se o rekonstrukci objektu
MŠ (střecha, stěny, okna, TSV
a ekviterní regulace).

Náklady
6 000 000,00 Kč
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Cílem tohoto projektu tj. generální rekonstrukce MŠ Sluníčko by bylo převážně snížení energetické
náročnosti budovy MŠ prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením
technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby telepný
odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních výplní splňoval požadované hodnoty. MŠ Paraplíčko
v Litvínově Janově představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů
a personálu, který v této MŠ působí.
Číslo záměru
7

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Generální rekonstruk- Jedná se o rekonstrukci objektu
6 000 000,00 Kč
ce MŠ Sluníčko (Litví- MŠ (střecha, stěny, okna, TSV
nov-Janov)
a ekviterní regulace).
Cílem tohoto projektu tj. generální rekonstrukce MŠ Sluníčko by bylo převážně snížení energetické
náročnosti budovy MŠ prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením
technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný
odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních výplní splňoval požadované hodnoty. MŠ Paraplíčko
v Litvínově Janově představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů
a personálu, který v této MŠ působí.
Číslo záměru
8

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Generální rekonstruk- Jedná se o rekonstrukci objektu
6 000 000,00 Kč
ce MŠ Paraplíčko
MŠ (střecha, stěny, okna, TSV
(Litvínov-Janov)
a ekviterní regulace).
Cílem tohoto projektu tj. generální rekonstrukce MŠ Paraplíčko by bylo převážně snížení energetické
náročnosti budovy MŠ prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením
technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný
odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních výplní splňoval požadované hodnoty. MŠ Paraplíčko
v Litvínově Janově představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů
a personálu, který v této MŠ působí.
Číslo záměru
11

Název projektu
Rekonstrukce penzionu pro senioru U Bílého sloupu čp. 2088

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci stávajícího 31 800 000,00 Kč
objektu (reko střechy, výměna vnitřních rozvodů, reko bytových jader
a výtahů, zateplení obvodového
pláště, výměna oken).
Cílem rekonstrukce penzionu pro seniory by představovalo rekonstrukci stávajícího objektu, tak
aby jeho technický stav odpovídal současným platným normám a to rekonstrukcí střechy, výměnou
vnitřních rozvodů, rekonstrukci bytových jader, výtahů, zateplení obvodového pláště a výměnou oken.
Tato rekonstrukce by představovala také snížení energetické náročnosti budovy a tím úsporu nákladů
na její provoz a kladný dopad na životní prostředí. Dále by tato představovala zkvalitnění života klientů
tohoto objektu.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
9
Řešení odtokové problematiky ul. Žižkova
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Stručný popis
Náklady
Jedná se o technické řešení odvo- 12 800 000,00 Kč
du balastních vod vč. vody z neznámého vodního toku.
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Cílem tohoto záměru by bylo technické řešení odvodu balastních vod včetně vody z neznámého
vodního toku. Obecně balastní vody jsou podzemní vody, které se dostávají netěsnostmi do kanalizace, jedná se i o povrchové vody ústící do kanalizačního systému. Balastní vody mají negativní vliv
na životní prostředí, protože ředí splašky a ochlazují odpadní vody. A tudíž by byla realizace žádoucí
převážně kvůli pozitivnímu dopadu na životní prostředí ve městě.
Číslo záměru
10

Název projektu
Výstavba kanalizace
Šumná v Litvínově

Stručný popis
Náklady
Jedná se o výstavbu páteřní kana- 17 500 000,00 Kč
lizační stoky vč. domovních kanalizačních přípojek v lokalitě Šumná
- Litvínov.
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla situována v Šumné – Litvínov. Výstavba nové stoky je vedena v paralelní trase se stávající stokou. Vzhledem
k hloubce uložení stoky a také umístění stavby v centru města je navrženo její provedení hornickým
způsobem. Vzhledem k bezpečnostním předpisům se proto jedná o práce speciální. Do nové stoky
budou postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Stavba musí být
provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným omezením provozu na
veřejné komunikaci. V rámci akce je třeba zajistit ochranu stávající zeleně.
Číslo záměru
12

Název projektu
Rekonstrukce Janovského potoka

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci koryta Ja- 4 500 000,00 Kč
novského potoka a přilehlého okolí
(prořezy a kácení zeleně).
Janovský potok má každoročně na jaře zvýšenou hladinu vody, čímž dochází k vymílání břehů koryta
potoka. Řešením y bylo rozšíření stávajícího koryta potoka a zpevnění jeho spodní části. Tato úprava
by poskytovala trvalou ochranu při zvýšených průtocích vody. Do tohoto záměru by byla také zahrnuta
rekultivace okolní zeleně, převážně prořezy a kácení poškozené zeleně.
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Příloha 11 – Litvínov - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Litvínov
1. Zkušenosti s IPRM?
V současné době realizuje v rámci IPRM Rozvoj sídliště Janov.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
V současné době se město zabývá stávajícím projektem k IPRM, který je v realizaci. O přípravě
nového projektu v rámci IPRM jsme zatím neuvažovali. Dá se však předpokládat, že nový plán by se
zabýval Rozvojem částí města Hamr, dále by se mohl týkat zlepšení současné infrastruktury města
a občanské vybavenosti (sportoviště, školy atd.).
3. Na jaké problémy jste narazili během realizace IPRM?
Mezi největší problémy určitě řadíme příliš složitou a komplikovanou administraci, která realizaci
příliš nepomáhá.
Uvítali bychom také efektivnější komunikační kanál s řídícím orgánem, který by nám odpovídal na
naše dotazy a pomohl při řešení nejasností, které se průběžně vyskytují. Komplikace nám přidělává
i fakt, že část peněz, které máme schválené na projekt, je zmražená z důvodů vyrovnání měnícího se
kurzu eura vůči koruně. Tyto peníze pak nemůžeme nijak využít.
4. S čím máte největší potíže při realizaci?
Velké problémy nám činní předfinancování projektů. Oblast, na kterou se vztahuje Plán rozvoje sídliště Janov, totiž patří mezi vyloučené oblasti a banky z tohoto důvodu nechtějí poskytovat úvěry pro
tuto lokalitu.
Dalším velkým problémem je zadlužování města, kvůli úvěrům, které je město nuceno si brát právě
pro předfinancování projektů. Velice bychom uvítali jiný systém financování IPRM.
5. Jaké jsou podle vás nedostatky IPRM?
Nevýhodu spatřujeme v tom, že nemáme možnost pro předfinancování našich projektů, využít nástroj JESSICA. Od ní město očekávalo usnadnění financování projektů a odstranění dalšího zadlužování města při realizaci projektů.
6. S čím byste potřebovali poradit, u čeho si nejste jisti?
Pro přípravu nového IPRM bychom potřebovali včas a kvalitně zpracované dokumenty Příručka pro
žadatele a Příručka pro příjemce podpory. Bez těchto dokumentů nemůžeme začít připravovat nové
plány v rámci integračního programu.
7. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Jelikož jsme zatím nepřipravovali nové integrované projekty, tak jsem ani neuvažovali o případných
partnerství. Je možné, že bychom navázali partnerství s nějakou organizací, která by se tematicky hodila k danému projektu. Chtěli bychom s pomocí dotace opravit Valdštejnský zámek, a je možné, že
k tomuto projektu bychom přizvali partnery jako je např. památkový ústav. Nevidíme však moc šancí
navázat partnerství se subjektem, který by byl schopen se podílet na spolufinancování projektu.
Současná ekonomická situace není příliš příznivá.

306

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Příloha 12 – Litvínov – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Litvínov

Jméno kontaktní osoby:

Nigrinová Jana, Ing. Švarcová Romana

Název odboru/oddělení:

Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní telefon:

476 767 684, 476 767 682

Kontaktní email:

jana.nigrinova@mulitvinov.cz,
romana.svarcova@mulitvinov.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově – II. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu dle požadavku Asociace profesionálních klubů
(úprava rozměrů ledové plochy, úprava hlediště).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne

308

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu nového plaveckého bazénu o délce 25 m převážně pro plavecké sportovní kluby, školy a mateřské školky (samozřejmě s možností přístupu široké veřejnosti).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 82 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce mostu nad ulicí Mezibořská v Litvínově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci stávající mostní konstrukce z důvodu havarijního stavu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 65,8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Revitalizace zámku Valdštejnů v Litvínově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o komplexní rekonstrukci objektu zámku (kromě střechy) vč. nádvoří a odvodnění
chodníku z ulice Mostecká.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Generální oprava sportovní haly Koldům
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o opravu stávající sportovní haly z cílem obnovy zastaralého zázemí a sportovních
ploch vč. snížení energetické náročnosti budovy
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: nejsou známy
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Výstavba nové smuteční a obřadní síně v Litvínově (městský hřbitov)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu nového objektu obřadní a smuteční síně dle požadavků českých státních
norem
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: nejsou známy
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Generální rekonstrukce MŠ Sluníčko (Litvínov-Janov)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci objektu MŠ (střecha, stěny, okna, TSV a ekviterní regulace).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Generální rekonstrukce MŠ Paraplíčko (Litvínov-Janov)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci objektu MŠ (střecha, stěny, okna, TSV a ekviterní regulace).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Řešení odtokové problematiky ul. Žižkova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o technické řešení odvodu balastních vod vč. vody z neznámého vodního toku.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12,8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Výstavba kanalizace Šumná v Litvínově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu páteřní kanalizační stoky vč. domovních kanalizačních přípojek v lokalitě
Šumná - Litvínov.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 17,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce penzionu pro senioru U Bílého sloupu čp. 2088
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu (reko střechy, výměna vnitřních rozvodů, reko bytových jader a výtahů, zateplení obvodového pláště, výměna oken).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 31,8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Janovského potoka
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci koryta Janovského potoka a přilehlého okolí (prořezy a kácení zeleně).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Areál letních sportů Lomská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště, zázemí pro sportovce (nové šatny, sklady, kanceláře), úprava parkovací plochy
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: nejsou známy
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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Příloha 13 – Chomutov – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA CHOMUTOV
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům. Po osobní schůzce doplňuji poznámku, že město k těmto
projektovým záměrům ještě připojuje plánované obchvaty města, které zde nejsou uvedeny, neboť byly
zapracovány na konci loňského roku do Analýzy dopravní infrastruktury Ústeckého kraje, která byla
zpracovávána pro Krajský úřad Ústeckého kraje.
Číslo záměru
1

Název projektu
Kulturní společenské
centrum KASS (sídliště
Zahradní)

Stručný popis
Náklady
Jedná se o území bývalého ob200 000 000,00 Kč
chodního a kulturního střediska
v sídlišti. Jeho využití postupem
let se změnilo a objekt je využíván
z malé části.
Obyvatelé sídliště jako celku a především pak mladí lidé nemají možnost smysluplně využívat volný
čas. Na sídlišti je citelný nedostatek kulturních a sportovních zařízení, přirozené centrum sídliště (prostor KASS a jeho okolí) tyto služby nenabízí. Naopak v prostoru kolem bývalého kulturního domu jsou
v současné době herny a bary. V prostorách bývalé pasáže je Česká pošta a v obchodech okolo sídlí
obchodníci s textilem drobným zbožím. Umístění heren a barů v bezprostřední blízkosti sídlištní školy
je nešťastné a riziko ,,gamblerství“ mladých se tímto bez pochyb zvyšuje.
Na základě zpracované studie hledá město využití objektu, který je doporučeno z části demolovat
a na zbývajícím území revitalizovat veřejné prostranství v centru sídliště vedle základní školy. Revitalizace části území je připravena v rámci dotačního titulu IOP, ale větší část plánovaných úprav a hlavně
revitalizace objektu již nelze ze stávajícího dotačního titulu využít. Toto území hrozí propadem kvality
bydlení z důvodu velkého množství nepřizpůsobivých obyvatel na sídlišti. Rekonstrukce by měla sídlišti přinést nové služby a zvýšit kvalitu života v přilehlých lokalitách.
2

Nábřeží F. J. Gerstnera Jedná se z části o území Městské 20 000 000,00 Kč
památkové zóny Chomutov vedle
kostela Sv. Ducha, v minulosti zde
byly vybudovány výrobní a skladové prostory, které již v současné
době chátrají, v blízkosti centra
není již zájem o jejich další obnovu.
V území je navržena revitalizace
s vybudováním parku a důstojného
okolí kostela a nábřeží říčky Chomutovky s provazbou na revitalizovaný areál jezuitské koleje, který je
v návaznosti za ulici Riegrova
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Nové Gerstnerovo nábřeží má vzniknout jako pokračování městské památkové zóny. Přímo naváže na
areál bývalé jezuitské koleje, kde nyní sídlí knihovna. Nyní poměrně zanedbané okolí řeky Chomutovky se zcela promění. Na nábřeží bude park s Gerstnerovou sochou, u něj pak penzion pro důchodce
nebo bytové domy v přízemí s obchůdky nebo kavárničkami. Studie úprav nábřeží počítá i s tím, že by
tu měl být přímý přístup k řece.
Měla by zde vyrůst i naučná stezka o Gerstnerovi. Město mu tak chce vzdát hold a zároveň připomenout velkou osobnost české vědy přelomu osmnáctého a devatenáctého století. František Josef
Gerstner, jeden z nejslavnějších chomutovských rodáků, který se zasloužil o vznik českého vysokého
školství technického směru.
3

Bytový dům ul. Hálkova Jedná se o výstavbu bytového
60 000 000,00 Kč
domu pro seniory v ulici Hálkova
v návaznosti na Nábřeží F. J. Gerstnera.
Město plánuje rozšíření kapacity míst pro seniory z důvodu vysoké poptávky po službách pro seniory.
4

Kamenný Vrch

Revitalizace areálu bývalé základní 200 000 000,00 Kč
školy s přednostním využitím pro
sociální služby a byty.
V současné době město tento areál bývalé základní školy nabízí k prodeji nebo pronájmu. Objekt se
nachází v oblasti s bohatou sociální vybaveností a do budoucna se preferuje vytvoření nových bytů
pro seniory, na které je vydané územní rozhodnutí.
5

Revitalizace veřejného Jedná se o území, které bezpro40 000 000,00 Kč
prostranství před býva- středně navazuje na historické
lými válcovnami trub.
centrum města.
V minulosti v souvislosti s hygienickým ochranným pásmem válcoven byla původní výstavba demolována a zůstalo zde pouze několik objektů a velké plochy parkovišť. Provoz ve válcovnách již není
v takovém rozsahu, jako v minulosti, provozní objekty válcoven se bourají a toto území působí jako
brownfield. V rámci budoucí ho rozvoje je území navrženo k výstavbě městského charakteru.
6

Sídliště Karla Buriana

Jedná se o sídliště bytových
15 000 000,00 Kč
objektů z padesátých let minulého
století v bezprostřední blízkosti
historického centra města.
V okolí sídliště je velký podíl problémových občanů a hrozí zde propad kvality bydlení pro ostatní obyvatele. Je třeba toto sídliště revitalizovat. U části objektů již probíhá jejich oprava – zateplení výměna
oken. Rekonstrukce by měla sídlišti přinést nové služby a zvýšit kvalitu života v přilehlých lokalitách.

7

Revitalizace městské
zóny ulic Mánesova
a Čelakovského
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Jedná se o revitalizaci původních
městských sportovních zařízení
letního stadionu a městských lázní
v návaznosti na městský park.

165 000 000,00 Kč
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8

Obnova historických
památek v městské
památkové zóně

Jedná se o rekonstrukci kostela
45 000 000,00 Kč
Sv. Ignáce, kostela Sv. Kateřiny,
hradebních zdí, podzemí historické
radnice a objektu bývalého jezuitského gymnázia.
Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce
z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel
součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout. V podzemní kryptě kostela se nacházelo osmdesát zachovalých mumií mnichů. Porušením systému větrání
v kryptě se mumie začaly rozpadat a všechny byly pohřbeny na městském hřbitově. V letech 1991
až 2000 byl kostel citlivě obnoven a předán do užívání Středisku knihovnických a kulturních služeb.
Konají se zde výstavy a koncerty, církev kostel stále využívá pro bohoslužby.
Kostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě památkou ve městě a jedním
z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského kostela u komendy
řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loď a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými
motivy. Stavba dokládá příchod gotiky na naše území. Konzoly jsou románské a zaklenutí je dotaženo do gotické linie. Hlavní loď kostela a západní věž byly pohlceny přestavbami řádového kostela
a přilehlé komendy na zámek v 15. a 16. století. Příčná loď a kněžiště sloužily nadále jako zámecká
a později radniční kaple. Od konce 18. století sloužil kostel jako skladiště a kočárovna. V 60. letech
minulého století se rozhodovalo, zda se stavba strhne nebo nechá opravit. Kostel zůstal, ale opravy
započaly až v roce 1991. V listopadu roku 2000 byl kostel po více než 200 letech znovu otevřen
pro veřejnost. Konají se zde výstavy a koncerty a navštívit jej můžete také v rámci prohlídky expozice
Oblastního muzea.
Muzejní budova byla součástí jezuitské koleje, založené v r. 1591 Jiřím Popelem z Lobkowicz, majitelem města a vysokým úředníkem císaře Rudolfa II. Celý rozsáhlý areál koleje, sloužící po zrušení
jezuitského řádu jako kasárna, byl ze zdevastované podoby zrekonstruován do dnešní podoby kulturního centra. Jeho součástí je kromě veřejné knihovny, galerií Špejchar a Lurago, atria, ateliérů a kluboven i kostel sv. Ignáce. Pro potřeby muzea byla od 70. let upravována budova bývalého domu pro
chudé studenty, později jezuitského a státního gymnázia. Budova, postavená na místě parkánu mezi
městskými hradbami, je sídlem ředitelství muzea, kromě výstavních sálů jsou zde umístěny depozitáře, přednáškový sál, knihovna se studovnou a technické provozy. Výstavní sály slouží k prezentaci
přírodovědných a etnografických sbírek V r. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna vyhlídková
Hvězdářská věž, užívaná jezuity jako observatoř. Dnes je v ní umístěna výtvarná expozice díla malíře
Ilji Sainera. Nyní opravená a otevřená věž budovy Oblastního muzea v areálu bývalého jezuitského
gymnázia je ve svém základu jednou z nejstarších staveb ve městě.
Tyto objekty jsou cenné pro svou historickou a kulturní hodnotu a proto je nutné, aby na nich probíhaly renovační práce.
9

Revitalizace městských Jedná se o revitalizaci a obnovu
20 000 000,00 Kč
parků
parků.
Revitalizace se bude týkat ošetření a výsadby keřového a stromového patra, obnovy cestní sítě, rekonstrukce architektonických prvků a rekonstrukce osvětlení.
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10

Rekultivace skládky
Jihozápadní pole Chomutov

Uzavření a rekultivace skládkového 160 000 000,00 Kč
tělesa.

11

Výsadba izolační zeVýsadba izolační zeleně kolem
2 500 000,00 Kč
leně podél silnic I/13
silnice I. třídy a oddělení od sousea I/7
dící obytné zóny.
Tento projekt se zabývá snižování emisí prachu a hluku vznikajících automobilovým provozem u dopravních komunikací pomocí vhodné izolační zeleně. Konkrétně se jedná o oblasti podél silnic I/13
a I/7.
12

Snížení prašnosti a ob- Postupná rekultivace zeleně na
8 000 000,00 Kč
nova zeleně v sídlištích území města.
a ulicích města
Postupnou obnovou a výsadbou zeleně v ulicích Dukelská, Vinohradská, Spořická a na sídlištích
Březenecká, Písečná, Kamenná, Zahradní, dále rekonstrukcí uličních stromořadí v ulicích Jiráskova,
Lipská a Školní dosáhnout snížení prašnosti v území města.
13

Zateplení škol a MŠ

Postupným zateplováním plášťů
480 000 000,00 Kč
těchto budov a regulacemi topného systému dosáhnout energetické
úspory a regulovatelnosti vytápění
v budovách škol a MŠ.
Zateplení škol počítá se snížením energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti budov
- snížení nákladů na vytápění a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty v objektech,
což je v takovýchto zařízeních důležité z důvodu nastavení optimální teploty pro žáky i zaměstnance.
14

Odstranění bahnitých
sedimentů a zpevnění
břehů Kamencového
jezera.

Proběhne vyklizení a vyčištění dna 110 000 000,00 Kč
a odstranění bahnitých sedimentů
jezera s následným uložením na
skládce pro škodlivé odpady. Dále
budou zpevněny břehy tak, aby
došlo k zamezení spadu pevných
látek nebo znečisťujících v případě
břehu, který sousedí s železničním
náspem.
V létě je největším magnetem pro všechny návštěvníky města rekreační areál Kamencového jezera.
Jedná se o jediné kamencové jezero na světě. Vzniklo zatopením dolů, v nichž se v letech 1558 –
1785 těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 ha, šířka je 240 m a délka 676 m, největší hloubka
je 3,4 m. Složení vody vylučuje jakýkoliv organický život kromě prvoků. Lidskému zdraví je však tato
voda velmi prospěšná.
Najdete zde vše, co pro příjemné prožití prázdninových dnů potřebujete. Písčité i travnaté pláže
a upravená mola vám poskytnou pohodlí při slunění a koupání. Nenechte si ujít ani aktivní odpočinek
se širokou nabídkou sportovního vyžití, třeba při vodním lyžování. Místní okruh měří 780 m a je nejdelší v republice.
Údržba tohoto jezera je nedílnou součástí toho, aby se tento světový a ojedinělý unikát zachoval
a mohl dále sloužit jako rekreační prostor pro širokou veřejnost.
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15

16

Zvyšování plynulosti
dopravy rekonstrukce
křižovatky I/7 a MK
u sídla policie ČR
Pražská-Palackého-Beethovenova-Riegerova
Zvyšování plynulosti
dopravy – stavební
úpravy křižovatky Kostelní – Lipská, Kostelní
– Bezručova, Mýtná Lipská
Zvyšování plynulosti
dopravy stavební úpravy křižovatky Čelakovského –Zborovská.
Zvyšování plynulosti dopravy stavební
úpravy křižovatky Pod
Strážištěm-Březenecká

Odstraněním bodových závad na
komunikaci (rekonstrukce křižovatky I/7 a MK u sídla policie ČR, ul.
Pražská), bude zvýšena plynulost
dopravy.

30 000 000,00 Kč

Odstraňováním bodových závad na 12 000 000,00 Kč
komunikacích (stavební úpravy křižovatky Kostelní – Lipská, Kostelní
– Bezručova, mýtná - Lipská) bude
zvýšena plynulost dopravy.

Odstraňováním bodových závad na 4 500 000,00 Kč
komunikacích (rekonstrukce křižovatky Čelakovského – Zborovská),
bude zvýšena plynulost dopravy.
Odstraňováním bodových závad
28 000 000,00 Kč
18
na komunikacích (stavební úpravy
křižovatky Pod Strážištěm - Březenecká) bude zvýšena plynulost
dopravy.
Zvýšením plynulosti dopravy v Chomutově bude mít za následek urychlení průjezdu silničních vozidel
– tím se sníží hlukové i prachové emise ve městě. To platí pro projekty č. 15 – 18.
17

19

Parkovací systém
Vybudování parkovacího domu na 250 000 000,00 Kč
a dobudování parkovišť sídlišti Březenecká I.
a parkovacích domů na
území města
Město řeší nedostatek parkovacích míst necelém svém území. Neutěšená situace je i v okolí sídlišť,
kde je koncentrace parkujících vozidel velmi vysoká. Město počítá s budováním nových parkovacích
míst ve vybraných lokalitách a zvýšit tak jejich kapacitu.
20

Záchytné parkoviště
Záchytné parkoviště u jihozápadní- 100 000 000,00 Kč
u jihozápadního obho obchvatu města Chomutova.
chvatu města Chomutova.
Vybudované záchytné parkoviště bude sloužit k odstavení nákladních aut a zamezí vjezdu do centra
při nucené odstávce v době víkendů. Tím se sníží hluk, prašnost a škodliviny v ovzduší a také se zmírní namáhání silnic.
21

Úprava komunikací
a chodníků, snižování
prašnosti

Pravidelnou úpravou komunikací
a chodníků, která se opakuje je
zabezpečeno snižování prašnosti
a bezpečný pohyb městem.

300 000 000,00 Kč
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Cílem projektu je zkvalitnění ovzduší ve městě, omezení smogových situací a zlepšení kvality komunikací, obslužných cest a chodníků v katastru města.
Tento projekt úzce souvisí s projektem č. 22.
22

Ekologická MHD
v Chomutově

Zařazení vozového parku s možností pohonu na CNG.

250 000 000,00 Kč

Celý loňský rok se město věnovalo benchmarkingu a objížděli jak dopravce s praktickými zkušenostmi s CNG, tak i provozovatele plniček na CNG. Z následné analýzy vyplynulo, že zavedení autobusové dopravy na CNG bude efektivní.
Ve městě se neuvažuje pouze o zavedení autobusů na CNG. Ve středu 26. září 2012 byl zahájen na
vybraných trasách zkušební provoz nízkopodlažního elektrobusu SOR EBN 10,5. Vůz byl zapůjčen
od výrobce SOR Libchavy, který si ho vypůjčil od slovenského provozovatele, kde je využíván nejen
díky svým užitným vlastnostem, ale zejména díky nulové produkci emisních zplodin.
DPCHJ počítá s nasazením elektrobusu na několika trasách linkové přepravy v nejbližším okolí měst
Chomutova a Jirkova. V případě úspěšného průběhu zkušebního provozu DPCHJ a.s. zváží možnost
pořízení elektrobusu SOR pro trvalé využití při přepravě cestujících.
Město si od zavedení těchto technických prvků slibuje významnou úsporu na provozních nákladech.
CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je dlouhodobě garantována z důvodu minimální
výše spotřební daně. Tyto autobusy (na CNG i elektřinu) budou více ekologické než dosavadní naftové.
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Příloha 14 – Chomutov - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Chomutov
1. Zkušenosti s IPRM?
V současné době realizujeme IPRM financované z IOP – Sídliště, místo pro život – zóna Březenecká – Písečná, a z ROP - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Zatím nemáme připravený žádný konkrétní projekt, ale kdybychom se měli zamyslet nad možnými
tématy budoucího IPRM, tak by se jednalo nejspíše o dopravu a pak rekonstrukci veřejných budov.
3. Na jaké problémy jste narazili během zpracování IPRM?
ROP – příliš úzké, striktní vymezení projektů
IOP – nemáme možnost z těchto financí vybudovat parkoviště na sídlišti, i když je to pro nás celkem
prioritní záměr, je pro nás problém vytyčit konkrétní oblast – město je postiženo jako celek, problémy nám způsobuje i zmrazení 10% alokace z důvodů vyrovnání rozdílu převodního kurzu, uvítali bychom dotační program, ze kterého by se daly financovat demolice opuštěných, poničených objektů.
4. Problémy při následné realizaci?
Na začátku realizace jsme měli problémy s metodikou, které se postupem času vyjasnily.
U projektů financovaných z ROP jsme narážely na problém, že některé věci nám byly schváleny
s tím, že takto to je správně a postupem času nám byly tyto věci vytýkány s tím, že jsou špatně řešeny.
Naopak pozitivně hodnotíme komunikaci s řídícím orgánem.
5. Jaké jsou podle vás nedostatky IPRM?
Při realizaci projektu narážíme na problém, že při zadávání veřejných zakázek chybí prováděcí směrnice (není zcela dotažená do konce). Problémy máme i při plánování partnerství – nutnost mít pro
plný počet bodů k některým projektům až 4 partnery se nám zdá až příliš striktní. Máme pocit, že
zde chybí provázanost na celé území města.
6. S čím byste potřebovali poradit, u čeho si nejste jisti?
Nejasnosti máme většinou vyřešeny díky dobré komunikace s řídícím orgánem. Pomoc při zpracování či realizaci nám poskytují i průvodní dokumenty (pokud jsou dobře zpracovány). I do budoucna
jsou pro nás důležité včasné informace.
7. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
V současné době již máme zkušenosti s partnerstvím s TJ Slávie Chomutov plavci, mateřskými školami a Organizací kultury a sportu.
Plánovaná partnerství by mohlo být navázáno s Organizací tělesně postižených, Celostátní organizací autobusových dopravců či Dopravním podnikem města.
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Příloha 15 – Chomutov – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Chomutov

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Lenka Petříková

Název odboru/oddělení:

Odbor Rozvoje, investic a majetku města

Kontaktní telefon:

474 637 427

Kontaktní email:

l.petrikova@chomutov-mesto.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Kulturní společenské centrum KASS (sídliště Zahradní)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

JJedná se o území bývalého obchodního a kulturního střediska v sídlišti. Jeho využití postupem
let se změnilo a objekt je využíván z malé části. Na základě zpracované studie hledáme využití
objektu, který je doporučeno z části demolovat a na zbývajícím území revitalizovat veřejné prostranství v centru sídliště vedle základní školy. Revitalizace části území je připravena v rámci
dotačního titulu IOP, ale větší část plánovaných úprav a hlavně revitalizace objektu již nelze ze
stávajícího dotačního titulu využít. Toto území hrozí propadem kvality bydlení z důvodu velkého
množství nepřizpůsobivých obyvatel na sídlišti.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Vlastníkem sousední nemovitosti je soukromý subjekt, uvítali bychom
spolupráci podnikatelské sféry.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Nábřeží F.J. Gerstnera
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se z části o území Městské památkové zóny Chomutov vedle kostela Sv. Ducha, v minulosti zde byly vybudovány výrobní a skladové prostory, které již v současné době chátrají,
v blízkosti centra není již zájem o jejich další obnovu. V území je navržena revitalizace s vybudováním parku a důstojného okolí kostela a nábřeží říčky Chomutovky s provazbou na revitalizovaný areál jezuitské koleje, který je v návaznosti za ulici Riegrova.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Bytový dům ul. Hálkova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu bytového domu pro seniory v ulici Hálkova v návaznosti na Nábřeží F. J.
Gerstnera
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: dle nabídek soukromých investorů
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Kamenný Vrch
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace areálu bývalé základní školy s přednostním využitím pro sociální služby a byty.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Revitalizace veřejného prostranství před bývalými válcovnami trub.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o území, které bezprostředně navazuje na historické centrum města. V minulosti
v souvislosti s hygienickým ochranným pásmem válcoven byla původní výstavba demolována
a zůstalo zde pouze několik objektů a velké plochy parkovišť. Provoz ve válcovnách již není v takovém rozsahu, jako v minulosti, provozní objekty válcoven se bourají a toto území působí jako
brownfield. V rámci budoucí ho rozvoje je území navrženo k výstavbě městského charakteru
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

V této souvislosti oslovíme podnikatelskou sféru.

333

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Sídliště Karla Buriana.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o sídliště bytových objektů z padesátých let minulého století v bezprostřední blízkosti
historického centra města. Je zde velký podíl problémových občanů a hrozí zde propad kvality
bydlení pro ostatní obyvatele. Je třeba toto sídliště revitalizovat. U části objektů již probíhá jejich oprava – zateplení výměna oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Revitalizace městské zóny ulic Mánesova a Čelakovského
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizaci původních městských sportovních zařízení letního stadionu a městských
lázní v návaznosti na městský park.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 165 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Oslovení podnikatelské sféry
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Obnova historických památek v městské památkové zóně
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci kostela Sv. Ignáce, kostela Sv. Kateřiny, hradebních zdí, podzemí historické radnice a objektu bývalého jezuitského gymnázia.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 45 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Revitalizace městských parků
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizaci a obnovu parků, včetně ošetření a výsadby keřového a stromového patra, obnovy cestní sítě, rekonstrukce architektonických prvků a rekonstrukce osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Rekultivace skládky Jihozápadní pole Chomutov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Uzavření a rekultivace skládkového tělesa.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 160 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Spolupráce s TSMCH.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Výsadba izolační zeleně podél silnic I/13 a I/7
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výsadba izolační zeleně kolem silnice I. třídy a oddělení od sousedící obytné zóny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 201
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ŘSD ČŘ a KÚ Ústeckého kraje
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Snížení prašnosti a obnova zeleně v sídlištích a ulicích města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Postupnou obnovou a výsadbou zeleně v ulicích Dukelská, Vinohradská, Spořická a na sídlištích Březenecká, Písečná, Kamenná, Zahradní, dále rekonstrukcí uličních stromořadí v ulicích
Jiráskova, Lipská a Školní dosáhnout snížení prašnosti v území města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Spolupráce s TSMCH.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Zateplení škol a MŠ
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Postupným zateplováním plášťů těchto budov a regulacemi topného systému dosáhnout energetické úspory a regulovatelnosti vytápění v budovách škol a MŠ.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 480 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Odstranění bahnitých sedimentů a zpevnění břehů
Kamencového jezera.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Proběhne vyklizení a vyčištění dna a odstranění bahnitých sedimentů jezera s následným uložením na skládce pro škodlivé odpady. Dále budou zpevněny břehy tak, aby došlo k zamezení
spadu pevných látek nebo znečisťujících v případě břehu, který sousedí s železničním náspem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 110 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

TSMCH
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Zvyšování plynulosti dopravy rekonstrukce křižovatky I/7 a MK
u sídla policie ČR Pražská-Palackého-Beethovenova-Riegerova.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: informování a osvěta
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstraněním bodových závad na komunikaci (rekonstrukce křižovatky I/7 a MK u sídla policie
ČR, ul. Pražská), bude zvýšena plynulost dopravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Zvyšování plynulosti dopravy – stavební úpravy křižovatky
Kostelní – Lipská, Kostelní – Bezručova, Mýtná - Lipská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstraňováním bodových závad na komunikacích (stavební úpravy křižovatky Kostelní-Lipská,
Kostelní–Bezručova, mýtná - Lipská) bude zvýšena plynulost dopravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj, komunikace jsou ve vlastnictví ÚK.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Zvyšování plynulosti dopravy stavební úpravy
křižovatky Čelakovského –Zborovská.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstraňováním bodových závad na komunikacích ( rekonstrukce křižovatky Čelakovského –
Zborovská), bude zvýšena plynulost dopravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ne
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Zvyšování plynulosti dopravy stavební úpravy křižovatky
Pod Strážištěm-Březenecká
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstraňováním bodových závad na komunikacích (stavební úpravy křižovatky Pod Strážištěm Březenecká) bude zvýšena plynulost dopravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 26 mil. Kč + 2 mil. Kč trakce
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

DPCHJ
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Parkovací systém a dobudování parkovišť a parkovacích
domů na území města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování parkovacího domu na sídlišti Březenecká I.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 250 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Z podnikatelské sféry.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Záchytné parkoviště u jihozápadního obchvatu města Chomutova.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záchytné parkoviště u jihozápadního obchvatu města Chomutova bude sloužit k odstavení nákladních aut a zamezí vjezdu do centra při nucené odstávce v době víkendů.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ŘSD ČR, MD ČR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Úprava komunikací a chodníků, snižování prašnosti
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Pravidelnou úpravou komunikací a chodníků, která se opakuje je zabezpečeno snižování prašnosti a bezpečný pohyb městem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 300 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ŘSD ČR, Ústecký kraj
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Ekologická MHD v Chomutově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zařazení vozového parku s možností pohonu na CNG.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 250 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

DPCHJ
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Příloha 16 – Jirkov – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA JIRKOV
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Rekonstrukce komuJedná se o rek. stávající komunika- 55 375 680,00 Kč
nikace ul. Dvořákova,
ce a chodníků v ul. Dvořákova vč.
Jirkov
vybudování dvou okružních křižovatek, nové cyklostezky, nového
veřejného osvětlení, odvodnění
zpevněných ploch, vegetačních
úprav a přeložky trakčních stožárů.
rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova v Jirkově včetně zhotovení kruhových objezdů na křižovatce
ul. Dvořákova.
Tato rekonstrukce by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a skloubit relaxační, estetické a zachovat funkčnost jednotlivých děl.
2

Rekonstrukce ul. Studentská v Jirkově

Součástí stavby je rekonstrukce
18 873 380,00 Kč
stávající komunikace, komunikace
pro pěší, výstavba cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové
veřejné osvětlení.
Tato rekonstrukce by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a skloubit relaxační, estetické a zachovat funkčnost jednotlivých děl.
3

Bytový dům o 16 bytových jednotkách v k.ú.
Březenec, Jirkov

4

Rozhledna Jindřišská

Jedná se o výstavbu nového
17 188 603,00 Kč
bytového domu o 16 ti bytových
jednotkách – malometrážních bytů
pro sociálně slabé občany, včetně
oplocení, stanoviště pro kontejnery, zpevněných ploch, přípojky nn,
splaškové a dešťové kanalizace.
Již teď spravuje MěÚSS zařízení fungující jako ubytovna pro osoby, které nemají kde bydlet. V tomto
zařízení je umožněno přespání, je možné si zde připravit jednoduché jídlo a je tu možnost osobní
hygieny. Kapacita zařízení je 21 mužů a 8 žen. V ubytovně je zavedena služba sociálního poradenství
a dále poradna psychologa. Cena za 1 den činí 100 korun.
Výstavba tohoto domu by pomohla lidem ve finanční tísni a město by tak rozšířilo služby na pomoc
sociálně slabým občanům.
Výstavba rozhledny v obci Jindřišská s turistickým odpočívadlem
a lavičkami.

4 000 000,00 Kč
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Rozhledna Na skalce, u obce Jindřišská zde již stála, a to na skalnatém vršku. Byla postavena roku
1892 jako celodřevěná rozhledna a vydržela zde až do doby první světové války, kdy byla stržena.
Vysoká byla 10m . V současné době je zde jen kamenná plošina s triangulačním bodem.
Nová rozhledna bude vysoká 14,2m s nekrytou vyhlídkovou plošinou ve výšce 12,5 m. Kruhová věž
bude mít 3 patra /cca po 4m/. Konkrétní vzhled rozhledny je plánován takto - spodní patro je do výše
4m kamenné. Poté začíná dřevěná a ocelová příhradová konstrukce nástavby. Konstrukci tvoří 3
dřevěné pilíře z tvrdého dřeva koncipované do trojboku spřažené s kovovou konstrukcí v 2 a 3 patře.
Schodiště bude ocelové š.60cm a plošina o šíři též 60cm . Na ochozu budou maximálně 4 osoby.
Vybudování rozhledny umožní výhled na České Středohoří, okolí Jirkova a Mostu a hřebenovou část
Krušných hor.
5

Propojení cyklostezky
Jirkov, Chomutovská
ulice - Chomutov,
Písečná

Je nutné vyřešit napojení cykloneuvedeno
stezky, která končí v Chomutově na
Písečné (již vybudovaná) s cyklostezkou, která bude končit v Jirkově
v ulici Chomutovská (bude dokončeno v roce 2012). Problematické
řešení z hlediska vlastnictví pozemků a mostů.
Propojením těchto cyklostezek
pomůže zatraktivnit město Jirkov pro turisty a zlepší zázemí
pro volnočasové aktivity občanů. Kromě cyklistů využívají
cyklostezky také in-line bruslaři
a pěší, kteří po ní často vyrážejí
na procházky se psy.

Zdroj: ceskehory.cz

6
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Pivovar Jirkov

Vybudování malého pivovaru
neuvedeno
v objektu v majetku města v jeho
centru. Podpora cestovního ruchu
a místních podnikatelů. Revitalizace centra města. Obnovení tradice
vaření piva v Jirkově.
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Město bylo s vařením piva spojeno od počátku známých dějin. Pivovarné právo Jirkov získal v roce
1443, kdy také vznikla Společnost pivovarníků. Roku 1480 směli Jirkovští vařit pivo světlé, které si
o století později oblíbil i císařský dvůr v Praze. V roce 1994 pivovar vyhořel a v roce 2006 byl stržen.
Vybudování nového pivovaru slibuje obnovení dávné tradice, která město doprovází téměř od jeho
počátku, podporu cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst.
7

Vězení na Zámku Čer- Oprava objektu tzv. vězení patřící- neuvedeno
vený hrádek
ho k Zámku Červený hrádek.
Červený hrádek stojící na místě původního středověkého hradu Borek získal svůj název v 1. polovině 15. století, kdy byl opraven, a fasáda zámku byla natřena červenou barvou. Na hradu a následně
zámku Červený hrádek se vystřídala celá řada šlechtických rodů. Za zmínku jistě stojí rod Konipasů,
Glatzů ze Starého Dvora či Lobkoviců. Jiří Popel z Lobkovic potrestal v prostorách zámku vzpouru
chomutovských popravou dvou vzbouřenců.
Dnešní podobu získal zámek v 17. století, kdy ho vlastnil rod Hrzánů. V letech 1687 – 1688 působil
na zámku sochař Jan Brokoff, který vytvořil dvě kašny na nádvoří, soubor soch, vázy na schodišti
a další díla. Na zámku se narodil jeho syn Ferdinand Maxmilián, v Evropě proslulý barokní sochař. Od
roku 1996 je zámek majetkem města Jirkova. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce
a bylo zde vybudováno vzdělávací zařízení a centrum cestovního ruchu. Sídlí zde Kulturní, vzdělávací
a informační zařízení Jirkov příspěvková organizace, která zámek spravuje.
Záměrem je vybudování muzea, rozšíření prohlídkové okruhu zámku o další atrakci.
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Příloha 17 – Jirkov - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Jirkov
1. Zkušenosti s IPRM?
Na přelomu let 2009/2010 jsme zahájili realizaci IPRM – lokalita Na Borku, který je financovaný
z IOP. V této lokalitě probíhá zateplování domů, revitalizace veřejného prostranství a byl vytvořen
dětský areál.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Kdybychom měli připravovat nové IPRM, směřovali bychom ho na opravu chodníků a komunikací,
opravu bytového fondu – oprava ústavů apod., anebo na MHD (převážně by se jednalo o revitalizaci
zastávek). Dotace bychom potřebovali i na obnovu a údržbu zeleně ve městě.
3. Na jaké problémy jste narazili během zpracování IPRM?
Při samotné přípravě a zpracování IPRM jsme se nesetkali s výraznějšími problémy. S administrativou jsme si poradili. Příprava se nám celkem zdařila. I termíny jsme si naplánovali tak, že snad
stíháme termíny.
Dá se předpokládat, že i při zpracování nového IPRM si budeme schopni připravit kvalitní dokument.
4. Problémy při následné realizaci?
Většinou se nám daří všechny problémy ihned řešit a nedostáváme se do skluzu. Pokud si s něčím
nevíme rady, tak není problém se obrátit na řídící orgán (CRR, příp. MMR) a většinou se nám rychle
dostane jasné odpovědi. Na tuto komunikaci si nemůže stěžovat, probíhá efektivně.
Největší problém, s kterým jsme se setkali, byl, když se nám pozdrželo výběrové řízení. Jednalo se
o to, že se na CRR, omylem dostali originály dokumentů a trvalo nám celkem dlouhou dobu, než
jsme je dostali zpátky. Pozdrželo to realizace ostatních projektů.
Jeden z problémů který nám zasahuje do realizace je, že se během realizace velice často mění
příručky a objevují se stále nové a nové dodatky, které neustále upravují pravidla. Velice špatně se
v tom poté orientuje.
5. Jaké jsou podle vás nedostatky IPRM?
Myslíme si, že administrativa je až příliš složitá a bylo by mnohem lepší, kdyby šla nějakým způsobem zjednodušit.
Nevyhovující jsou pro nás také termíny předkládání žádostí k jednotlivým výzvám. Zpracování žádosti nám zabere spoustu času, protože musíme sehnat všechna potřebná povolení, která je nutno
překládat již k žádosti, a to nám velice prodlužuje dobu zpracování. Uvítali bychom, kdyby výzvy byly
vyhlašovány na delší časový úsek. Velmi těžko se nám stíhají také termíny pro předkládání kontrolních dokumentů. Zde by byl delší časový úsek velice vítaný.
Spokojeni zatím jsme s včasným informováním o změnách, které budou přicházet v platnost.
6. S čím byste potřebovali poradit, u čeho si nejste jisti?
Momentálně nemáme žádné nejasnosti. Kdykoli se nějaké vyskytnou, ihned to řešíme s řídícím orgánem, který komunikuje velmi dobře.
7. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Z minulých let již máme zkušenosti s partnerstvím se základními školami, vzdělávacím střediskem
atd.
Navázaná partnerství v rámci nového IPRM by záležela na zaměření projektů. Je možné, že bych
k partnerství přizval Dopravní podnik města, školy nebo případně i městské ústavy.
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Příloha 18 – Jirkov – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Jirkov

Jméno kontaktní osoby:

Ing.Jitka Řeháková

Název odboru/oddělení:

Odbor majetku města a útvar investic

Kontaktní telefon:

474 616 442

Kontaktní email:

rehakova@jirkov.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova, Jirkov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rek. stávající komunikace a chodníků v ul. Dvořákova vč. vybudování dvou okružních
křižovatek, nové cyklostezky, nového veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch, vegetačních úprav a přeložky trakčních stožárů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 55,375680 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ul. Studentská v Jirkově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Součástí stavby je rekonstrukce stávající komunikace, komunikace pro pěší, výstavba cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové veřejné osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18.873.380 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Bytový dům o 16 bytových jednotkách v k.ú. Březenec, Jirkov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu nového bytového domu o 16 ti bytových jednotkách – malometrážních
bytů pro sociálně slabé občany, včetně oplocení, stanoviště pro kontejnery, zpevněných ploch,
přípojky nn, splaškové a dešťové kanalizace.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 17.188.603 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Rozhledna Jindřišská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba rozhledny v obci Jindřišská s turistickým odpočívadlem a lavičkami.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Okrašlovací spolek Jindřišská
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Propojení cyklostezky Jirkov, Chomutovská ulice - Chomutov, Písečná
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Je nutné vyřešit napojení cyklostezky, která končí v Chomutově na Písečné (již vybudovaná)
s cyklostezkou, která bude končit v Jirkově v ulici Chomutovská (bude dokončeno v roce
2012). Problematické řešení z hlediska vlastnictví pozemků a mostů.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Pivovar Jirkov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování malého pivovaru v objektu v majetku města v jeho centru. Podpora cestovního ruchu a místních podnikatelů. Revitalizace centra města. Obnovení tradice vaření piva v Jirkově.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 250 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Vězení na Zámku Červený hrádek
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Oprava objektu tzv. vězení patřícího k Zámku Červený hrádek. Záměrem je vybudování muzea,
rozšíření prohlídkové okruhu zámku o další atrakci.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 19 – Kadaň – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA KADAŇ
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Revitalizace města
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Regenerace sídliště E Jedná se o regeneraci panelového 30 000 000,00 Kč
sídliště E – vybudování zpevněných parkovacích ploch, zeleně,
objektů pro odpad, dětské hřiště
a revitalizace veřejného osvětlení
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší regeneraci stávající parkovací
plochy, stávající i novou zeleň, veřejné osvětlení, využití sídliště pro volný čas. V rámci tohoto záměru
by okolí bylo osázeno mobiliáře a také by zde vznikla kontejnerová stání.
Číslo záměru
2

Název projektu
Regenerace sídliště D

Stručný popis
Náklady
Jedná se o pokračování regenera- 30 000 000,00 Kč
ce panelového sídliště D – vybudování zpevněných parkovacích
ploch, zeleně, objektů pro odpad,
dětské hřiště a revitalizace veřejného osvětlení v dalších částech
tohoto sídliště
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší regeneraci stávající parkovací
plochy, stávající i novou zeleň, dětské hřiště, veřejné osvětlení, využití sídliště pro volný čas. V rámci
tohoto záměru by okolí bylo osázeno mobiliáře a také by zde vznikla kontejnerová stání.
Číslo záměru
6

Název projektu
Špitálské předměstí

Číslo záměru
7

Název projektu
Za hradbami park

Stručný popis
Náklady
Jedná se dokončení úprav tzv.
30 000 000,00 Kč
Špitálského předměstí – doplnění
historických dlažeb, propojení
cyklostezek, revitalizace veřejného
osvětlení, doplnění zeleně
Cílem tohoto projektu by bylo uvedení Špitálského předměstí do finální podoby. Jednalo by se o doplnění historické dlažby, propojení sítě cyklostezek, revitalizace veřejného osvětlení a revitalizace
současné zeleně včetně vysazení nové.
Stručný popis
Náklady
Jedná se o revitalizace parkáno50 000 000,00 Kč
vých cest mezi hradbami, úprava
plácku u Katovy uličky včetně
doplnění zeleně, VO a mobiliáře
na těchto kulturně významných plochách, včetně postupných oprav
fortifikačního systému města
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Realizací tohoto projektového záměru by bylo možné rekultivovat a parkánové cesty mezi hradbami,
upraven by byl i plácek u katovy uličky včetně rekultivace současné zeleně a dosazení zeleně nové.
Okolí by bylo osázeno mobiliářem, dále by zde proběhly postupné opravy fortifikačního systému města. Celá oblast by se tímto zásahem sjednotila, tudíž by se v této lokalitě skloubily relaxační, funkční
a estetické prvky, což by mělo pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.
Číslo záměru
21

Název projektu
Löschnerovo náměstí
III. etapa

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce III. části Löschne10 000 000,00 Kč
rova náměstí v Kadani – mobiliář
zeleň, komunikace
Cílem tohoto projektového záměru by umožnilo uvést náměstí do finální podoby. Tento záměr by navázal na již 2 předchozí části. Náměstí by bylo osazeno mobiliáře, proběhla by výsadba nové zeleně
a celková revitalizace stávajících komunikací.
Číslo záměru
22

Název projektu
Smetanovy sady

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce Smetanových sadů 20 000 000,00 Kč
v Kadani – mobiliář, zeleň, komunikace
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce Smetanových sadů. Smetanovy sady by byly osazeny mobiliářem, proběhla by výsadba nové zeleně a celková revitalizace stávajících komunikací.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
3
Dokončení revitalizace ulice Polní včetně
vybudování cyklostezky
směrem na Tušimice

Stručný popis
Náklady
Jedná se o pokračování vybudo30 000 000,00 Kč
vání bezpečných komunikací pro
pěší včetně doplnění cyklostezky,
veřejného osvětlení, nové dešťové
kanalizace
Cílem tohoto projektového záměru je pokračování ve stávající stavbě, která je zaměřena na výstavbu
a budování bezpečných komunikací pro pěší i cyklisty. V rámci tohoto záměru by došlo k vytvoření
cyklostezky, revitalizaci veřejného osvětlení a výstavbě nové dešťové kanalizace. Uskutečnění tohoto
záměru by jistě zkvalitnilo život obyvatelům města.
Číslo záměru
4

Stručný popis
Náklady
Jedná se o pokračování cyklostez- 30 000 000,00 Kč
ky přes rekultivované území směrem do Prunéřova
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí. Vybudování této cyklostezky by se napojilo na síť cyklostezek stávajících.
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Číslo záměru
5

Název projektu
Cyklostezka KAPR 2A

Stručný popis
Náklady
Jedná se o pokračování cyklostez- 15 000 000,00 Kč
ky KAPR 1, která je vybudována
již podél Průtahu města Kadaň.
Pokračovat bude přes Roosweltovy sady směrem do Prunéřova
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí. Vybudování této cyklostezky by se napojilo na síť cyklostezek stávajících.
Číslo záměru
8

Název projektu
Cyklostezka Věžní
ulice

Číslo záměru
9

Název projektu
Dětské hřiště na fotbalovém stadionu

Stručný popis
Náklady
Jedná se o pokračování cyklostez- 5 000 000,00 Kč
ky z ul. Polní – propojení na Špitálské předměstí a centra města
nebo napojení na Nábřeží Maxipsa
Fíka
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí. Vybudování této cyklostezky by se napojilo na síť cyklostezek stávajících.
Stručný popis
Náklady
Jedná se o doplnění dětského hřiš- 2 000 000,00 Kč
tě k fotbalovému stadionu a revitalizace zbývajících ploch za objektem
tribuny
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě. Hlavními výstupy by byla
výstavba dětského hřiště na fotbalovém stadionu, kde by byly umístěny herní prvky pro děti. V rámci
tohoto záměru také proběhne revitalizace ploch za objektem tribuny.
Číslo záměru
10

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Regenerace koupaliště Jedná se kompletní modernizaci
50 000 000,00 Kč
Prunéřov
přírodního koupaliště Prunéřov –
nové těleso bazénu, rekonstrukce
chatek, rekonstrukce sociálního
zařízení a restaurace, doplnění
vodních atrakcí do vodní plochy,
oprava oplocení, rekultivace zeleně, doplnění veřejného osvětlení
a rekonstrukce příjezdových cest
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, prostřednictvím regenerace koupaliště Prunéřov. Stávající objekt by byl revitalizován, proběhla by výstavba nových šaten
a sociálního zařízení. Primárním záměrem je financování pořízení nového tělesa bazénu, rekonstrukce chatek a doplnění vodních atrakcí do vodní plochy. Dalším předmětem této modernizace by byla
revitalizace zeleně, doplnění veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajících příjezdových komunikací
k areálu. Dalším nezbytnou opravou by byla oprava oplocení.
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Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
11
Kemp v Kadani
15 000 000,00 Kč
Město Kadaň je vyhledávanou turistickou destinací. Vybudování kempu na území města by mohlo zvýšit atraktivnost tohoto města pro turisty a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu. Cílem tohoto záměru
by byla výstavba kempu, včetně příjezdových cest, sociálního zařízení a technické infrastuktury.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
12
Revitalizace městského veřejného osvětlení

Stručný popis
Náklady
Jedná se o výměnu zdrojů měst10 000 000,00 Kč
ského VO za nízkoenergetické
zdroje
Rekonstrukce veřejného osvětlení města souvisí nejen s poklesem nákladů na osvětlení, ale také se
snížením emisí a celkovým kladným dopadem na životní prostředí. Rekonstrukce osvětlení by uvedla
toto osvětlení do technického stavu, který odpovídá současným požadavkům a platným normám.

Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
13
Areál Františkánského Postupná obnova františkánského 10 000 000,00 Kč
kláštera
kláštera – oprava střechy, fasády,
restaurování freskové výmalby,
inventáře
Rekonstrukcí tohoto objektu by došlo k rozvoji cestovního ruchu v této destinací, již v současnosti je
tento zámek oblíbenou turistickou destinací a jeho revitalizace by mohla zájem o tuto destinaci turistům ještě zvýšit. Rekonstrukce by zahrnovala postupnou obnovu františkánského kláštera, například
rekonstrukce střechy, revitalizace interiéru, revitalizace současných expozic, inventáře aj.
Číslo záměru
16

Název projektu
Obnova Mírového
náměstí

Stručný popis
Náklady
Úprava Mírového náměstí a ul. J.
70 000 000,00 Kč
Švermy a Tyršovy (nová dlažba,
veřejné osvětlení, úpravy inženýrských sítí, veřejná zeleň, městský
mobiliář, drobná architektura).
Navržené úpravy mají za cíl vrátit
náměstí jeho historickou funkci
centrálního shromažďovacího místa obyvatel města.
Navržené úpravy mají za cíl vrátit náměstí jeho historickou funkci centrálního shromažďovacího místa
obyvatel města. Obnova by spočívala v pokladu nové dlažby, revitalizací veřejného osvětlení, úpravě
inženýrských sítí. Také obnově veřejné zeleně, osázení náměstí mobiliářem a osazení náměstí drobnými architektonickými prvky.
Číslo záměru
17

Název projektu
Obnova objektů MěÚ
Kadaň (č. 1, 184, 185)
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Stručný popis
Obnova vnějšího pláště objektu

Náklady
8 000 000,00 Kč
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Rekonstrukcí objektu by došlo k obnově vnějšího pláště objektu. Nezbytná pro tento objekt je také
revitalizace současné ohradní zdi. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu. Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval požadované hodnoty.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
14
Rekonstrukce místních Postupné rekonstrukce místních
50 000 000,00 Kč
komunikací
komunikací včetně přilehlých
parkovacích ploch a veřejného
osvětlení
Cílem tohoto záměru je rekonstrukce komunikací včetně přilehlých parkovacích ploch. V rámci této
rekonstrukce by byly revitalizovány povrchy komunikací a revitalizace veřejného osvětlení.
Číslo záměru
24

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Modernizace autobu1 600 000,00 Kč
sových zastávek včetně
označníků
Cílem tohoto projektového záměru je vyřešení dopravního značení. Jedná se o revitalizaci a modernizaci stávajících autobusových zastávek a označníků v Kadani.
Číslo záměru
25

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Vybudování elektroInformační systém odjezdů a příjez- 100 000,00 Kč
nického informačního dů jednotlivých autobusových linek
systému autobusového včetně odjezdových stanovišť
nádraží v Kadani
Cílem tohoto záměru je vybudování elektronického informačního systému a uvedení jeho fungování
do praxe.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
15
Radka revitalizace
Jedná se o revitalizaci objektu
10 000 000,00 Kč
fasády
města
Rekonstrukci objektu by došlo k obnově stávající fasády. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu.
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Číslo záměru
19

Název projektu
Podpora samostatného bydlení

Stručný popis
Náklady
V chráněném bydlení získávají jeho nejsou známy
klienti návyky nutné k osamostatnění se od ústavní péče a péče rodiny, získávají sebevědomí a uvědomují si zodpovědnost za své činy,
osvojují si základy občanského
soužití. Jedná se o nácvik samostatného bydlení s pomocí sociálních pracovníků. Vznik a realizace
chráněného bydlení = pronájem
(vybudování) bytových jednotek
a jejich potřebné úpravy, zajištění
kvalifikovaného personálu.
Realizací tohoto projektu by vznikla vhodná základna pro rozvoj sociálních služeb ve městě a socializace cílové skupiny a osvojení si občanského soužití.
Číslo záměru
20

Název projektu
Vznik nízkoprahového
denního centra pro
osoby bez přístřeší

Stručný popis
Náklady
Zajištění nízkoprahového denního 1.000.000 Kč jednocentra pro osoby bez přístřeší =
rázově + 700.000 Kč
vytvoření vhodných prostor pro
ročně
poskytování nízkoprahových služeb
zaměřených na skupinu osob bez
přístřeší a skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením + zajištění komplexního systému péče
o tuto cílovou skupinu.
Realizací tohoto projektu by vznikla vhodná základna pro rozvoj sociálních služeb ve městě a socializace cílové skupiny a osvojení si občanského soužití.
Rozvoj lidských zdrojů
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
18
Vznik sociálně terapeu- Cílem je zřízení Sociálně terapeutické dílny
tické dílny. Sociálně terapeutická
dílna je sociální služba, kde uživatelé uplatňují v praxi návyky a dovednosti získané prostřednictvím
služeb sociální rehabilitace. Služby
jsou určeny osobám se zdravotním znevýhodněním, které chtějí
pracovat nebo si práci zpočátku
vyzkoušet a potřebují individuální
podporu. Služba je určena zejména lidem žijícím dlouhodobě v domovech pro osoby se zdravotním
postižením a osobám s duševním
onemocněním.
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Náklady
jednorázová investice
500.000,- (roční náklady 850.000,-) Kč
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Realizací tohoto projektu by vznikla vhodná základna pro rozvoj sociálních služeb ve městě a umožnění cílově skupině vytvoření pracovních návyků a začlenění se do společnosti.
Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
23
Městský hřbitov

Stručný popis
Náklady
Revitalizace zeleně na městském
2 000 000,00 Kč
hřbitově v Kadani
Realizací tohoto projektového záměru by bylo možné rekultivovat a zachovat stávající zeleň na městském hřbitově v Kadani. Celá oblast by se tímto zásahem sjednotila, tudíž by se v této lokalitě skloubily funkční a estetické prvky, což by mělo pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.
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Příloha 20 – Kadaň – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Kadaň

Jméno kontaktní osoby:

Libuše Vydrová

Název odboru/oddělení:

Odbor výstavby

Kontaktní telefon:

474319530

Kontaktní email:

Libuse.vydrova@město-kadan.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Regenerace sídliště E
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o regeneraci panelového sídliště E – vybudování zpevněných parkovacích ploch,
zeleně, objektů pro odpad, dětské hřiště a revitalizace veřejného osvětlení
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano s MMR a KÚ
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Regenerace sídliště D
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o pokračování regenerace panelového sídliště D – vybudování zpevněných parkovacích ploch, zeleně, objektů pro odpad, dětské hřiště a revitalizace veřejného osvětlení v dalších částech tohoto sídliště
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano s MMR a KÚ
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Dokončení revitalizace ulice Polní včetně vybudování cyklostezky
směrem na Tušimice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o pokračování vybudování bezpečných komunikací pro pěší včetně doplnění cyklostezky, veřejného osvětlení, nové dešťové kanalizace
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, SFDI
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka KAPR Libouš X
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o pokračování cyklostezky přes rekultivované území směrem do Prunéřova
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Severočeské doly a.s., KÚ EKOMILIARDY, MF CR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka KAPR 2A
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o pokračování cyklostezky KAPR 1, která je vybudována již podél Průtahu města Kadaň. Pokračovat bude přes Roosweltovy sady směrem do Prunéřova
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ ekomoliardy, MF CR, Severočeské doly a.s
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Špitálské předměstí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se dokončení úprav tzv. Špitálského předměstí – doplnění historických dlažeb, propojení cyklostezek, revitalizace veřejného osvětlení, doplnění zeleně
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Za hradbami park
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizace parkánových cest mezi hradbami, úprava plácku u Katovy uličky včetně
doplnění zeleně, VO a mobiliáře na těchto kulturně významných plochách, včetně postupných
oprav fortifikačního systému města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

MKČR, KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka Věžní ulice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o pokračování cyklostezky z ul. Polní – propojení na Špitálské předměstí a centra
města nebo napojení na Nábřeží Maxipsa Fíka
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Dětské hřiště na fotbalovém stadionu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o doplnění dětského hřiště k fotbalovému stadionu a revitalizace zbývajících ploch za
objektem tribuny
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Regenerace koupaliště Prunéřov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se kompletní modernizaci přírodního koupaliště Prunéřov – nové těleso bazénu, rekonstrukce chatek, rekonstrukce sociálního zařízení a restaurace, doplnění vodních atrakcí do
vodní plochy, oprava oplocení, rekultivace zeleně, doplnění veřejného osvětlení a rekonstrukce
příjezdových cest
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Kemp v Kadani
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Revitalizace městského veřejného osvětlení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výměnu zdrojů městského VO za nízkoenergetické zdroj
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2017
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Areál Františkánského kláštera
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Postupná obnova františkánského kláštera – oprava střechy, fasády, restaurování freskové
výmalby, inventáře
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, MKČR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Postupné rekonstrukce místních komunikací včetně přilehlých parkovacích ploch a veřejného
osvětlení
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

KÚ, EU
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Radka revitalizace fasády
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizaci objektu města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU – SFŽP
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ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Kadaň

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Jana Purnochová

Název odboru/oddělení:

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Kontaktní telefon:

474319547

Kontaktní email:

jana.purnochova@mesto-kadan.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Obnova Mírového náměstí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava Mírového náměstí a ul. J. Švermy a Tyršovy (nová dlažba, veřejné osvětlení, úpravy inženýrských sítí, veřejná zeleň, městský mobiliář, drobná architektura). Navržené úpravy mají za cíl
vrátit náměstí jeho historickou funkci centrálního shromažďovacího místa obyvatel města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 70 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Obnova objektů MěÚ Kadaň (č. 1, 184, 185 )
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Obnova vnějšího pláště objektu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Kadaň

Jméno kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Mědílek

Název odboru/oddělení:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní telefon:

474319650

Kontaktní email:

tomas.medilek@mesto-kadan.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Vznik sociálně terapeutické dílny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Cílem je zřízení Sociálně terapeutické dílny. Sociálně terapeutická dílna je sociální služba, kde
uživatelé uplatňují v praxi návyky a dovednosti získané prostřednictvím služeb sociální rehabilitace. Služby jsou určeny osobám se zdravotním znevýhodněním, které chtějí pracovat nebo
si práci zpočátku vyzkoušet a potřebují individuální podporu. Služba je určena zejména lidem
žijícím dlouhodobě v domovech pro osoby se zdravotním postižením a osobám s duševním
onemocněním.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: jednorázová investice 500.000,- (roční náklady 850.000,-) Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Podpora samostatného bydlení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V chráněném bydlení získávají jeho klienti návyky nutné k osamostatnění se od ústavní péče
a péče rodiny, získávají sebevědomí a uvědomují si zodpovědnost za své činy, osvojují si základy občanského soužití. Jedná se o nácvik samostatného bydlení s pomocí sociálních pracovníků. Vznik a realizace chráněného bydlení = pronájem (vybudování) bytových jednotek a jejich
potřebné úpravy, zajištění kvalifikovaného personálu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

DpOZP Kadaň
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zajištění nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší = vytvoření vhodných prostor
pro poskytování nízkoprahových služeb zaměřených na skupinu osob bez přístřeší a skupinu
osob ohrožených sociálním vyloučením + zajištění komplexního systému péče o tuto cílovou
skupinu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1.000.000 Kč jednorázově + 700.000 Kč ročně
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Nezisková organizace
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Kadaň

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Jiří Frajt

Název odboru/oddělení:

Odbor životního prostředí

Kontaktní telefon:

474319553

Kontaktní email:

jiri.frajt@mesto-kadan.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Löschnerovo náměstí III. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce III. části Löschnerova náměstí v Kadani – mobiliář zeleň, komunikace
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Smetanovy sady
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce Smetanových sadů v Kadani – mobiliář, zeleň, komunikace
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Městský hřbitov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace zeleně na městském hřbitově v Kadani
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Kadaň

Jméno kontaktní osoby:

Jiří Pazdera

Název odboru/oddělení:

Odbor dopravy

Kontaktní telefon:

474 319 600

Kontaktní email:

jiri.pazdera@mesto-kadan.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: modernizace autobusových zastávek včetně označníků
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Vybudování elektronického informačního systému autobusového
nádraží v Kadani
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Informační systém odjezdů a příjezdů jednotlivých autobusových linek včetně odjezdových stanovišť.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 21 – Klášterec nad Ohří – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
1
Rekonstrukce komunikace ul. Komenského
v Klášterci nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce povrchů komunika- 3 000 000,00 Kč
cí, chodníků a parkovacích míst.
Navýšení počtu parkovacích míst.
Bezbariérové vstupy, mobiliář, kontejnerová stání.
Tato výstavba by měla vyřešit dopravní situaci konkrétně na ulici Komenského. Jednalo by se o tuto
ulici a její nejbližší okolí. V rámci této rekonstrukce by byly revitalizovány povrchy komunikací, chodníků a parkovacích míst, včetně míst pro hendikepované. Dále by zde byly vybudovány bezbariérové
vstupy, místo by bylo osázeno mobilářem a vznikla by zde kontejnerová stání. Celá oblast by se tímto
zásahem sjednotila, tudíž by se v této lokalitě skloubily relaxační, funkční, dopravní a estetické prvky,
což by mělo pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.
Číslo záměru
2

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce komuRekonstrukce povrchů komunikací, 1 500 000,00 Kč
nikace ul. kpt. Jaroše
chodníků, bezbariérové vstupy.
v Klášterci nad Ohří
Cílem tohoto záměru je rekonstrukce komunikace na ulici kapitána Jaroše v Klášterci nad Ohří.
Jednalo by se o tuto ulici a její nejbližší okolí. V rámci této rekonstrukce by byly revitalizovány povrchy
komunikací, chodníků. Dále by zde byly vybudovány bezbariérové vstupy, místo by bylo osázeno mobilářem.
Číslo záměru
3

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce povrchů komunika- 30 000 000,00 Kč
cí, chodníků a parkovacích míst.
Navýšení počtu parkovacích míst.
Bezbariérové vstupy, mobiliář, kontejnerová stání.
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší nové parkovací plochy, povrchy
komunikací a chodníků, stávající i novou zeleň, využití sídliště pro volný čas. V rámci tohoto záměru by
byly zbudovány bezbariérové vstupy, okolí by bylo osázeno mobiliáře a také by zde vznikla kontejnerová stání.
Číslo záměru
4

Název projektu
Regenerace panelového sídliště Nové
sídliště Klášterec nad
Ohří III.-VII. etapa

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce ul. CiRekonstrukce povrchů komunikací, 2 500 000,00 Kč
boušovská v Klášterci chodníků, bezbariérové vstupy.
nad Ohří
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce stávajících povrchů komunikací, chodníků a bezbariérových vstupů, které by umožnili lepší podmínky, jak pro hendikepované, tak i pro děti v kočárcích.
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Číslo záměru
5

Název projektu
Autobusová zastávka
u gymnázia v Klášterci
nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Realizace nového zapuštěného zá- 2 000 000,00 Kč
livu autob. zastávky na silnici 1/13,
úprava chodníku, nové veřejné
osvětlení a přechod pro chodce.
Jedná se o úpravu dopravně nebezpečného úseku na silnici 1/13
Cílem tohoto projektového záměru je vyřešení situace na dopravně nebezpečném úseku silnice
1/13, jedná se o revitalizaci zálivu autobusové zastávky u gymnázia v Klášterci nad Ohří. Konkrétně
se jedná o revitalizaci stávajícího chodníku, nové osazení veřejného osvětlení a zbudování nového
přechodu pro chodce, který by nejenom studentům, ale i ostatním občanům umožnil bezpečnější
pohyb v této lokalitě.
Číslo záměru
6

Název projektu
Chodník Petlerská –
Útočiště v Klášterci
nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Realizace chybějícího chodníku
2 800 000,00 Kč
podél silnice II. Třídy. Chodci zde
chodí do městské části Útočiště,
dále k zahrádkářské kolonii a řadovým garážím
Cílem tohoto projektového záměru je vybudování chybějícího chodníku podél silnice druhé třídy, kde
se v v současnosti volně pohybují chodci městské části Útočiště, majitelé zahrádkářské kolonie a řadových garáží. Tento záměr by zvýšil bezpečnost a zvýšil kvalitu života chodců v této lokalitě.
Číslo záměru
7

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Úpravy dopravního
Kolizní místo, uspořádání křižovat- 2 000 000,00 Kč
řešení křižovatky ul.
ky, chodník, přechod pro chodce.
Husova, B. Němcové,
Přívozní v Klášterci nad
Ohří
Cílem tohoto projektového záměru je vyřešení situace na dopravně nebezpečném úseku křižovatky
ulic Husova, Boženy Němcové a Přívozní v Klášterci nad Ohří. Konkrétně se jedná o uspořádání
stávajícího úseku, nové zbudování přechodu pro chodce a chodníku, které by občanům umožnily
bezpečnější pohyb v této lokalitě.
Číslo záměru
11

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Okružní křižovatka
Řešení zatížené křižovatky na sil6 000 000,00 Kč
Petlerská-Dlouhá-17.
nici II. třídy novou okružní křižovatlistopadu v Klášterci
kou. Zklidnění dopravy při vjezdu
nad Ohří
do sídliště.
Cílem tohoto projektového záměru je obchvatu na ulicích Peterská, Dlouhá a 17. listopadu v Klášterci
nad Ohří. Současná křižovatka při vjezdu na sídliště je velmi zatížená, zbudováním obchvatu by snížilo
zatížení tohoto úseku a umožnilo by bezpečnější pohyb obyvatel této lokality.
Číslo záměru
29

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce místních Opravy povrchů místních komuni- 40 000 000,00 Kč
komunikací v Klášterci kací, chodníky, bezbariérové vstupy
nad Ohří
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Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce stávajících povrchů komunikací, chodníků a bezbariérových vstupů, které by umožnili lepší podmínky, jak pro hendikepované, tak i pro děti v kočárcích.
Číslo záměru
31

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce komuni- Rekonstrukce komunikací, chodní- 4 000 000,00 Kč
kace ul. Pod Skalkou
ků a bezbariérových vstupů
a Pod Pivovarem
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce stávajících povrchů komunikací, chodníků a bezbariérových vstupů, které by umožnili lepší podmínky, jak pro hendikepované, tak i pro děti v kočárcích.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
8
výstavba kabin a záVybudování zázemí fotbalového
3 000 000,00 Kč
zemí pro FK Rašovice klubu sloužící sportovním a rekrev Klášterci nad Ohří
ačním účelům
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, důraz by byl kladen
zejména na multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší využití pro více cílových skupin. Hlavními výstupy by byla rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště a zázemí pro sportovce tj. šatny, kanceláře
a sklady.
Číslo záměru
9

Název projektu
Tribuna u stadionu
v Klášterci nad Ohří –
II. etapa

Stručný popis
Náklady
V návaznosti na realizaci I. etapy
4 500 000,00 Kč
je nutné dokončit projekt- tribuna
a její zastřešení. Bude sloužit pro
návštěvníky stadionu při pořádání
sportovních, kulturních a společenských akcí
Primárním cílem tohoto projektového záměru je dokončení výstavby tribuny u stadionu v Klášterci
nad Ohří, tato dostavba by navazovala na první etapu. Převážně se jedná a revitalizaci tribuny a její
následné zastřešení. Tento prostor by sloužil širší veřejnosti k pořádání sportovních klání, kulturních
a společensky významných akcí.
Číslo záměru
13

Název projektu
Modernizace lyžařského areálu Alšovka

Stručný popis
Náklady
Areál Alšovka , Měděnec venkov
14 000 000,00 Kč
v majetku Města Klášterce nad
Ohří. Jedná se o vybudování zasněžovacího systému včetně rekonstrukce rybníka, který bude sloužit
jako zdroj vody.
Cílem tohoto projektového záměru je modernizace lyžařského areálu Alšovka, který je v majetku města. Modernizace se konkrétně týká vybudování zasněžovacího systému k úpravě povrchu sjezdovek
a rekonstrukce rybníka, který by celý tento areálu zásoboval vodou. Touto modernizací by město jistě
docílilo větší atraktivnosti tohoto areálu a celkové spokojenosti obyvatel města i okolí se možností
zimních sportů.
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Číslo záměru
19

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Modernizace víceúVýstavba nových šaten, rekonstruk- 12 000 000,00 Kč
čelového sportovního ce atletické dráhy, dětského hřiště
areálu v Klášterci nad a zázemí sportovního areálu
Ohří
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, důraz byl kladen zejména na multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší využití pro více cílových skupin. Hlavními výstupy
by byla rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu a zázemí pro sportovce tj. šatny, kanceláře
a sklady, mimo jiné by v areálu byla revitalizovány stávající atletické dráhy a nově by zde vzniklo dětské
hřiště.
Číslo záměru
20

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Modernizace aquapar- Vybudování zázemí aquaparku,
20 000 000,00 Kč
ku v Klášterci nad Ohří šatny, sociální zařízení, sportoviště,
dětské hřiště, oprava oplocení.
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, prostřednictvím modernizace aquaparku v Klášterci nad Ohří. Stávající objekt by byl revitalizován, proběhla by výstavba nových šaten a sociálního zařízení. Dalším předmětem této modernizace by byla revitalizace sportovišť
v stávajícím objektu včetně dětského hřiště. Další součástí tohoto záměru je oprava oplocení celého
areálu.
Číslo záměru
21

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Cyklostezka Klášterec Jedná se část úseku cyklostezky
2 000 000,00 Kč
nad Ohří Perštejn
OHŘE Litoměřice-Perštejn
Plánovaný projektový záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro
místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu v okolí. Tyto nově zbudované cyklostezky by byly napojeny na již vybudované cyklostezky
stávající.
Revitalizace města
Číslo záměru Název projektu
10
Řešení předprostoru
lázeňského parku
v Klášterci nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Řešení nevyužitých zanedbaných
2 000 000,00 Kč
ploch mezi zámeckým a lázeňským
parkem. Součástí řešení i nový přechod pro chodce přes frekventovanou silnici. Realizace rekreačních
prvků a odpočinkové zóny.
Realizací tohoto záměru by město zatraktivnilo nevyužité a zanedbané plochy mezi zámeckým a lázeňským parkem, v blízkosti této lokality by také byl zbudován přechod pro chodce přes frekventovanou komunikaci, jenž by umožnil bezpečnější pohyb chodců v této lokalitě. Plocha mezi parky by pro
město představovala místo k rekreaci a k odpočinku.
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Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
12
Lázeňský lesopark
v Klášterci nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Terénní a zahradnické úpravy
1 500 000,00 Kč
zarostlého neudržovaného lesíku
na lázeňskou zónou. Projekt počítá
s vybudováním cestního systému,
úpravami vzrostlé zeleně a osazení
mobiliáře, vč. posilovacích prvků.
Cestní systém bude napojen na
stávající lázeňské cesty.
Realizací tohoto projektového záměru by bylo možné rekultivovat a zachovat stávající lesík za lázeňskou zónou, mimo rekultivace porostů by v rámci tohoto záměru vznikly nové cesty, které by navazovaly na stávající lázeňské cesty. Okolí by bylo osázeno mobiliářem a posilovacími prvky. Celá oblast by
se tímto zásahem sjednotila, tudíž by se v této lokalitě skloubily relaxační, funkční a estetické prvky,
což by mělo pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.

Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
14
Oprava Sally tereny
Oprava stavebních částí objektu
8 000 000,00 Kč
v Klášterci nad Ohří
kulturní památky (střecha, hydroizolace, sanace, omítky, drenáže)
Cílem tohoto záměru je oprava a revitalizace kulturní památky Sally tereny v Klášterci nad Ohří. Tato
kulturní památka je v současnosti v nevyhovujícím stavu a proto jsou nezbytné stavební zásahy, převážně oprava střechy, hydroizolace, sanace, nové omítky a drenáře. Rekonstrukce objektu by uvedla
objekt do technického stavu, který odpovídá současným požadavkům a platným normám.
Číslo záměru
24

Název projektu
Rehabilitace zámeckého parku zámku
v Klášterci nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rehabilitaci zeleně stro- 4 000 000,00 Kč
mů, keřů, nové dosadby, prořezávky, odstranění nevhodných prvků
zeleně.
Cílem projektu je obnova a revitalizace zeleně a dřevin na veřejných prostranstvích v lokalitě zámeckého parku. Jednalo by se o prořezání stávajících dřevin, odstranění nevhodných dřevin a odstraněné
dřeviny by byly následně obnovy výsadbou dřevin nových.
Číslo záměru
26

Název projektu
Zámek Klášterec nad
Ohří

Stručný popis
Náklady
Kompletní obnova zámku a staveb 35 000 000,00 Kč
v zámeckém parku- střecha, interiéry, expozice, ohradní zeď, křížová
cesta apod.
Rekonstrukcí tohoto objektu by došlo k rozvoji cestovního ruchu v této destinací, již v současnosti je
tento zámek oblíbenou turistickou destinací a jeho revitalizace by mohla zájem o tuto destinaci turistům ještě zvýšit. Rekonstrukce by zahrnovala kompletní obnovu zámek a staveb v zámeckém parku
například rekonstrukce střech, revitalizace interiérů, revitalizace současných expozic, oprava ohradní
zdi, křížové cesty aj.
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Číslo záměru
27

Název projektu
Stručný popis
Náklady
obnova areálu hřbitova Hřbitovní zeď včetně obnovy vstu- 4 500 000,00 Kč
pu a restaurování plastik
Tato úprava by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a estetické a funkční prvky. Cílem
záměru je zpevnění a revitalizace hřbitovní zdi, včetně vstupní brány a restaurování plastik, které se
v areálu hřbitova nacházejí. Vzhledem k závažnému stavu plastik bude restaurátorský zásah zaměřen
téměř výhradně na záchranu těchto plastik. V prvé řadě bude třeba zamezit dalšímu nepříznivému
vlivu povětrnostních podmínek přesunutím a dočasným umístěním díla do vhodného interiéru – dílny
restaurátora. K přemístění bude předcházet tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost případného poškození soch při následujících etapách restaurování. Po úvodním citlivém očištění bude
souběžně prováděna petrifikace a snímání nevyhovujících doplňků a ostatních pevně ulpívajících
nečistot. Plastiky budou umístěny a prezentovány na původním místě.
Číslo záměru
28

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Peřeje č.p.20- obnova Obnova střechy, fasády a ohradní 2 800 000,00 Kč
domu bývalé střelnice zdi
Rekonstrukci objektu by došlo k obnově stávající střechy a omítky. Nezbytná pro tento objekt je také
revitalizace současné ohradní zdi. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
15
Realizace energeticZateplení, výměna oken.
30 000 000,00 Kč
kých úspor ZŠ Krátká
v Klášterci nad Ohří
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ Krátká představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel,
zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
Číslo záměru
16

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Realizace energeticZateplení objektu, výměna oken
25 000 000,00 Kč
kých úspor ZŠ Petlerská v Klášterci nad
Ohří
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ Petlerská představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel,
zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
Číslo záměru
17

Název projektu
Realizace energetických úspor objektu
MÚSS v Klášterci n.
Ohří

Stručný popis
Zateplení objektu

Náklady
8 000 000,00 Kč

405

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval požadované
hodnoty. MÚSS představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel.
Číslo záměru
18

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Zateplení objektů ma- Jedná se o zateplení pláště budovy 26 000 000,00 Kč
teřských škol v Klášter- a střech 5 objektů mateřských škol
ci nad Ohří
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budov pěti MŠ prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu,
který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí a střech splňoval
požadované hodnoty. Mateřské školy v Klášterci nad Ohří představují prostor pro zkvalitnění života
obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v těchto MŠ působí.
Číslo záměru
22

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Realizace energeticZateplení a výměna oken objektu
16 000 000,00 Kč
kých úspor objektů
společenského domu PANORAv majetku města- veřej- MA, Zdravotního střediska v ul.
né budovy v Klášterci
Sadová
nad Ohří
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti společenského domu PANORAMA a Zdravotního střediska v ulici Sadová prostřednictvím zateplení obvodových plášťů
budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným
normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních výplní splňoval požadované
hodnoty. Tyto objekty představují prostor pro zkvalitnění života obyvatel.
Číslo záměru
23

Název projektu
Rekonstrukce kulturního domu v Klášterci
nad Ohří

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce vnitřních dispozic,
80 000 000,00 Kč
rozšíření přístavbou, umístění
knihovny do objektu, Zateplení
objektu, úprava přístupových cest,
bezbariérové vstupy + vnitřní výtah
Rekonstrukcí kulturního domu v Klášterci nad Ohří by došlo k vybudování multifunkčního areálu pro
kulturní aktivity obyvatel města. Jedná se převážně o rekonstrukci stávajících vnitřních dispozic objektu a následná přístavba, která by umožnila do stávajícího objektu umístit také knihovnu. Při kompletní
rekonstrukci objektu by došlo také k jeho zateplení, zbudování bezbariérových přístupů do objektu
a vnitřní výtah. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu.
Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
25
Výstavby lázeňského
Vybudování ubytovací kapacity
nejsou známy
hotelu v lázeňské zóně v Lázních Klášterec nad Ohří
v Klášterci nad Ohří
Cílem tohoto projektového záměru je rozšíření kapacity v Lázních Klášterec nad Ohří, tyto lázně jsou
již v současnosti vyhledávanou turistickou destinací, a proto by rozšíření stávajících kapacit mohlo
uspokojit zájem o tuto vyhledávanou destinaci a tím ji pro návštěvníky více zatraktivnit.
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Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
30
Rekonstrukce veřejné- Rekonstrukce kabelových tras,
20 000 000,00 Kč
ho osvětlení v Klášterci stožáru, svítidel, realizace energenad Ohří
tických úspor
Rekonstrukce veřejného osvětlení města souvisí nejen s poklesem nákladů na osvětlení, ale také se
snížením emisí a celkovým kladným dopadem na životní prostředí. Rekonstrukce osvětlení by uvedla
toto osvětlení do technického stavu, který odpovídá současným požadavkům a platným normám.
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Příloha 22 – Klášterec nad Ohří – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Klášterec nad Ohří

Jméno kontaktní osoby:

Petr Knap

Název odboru/oddělení:

Realizace investic a správy majetku města

Kontaktní telefon:

474359635

Kontaktní email:

knap@muklasterec.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce komunikace ul.Komenského v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků a parkovacích míst. Navýšení počtu parkovacích
míst. Bezbariérové vstupy, mobiliář, kontejnerová stání.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj

409

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce komunikace ul.kpt.Jaroše v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků. Bezbariérové vstupy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SVS a.s., RWE a.s.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Regenerace panelového sídliště
Nové sídliště Klášterec nad Ohří III.-VII.etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků a parkovacích míst. Navýšení počtu parkovacích
míst. Bezbariérové vstupy, mobiliář, kontejnerová stání.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

MMR ČR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ul.Ciboušovská v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků . Bezbariérové vstupy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Autobusová zastávka u gymnázia v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace nového zapuštěného zálivu autob. zastávky na silnici 1/13, úprava chodníku, nové
veřejné osvětlení a přechod pro chodce. Jedná se o úpravu dopravně nebezpečného úseku na
silnici 1/13
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Chodník Petlerská – Útočiště v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace chybějícího chodníku podél silnice II. Třídy. Chodci zde chodí do městské části Útočiště, dále k zahrádkářské kolonii a řadovým garážím
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Úpravy dopravního řešení křižovatky ul.Husova,
B.Němcové,Přívozní v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Kolizní místo, uspořádání křižovatky, chodník, přechod pro chodce.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2017
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: výstavba kabin a zázemí pro FK Rašovice v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování zázemí fotbalového klubu sloužící sportovním a rekreačním účelům
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Tribuna u stadionu v Klášterci nad Ohří – II.etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V návaznosti na realizaci I.etapy je nutné dokončit projekt- tribuna a její zastřešení. Bude sloužit pro návštěvníky stadionu při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Řešení předprostoru lázeňského parku v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Řešení nevyužitých zanedbaných ploch mezi zámeckým a lázeňským parkem. Součástí řešení
i nový přechod pro chodce přes frekventovanou silnici. Realizace rekreačních prvků a odpočinkové zóny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj , případně MMR – ČR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Okružní křižovatka Petlerská-Dlouhá-17.listopadu v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Řešení zatížené křižovatky na silnici II.třídy novou okružní křižovatkou. Zklidnění dopravy při
vjezdu do sídliště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2018
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Dotace ze SR
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Lázeňský lesopark v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Terénní a zahradnické úpravy zarostlého neudržovaného lesíku na lázeňskou zónou. Projekt
počítá s vybudováním cestního systému, úpravami vzrostlé zeleně a osazení mobiliáře, vč. posilovacích prvků.Cestní systém bude napojen na stávající lázeňské cesty.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ústecký kraj
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Modernizace lyžařského areálu Alšovka
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Areál Alšovka , Měděnec venkov v majetku Města Klášterce nad Ohří. Jedná se o vybudování
zasněžovacího systému včetně rekonstrukce rybníka, který bude sloužit jako zdroj vody.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ROP severozápad
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Oprava Sally tereny v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Oprava stavebních částí objektu kulturní památky(střecha,hydroizolace,sanace,omítky,
drenáže)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

MKČR
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Realizace energetických úspor ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zateplení, výměna oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SFŽP
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Realizace energetických úspor ZŠ Petlerská v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zateplení objektu, výměna oken
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 25 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SFŽP
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Realizace energetických úspor objektu MÚSS v Klášterci n.Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zateplení objektu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SFŽP
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektů mateřských škol v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o zateplení pláště budovy a střech 5 objektů mateřských škol
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 26 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SFŽP, MŠMT, ÚK
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Modernizace víceúčelového sportovního areálu v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba nových šaten, rekonstrukce atletické dráhy, dětského hřiště a zázemí sportovního
areálu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SR, EU, ÚK
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Modernizace aquaparku v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování zázemí aquaparku, šatny , sociální zařízení, sportoviště, dětské hřiště, oprava oplocení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ÚK, SR, EU
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka Klášterec nad Ohří Perštejn
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se část úseku cyklostezky OHŘE Litoměřice-Perštejn
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ROP
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Realizace energetických úspor objektů v majetku
města- veřejné budovy v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zateplení a výměna oken objektu společenského domu PANORAMA, Zdravotního střediska
v ul.Sadová
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2019
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 16 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SR,EU,ÚK
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce kulturního domu v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce vnitřních dispozic, rozšíření přístavbou, umístění knihovny do objektu, Zateplení
objektu, úprava přístupových cest, bezbariérové vstupy + vnitřní výtah
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 80 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Rehabilitace zámeckého parku zámku v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rehabilitaci zeleně stromů, keřů, nové dosadby, prořezávky, odstranění nevhodných
prvků zeleně.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Výstavby lázeňského hotelu v lázeňské zóně v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování ubytovací kapacity v Lázních Klášterec nad Ohří
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 26
1. Pracovní název záměru: Zámek Klášterec nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Kompletní obnova zámku a staveb v zámeckém parku- střecha, interiéry, expozice, ohradní zeď,
křížová cesta apod.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 27
1. Pracovní název záměru: obnova areálu hřbitova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Hřbitovní zeď včetně obnovy vstupu a restaurování plastik
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 28
1. Pracovní název záměru: Peřeje č.p.20- obnova domu bývalé střelnice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Obnova střechy, fasády a ohradní zdi
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 29
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Opravy povrchů místních komunikací, chodníky, bezbariérové vstupy
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 30
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klášterci nad Ohří
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce kabelových tras , stožáru, svítidel, realizace energetických úspor
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

EU, SR, ÚK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 31
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce komunikace ul.Pod Skalkou a Pod Pivovarem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce komunikací , chodníků a bezbariérových vstupů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SR, ÚK
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Příloha 23 – Litoměřice – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA LITOMĚŘICE
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Zateplení objektu a vý- Snížení energetické náročnosti
10 000 000,00 Kč
měna oken MŠ Ladova školní budovy. Podpora školství.
428/1 Litoměřice
Snížení nákladů na vytápění budovy.
Budova slouží v současné době jako provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 112 dětí.
Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní
zateplení a výměna oken u shora uvedeného objektu.
2

Revitalizace pláště
objektu MŠ Ladova
431/3 Litoměřice

Snížení energetické náročnosti
4 000 000,00 Kč
školní budovy. Podpora školství.
Snížení nákladů na vytápění budovy.
Budova slouží v současné době jako provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 54 dětí.
V roce 2011 byla provedena kompletní výměna oken a meziokenních vložek a následně je záměrem
zřizovatele MŠ zrealizovat revitalizaci pláště objektu.
3

Zateplení pláště a výměna oken MŠ Plešivecká 17 Litoměřice

Snížení energetické náročnosti
10 000 000,00 Kč
školní budovy. Podpora školství.
Snížení nákladů na vytápění budovy.
V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 98 dětí. Záměrem města
Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace pláště
budova a výměna oken.
4

Zateplení pláště
Snížení energetické náročnosti
10 000 000,00 Kč
a výměna oken MŠ
školní budovy. Podpora školství.
Masarykova 590/30
Snížení nákladů na vytápění budoLitoměřice
vy.
V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 112 dětí. Záměrem města
Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace pláště
budovy a výměna oken.
5

Revitalizace pláště ob- Snížení energetické náročnosti
4 000 000,00 Kč
jektu MŠ Alšova 86/33 školní budovy. Podpora školství.
Litoměřice
Snížení nákladů na vytápění budovy.
Budova Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 66 dětí. V roce 2012 byla provedena kompletní výměna oken. V dalším kroku je záměrem zřizovatele MŠ zrealizovat revitalizaci původního pláště objektu.
6
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Zateplení objektu a vý- Snížení energetické náročnosti
měna oken MŠ Mládež- školní budovy. Podpora školství.
nická 17 Litoměřice
Snížení nákladů na vytápění budovy.
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V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 81 dětí. Záměrem města
Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace pláště
budovy a výměna oken.
7

Vybudování bezbariéro- Zlepšení přístupu do knihovny pro 5 000 000,00 Kč
vého přístupu v rámci osoby s pohybovým handicapem,
celého objektu Knihov- starším občanům a rodinám s many K. H. Máchy
lými dětmi.
Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích je zajištění bezbariérového přístupu do všech oddělení knihovny. Projekt předpokládá vybudování výtahu ve dvorním traktu budovy, který budou využívat nejen občané s pohybovým handicapem, ale
i senioři a rodiny s malými dětmi.
8

Vybudování sportovní
Vybudování kvalitního sportovního 20 000 000,00 Kč
haly v areálu Masazázemí ve městě, jež je v souladu
rykovy základní školy
se strategickým plánem rozvoje
Litoměřice
města. Podpora školství.
Záměrem zřizovatele je vybudování montované sportovní haly v areálu Masarykovy základní školy, která disponuje vlastní tělocvičnou. Tato hala by následně po skončení školního vyučování, o víkendech
a prázdninách sloužila jako tréninková/zápasová hala pro sportovní oddíl florbalu, který nemá v současné době odpovídající zázemí, případně i dalším sportovním oddílům registrovaným na územní
města Litoměřice.
9

Vybudování kempu
Podpora rozvoje cestovního ruchu,
u areálu letního koupa- zatraktivnění oblasti. Vybudováliště v Litoměřicích
ní kempu s kvalitním sociálním
zázemím. Očekává se především
sezónní využití.
Záměrem je rozšíření stávajícího areálu letního koupaliště situovaného na písečném ostrově řeky
Labe o kemp s veškerou vybaveností na úrovni nejvyšší kategorie. V důsledku realizace tohoto
záměru dojde ke zvýšení ubytovacích kapacit, zatraktivnění města jako cíle pro tuzemské i zahraniční
návštěvníky s cílem strávit ve městě a jeho okolí více času. Navíc se nabízí možnost během pobytu
využívat veškerého zázemí sportovišť v okolí i vlastního vybavení koupaliště.
10

Vybudování dráhy pro Zkvalitňování zázemí pro sportovní 20 000 000,00 Kč
terénní cyklistiku
a volnočasové aktivity.
V souladu se strategickým plánem města, ve kterém je kladen důraz na rozšiřování a zkvalitňování zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity, je záměrem města vybudování dráhy pro terénní cyklistiku
v okolí města, která by svou náročností vyhovovala jak požadavkům zkušených terénních, tak i rekreačních cyklistů. V současné době je vytipovávána lokalita.
11

Vybudování podzemPodzemní kontejnery na separova- 600 000,00 Kč
ních kontejnerů na
ný odpad by měli přispět k čistotě
separované odpady
města. Přispění k ochraně přírody.
Vybudování podzemního kontejnerového sání na separované odpady. Konkrétně jde o podzemní
kontejnery na papír, plasty a sklo. Umístění bylo preferováno v centrální části města, která je hojně
navštěvována turisty.
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12

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží - I.
etapa

Navrhovaná akce představuje reali- 55 000 000,00 Kč
zace nového zastřešení nástupních
ploch. Součástí je též realizace
nového VO autobusového nádraží
a VO nové vybudovaného parkoviště. V rámci stavby je navrhováno
i nové veřejné WC, dále pak sadové úpravy autobusového nádraží
a parkoviště.
Mělo by být zastřešené, nabízející cestujícím pohodlné zázemí, samozřejmě s moderním informačním
systémem. Nebude přitom tak velké, jako to současné, tudíž zbude místo i na vybudování nových
parkovacích míst, která zde citelně chybějí. V plánu je i modernizace semafory řízeného přechodu
pro chodce, jehož parametry již nyní neodpovídají požadavkům této doby. V současné době využívá
autobusového nádraží deset přepravců. Nejčastěji sem zajíždějí linky ČSAD Semily, Slaný a Dopravního podniku Ústeckého kraje.
13

Stavební úpravy tržnice Jedná se o stavení úpravy stávající 11 000 000,00 Kč
v Litoměřicích, ul. 5.
tržnice, kterým předchází demonkvětna
táž původních prodejních kiosků.
Odpojení stávajících IS a provedení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VO a NN. V rámci areálu
dojde k vybudování 6 nových objektů, k provedení dlažeb, osazení
mobiliáře a ozelenění.
Původní provozovatel se neangažoval v údržbě stávající tržnice, ta přestávala splňovat hygienické
a bezpečnostním předpisy. V plánu je nahradit stávající plátěné stánky za modernější a dlouhodobě
nevyužívané stánky zcela zrušit. Na uvolněném prostoru by měla vzniknout parková zástavba. Město
chce vybudovat příjemnou obchodní zónu.
14

Komunikace vč. IS
Rozšíření městské komunikační
10 000 000,00 Kč
na Miřejovické stráni
sítě a rozšíření infrastruktury do
v Litoměřicích
oblasti, kde dosud chybí.
Jedná se o vybudování nových místních komunikací v obytné lokalitě Miřejovické stráni. Součástí je
též vybudování příslušných IS - vodovod, kanalizace, elektro NN, plyn a VO. Nově vybudované komunikace budou napojeny na stávající komunikační systém v dané lokalitě.
15

Litoměřice - Želetice,
Dostavba chybějící části městské 12 000 000,00 Kč
odkanalizování splašinfrastruktury. Ochrana životního
kových vod
prostředí
Jedná se o větvenou tlakovou kanalizační síť, která bude odvádět splaškové vody s využitím domovních čerpacích jednotek. Tlaková kanalizační síť bude napojena do revizní šachty před čerpací stanicí
odpadních vod „Mlékojedy 6“. Odsud budou splaškové vody čerpány výtlakem do kanalizačního
systému města Litoměřice, který je ukončen na ČOV Litoměřice.
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16

Parkovací dům Litomě- Vyřešení problému s parkováním
35 000 000,00 Kč
řice
v lokalitě Na Kocandě. Lokalita
s hustou bytovou zástavbou.
Záměrem je vybudování objektu parkovacího domu v lokalitě Na Kocandě a to v místě bývalé ČSPH.
Samotný objekt by měl být cca čtyřpatrový, kdy jedno podlaží bude v podzemí. Součástí objektu jsou
též nebytové prostory pro komerční účely.
17

Geotermální projekt
Litoměřice

Inovativní systém ohřevu vody
2 000 000 000,00 Kč
pomocí termálního tepla. Odstranění největšího statického zdroje
znečišťování ovzduší ve městě.
Geotermální projekt Litoměřice představuje soubor staveb a technologií, které vzhledem k příznivým
geologickým podmínkám dané lokality umožní využít energii z nitra země pro zajištění dodávek tepla
do domácností, firem a institucí ve městě Litoměřice a doplňkově pro výrobu elektrické energie.
Projekt tvoří: 3 vrty s podzemním geotermálním výměníkem, vytvářející umělý geotermální zdroj teplé
vody; teplárna vybavená technologií pro kogenerační výrobu elektrické energie; přípojka na systém
centrálního zásobování teplem; další příslušenství a související infrastruktura (užitkový vodovod, vyvedení elektrického výkonu, komunikace, manipulační plochy, monitorovaní vrty aj.). Součástí projekty
je také vytvoření podmínek pro V&V centrum obnovitelných zdrojů energie.
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Příloha 24 – Litoměřice - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Litoměřice
1. Zkušenosti s IPRM?
V současné době nemáme žádné zkušenosti s IPRM. Zatím jsme neměli potřebu se tímto tématem
zabývat.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Zatím jsme o tom nepřemýšleli, ale je pokud by IPRM v příštím období mělo takové oblasti, které bychom mohli využít, a přineslo by nám to výhodu při získávání dotací, tak bychom ho určitě připravili.
V současné době je naší prioritou rozvoj dopravy ve městě. Potřebujeme nová parkoviště u sídlišť
a také v centru města, rozšíření některých komunikací a také bychom rádi vybudovali nové a kvalitní
cyklostezky. Další prioritou města je rozvoj sportu, v rámci kterého chceme ve městě vybudovat
nové sportovní haly a areály (většinou při základních školách). Chybí nám prostory pro míčové sporty a také byl vnesen návrh na zřízení sportovní odpočinkové zóny pro seniory.
3. Jaké problémy očekáváte při přípravě IPRM?
Dosud jsme při přípravě jednotlivých projektů neměli žádné zásadnější problémy. Město má také
aktuálně zpracovaný Strategický plán rozvoje města, takže nemáme pocit, že by nám příprava IPRM
měla dělat nějaké zvláštní problémy. Jsme toho názoru, že budeme schopni případné IPRM zpracovat.
4. Problémy při následné realizaci?
Realizaci nám komplikuje zbytečně složitá administrativa, zjednodušení by bylo vítáno. Komplikované zadávání veřejných zakázek, které zvláště u větších projektů dokáží způsobit zdržení doby realizace, komplikují termíny.
U námi již zrealizovaných projektů jsme se setkali s tím, že je zde velmi přísné hlídáno, aby nebyl
podporován soukromý sektor. Například jsme opravili chodník na náměstí a byl pak velký problém,
když si sem chtěli dát zahrádku majitelé místních restaurací. Nebo při rekonstrukci zimního stadionu
byl problém se zavěšením televize, které sloužila i k reklamním účelům. Nemohli jsme jí zavěsit na
zeď, jelikož její rekonstrukce byla realizovaná v rámci dotace.
5. + 6. Nedostatky, nejasnosti v problematice IPRM, s čím byste potřebovali poradit?
Pro případnou realizaci IPRM je samozřejmé, že bychom potřebovali vědět, jaké budou prioritní
oblasti. Jestli bude takové zaměření, které by se shodovalo se strategickým plánem rozvoje města.
Neočekáváme žádné větší problémy při zpracování i následné realizaci IPRM. Očekáváme, že
pokud nestanou nějaké nejasnosti, či problémy, tak je budeme moci řešit okamžitě s příslušným
řídícím orgánem. Na tomto principu, řešíme i problémy, které nám nastávají při realizaci jednotlivým
projektů. Komunikace zatím probíhají velmi dobře a doufáme, že tomu tak bude i nadále.
6. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Již máme zkušenosti s partnerstvím se Svazem vinařů, tělesně postižených i různých sportovních
klubů (například s hokejovým klubem) atd. O případném partnerství k IPRM jsme zatím neuvažovali,
ale zatím jsme neměli problém s navazováním partnerství a neočekáváme ho ani do budoucna. Určitě bychom navazovali partnerství, která by korespondovala se zaměřením IPRM.
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Příloha 25 – Litoměřice – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Litoměřice

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Andrea Křížová

Název odboru/oddělení:

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Kontaktní telefon:

416 916 189

Kontaktní email:

andrea.krizova@litomerice.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu a výměna oken MŠ Ladova 428/1, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Budova slouží v současné době jako provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou
112dětí. Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je
kompletní zateplení a výměna oken u shora uvedeného objektu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Revitalizace pláště objektu MŠ Ladova 431/3, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Budova slouží v současné době jako provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou
54dětí. V roce 2011 byla provedena kompletní výměna oken a meziokenních vložek a následně
je záměrem zřizovatele MŠ zrealizovat revitalizaci pláště objektu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Zateplení pláště a výměna oken MŠ Plešivecká 17, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 98 dětí. Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace
pláště budovy a výměna oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015-2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Zateplení pláště a výměna oken MŠ Masarykova 590/30, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 112 dětí. Záměrem
města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace pláště budovy a výměna oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015-2018
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Revitalizace pláště objektu MŠ Alšova 86/33, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Budova Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 66dětí. V roce 2012 byla provedena kompletní výměna oken. V dalším kroku je záměrem zřizovatele MŠ zrealizovat revitalizaci původního
pláště objektu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015-2018
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu a výměna oken MŠ Mládežnická 17, Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V objektu je zřízena provozovna Mateřské školy Litoměřice s kapacitou 81dětí. Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Litoměřice je kompletní revitalizace
pláště budovy a výměna oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Vybudování bezbariérového přístupu v rámci celého objektu
Knihovny K. H. Máchy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem města Litoměřice jako zřizovatele příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy
v Litoměřicích je zajištění bezbariérového přístupu do všech oddělení knihovny. Projekt předpokládá vybudování výtahu ve dvorním traktu budovy, který budou využívat nejen občané s pohybovým handicapem, ale i senioři a rodiny s malými dětmi.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Vybudování sportovní haly v areálu Masarykovy základní
školy Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem zřizovatele je vybudování montované sportovní haly v areálu Masarykovy základní
školy, která nedisponuje vlastní tělocvičnou. Tato hala by následně po skončení školního vyučování, o víkendech a prázdninách sloužila jako tréninková/zápasová hala pro sportovní oddíl
florbalu, který nemá v současné době odpovídající zázemí, případně i dalším sportovním oddílům registrovaným na území města Litoměřice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Vybudování kempu u areálu letního koupaliště v Litoměřicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem je rozšíření stávajícího areálu letního koupaliště situovaného na písečném ostrově
řeky Labe o kemp s veškerou vybaveností na úrovni nejvyšší kategorie. V důsledku realizace
tohoto záměru dojde ke zvýšení ubytovacích kapacit, zatraktivnění města jako cíle pro tuzemské i zahraniční návštěvníky s cílem strávit ve městě a jeho okolí více času. Navíc se nabízí
možnost během pobytu vyžívat veškerého zázemí sportovišť v okolí i vlastního vybavení koupaliště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Vybudování dráhy pro terénní cyklistiku
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V souladu se strategickým plánem města, ve kterém je kladen důraz na rozšiřování a zkvalitňování zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity, je záměrem města vybudování dráhy pro terénní cyklistiku v okolí města, která by svou náročností vyhovovala jak požadavkům zkušených
terénních, tak i rekreačních cyklistů. V současné době je vytipovávána lokalita.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Litoměřice

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Pavel Gryndler

Název odboru/oddělení:

Odbor životního prostředí

Kontaktní telefon:

416916179

Kontaktní email:

pavel.gryndler@litomerice.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Vybudování podzemních kontejnerů na separované odpady
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování podzemního kontejnerového stání na separované odpady. Konkrétně jde o podzemní kontejnery na papír, plasty a sklo. Umístění bylo preferováno v centrální části města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 600.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Litoměřice

Jméno kontaktní osoby:

Přemysl Pech

Název odboru/oddělení:

Odbor územního rozvoje

Kontaktní telefon:

416 916 169

Kontaktní email:

premysl.pech@litomerice.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží - I. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Navrhovaná akce představuje realizaci nového zastřešení nástupních ploch. Součástí je též realizace nového VO autobusového nádraží a VO nově vybudovaného parkoviště. V rámci stavby
je navrhováno i nové veřejné WC, dále pak sadové úpravy autobusového nádraží a parkoviště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 55 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Stavební úpravy tržnice v Litoměřicích, ul. 5. května
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o stavební úpravy stávající tržnice, kterým předchází demontáž původních prodejních
kiosků. Odpojení stávajících IS a provedení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VO a NN.
V rámci areálu dojde k vybudování 6 nových objektů, k provedení dlažeb, osazení mobiliáře
a ozelenění.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 11 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Komunikace vč. IS na Miřejovické stráni v Litoměřicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování nových místních komunikací v obytné lokalitě na Miřejovické stráni.
Součástí je též vybudování příslušných IS – vodovod, kanalizace, elektro NN, plyn a VO. Nově
vybudované komunikace budou napojeny na stávající komunikační systém v dané lokalitě.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Litoměřice – Želetice, odkanalizování splaškových vod
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o větevnou tlakovou kanalizační sít, která bude odvádět splaškové vody s využitím
domovních čerpacích jednotek. Tlaková kanalizační síť bude napojena do revizní šachty před
čerpací stanicí odpadních vod „Mlékojedy 6“. Odsud budou splaškové vody přečerpány výtlakem do kanalizačního systému města Litoměřice, který je ukončen na ČOV Litoměřice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Parkovací dům Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem je vybudování objektu parkovacího domu v lokalitě Na Kocandě a to v místě bývalé
ČSPH. Samotný objekt by měl být cca čtyřpatrový, kdy jedno podlaží bude v podzemí. Součástí objektu jsou též nebytové prostory pro komerční účely.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Litoměřice

Jméno kontaktní osoby:

Antonín Tym

Název odboru/oddělení:

Oddělení projektů a strategií

Kontaktní telefon:

725 095 137

Kontaktní email:

gte@litomerice.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Geotermální projekt Litoměřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: věda a výzkum, podpora místní ekonomiky, energetika, teplárenství
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Geotermální projekt Litoměřice představuje soubor staveb a technologií, které vzhledem k příznivým geologickým podmínkám dané lokality umožní využít energii z nitra země pro zajištění dodávek
tepla do domácností, firem a institucí ve městě Litoměřice a doplňkově pro výrobu elektrické energie. Projekt tvoří: 3 vrty s podzemním geotermálním výměníkem, vytvářející umělý geotermální zdroj
teplé vody; teplárna vybavená technologií pro kogenerační výrobu elektrické energie; přípojka na
systém centrálního zásobování teplem; další příslušenství a související infrastruktura (užitkový vodovod, vyvedení elektrického výkonu, komunikace, manipulační plochy, monitorovací vrty aj.). Součástí
projektu je také vytvoření podmínek pro V&V centrum obnovitelných zdrojů energie.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mld. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano - univerzity, Akademie věd, ministerstva; v případě zájmu i Ústecký kraj
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Příloha 26 – Lovosice – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA LOVOSICE
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Organizační opatření
Rekonstrukcí a revitalizací techneuvedeno
k omezení automobinicky i funkčně nezpůsobilé místní
lové dopravy a zvýšení komunikace včetně chodníků
plynulosti v sídlech
v centrální části města Lovosice
v sídlech, úpravy komu- bude zajištěna jejich technická
nikací
způsobilost a dojde ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu.
Zvýšením plynulosti dopravy v Chomutově bude mít za následek urychlení průjezdu silničních vozidel
– tím se sníží hlukové i prachové emise ve městě a bezpečnost.
2

Centrum pro cestovní
ruch a partnerství

Města Lovosice a Coswig zamýš- 15 225 000,00 Kč
lejí vybudovat Centra pro cestovní
ruch a partnerství, která spolu
s doprovodnými akcemi organizovaných v objektech i v ulicích
měst zvýší turistickou návštěvnost
v obou městech.
V obou městech se připravuje dvojjazyčný turistický průvodce. Brožura bude obsahovat stručnou
historii města, významné pamětihodnosti, možnost výletů do okolí, ale třeba i možnost ubytování
a stravování. Zajímavou novinkou bude popis cesty z Coswigu do Lovosic – po železnici, autobusem
nebo autem.
Příprava investičního projektu – Centrum cest. Ruchu. Mimo zmíněnou dvojjazyčnou brožuru se
projekt zabývá o společným investičním záměrem – rekonstrukcí části budovy staré radnice na straně Lovosic a rekonstrukcí Villa Bohemica na straně Coswigu. V Coswigu i v Lovosicích by mělo být
Centrum cestovního ruchu, kde budou probíhat výstavy o partnerských městech, předávány turistické informace a bude i možnost nákupu pohlednic a jiných upomínkových předmětů.
3

Odvodnění města
Projekt řeší odvedení dešťových
30 000 000,00 Kč
Lovosice
vod v západní části města.
Jde o výstavbu kmenové dešťové stoky, kterou bude řešen nepříznivý stav dešťových vod ve městě,
kde v případě intenzivních dešťů dochází k zaplavování veřejných i soukromých prostor.
4

Rekonstrukce ulice
Komplexní rekonstrukce ulice.
10 000 000,00 Kč
Prokopa Holého
Odvodnění ulice v obytné zóně, rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku pro pěší, řešení dopravního značení a parkovacích míst, veřejné osvětlení, revitalizace zeleně.
5

Rekonstrukce celého objektu dle
50 000 000,00 Kč
možností dotačních titulů.
Vila byla postavena měšťanem a pozdějším starostou Lovosic Franzem Pfannschmidtem koncem 19.
Století v roce 1887. Po II. sv. válce zde vznikl Ústav národního zdraví. Jako sídlo lékařů pak objekt
sloužil ještě před několika lety – býval poliklinika. Nyní je vila, která vyžaduje celkovou rekonstrukci,
prázdná.
V rekonstruované vile se uvažuje o zřízení muzea.
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6

Rekonstrukce autobusového nádraží

Rekonstrukce a úprava prostran30 000 000,00 Kč
ství, rozšíření zeleně, mobiliáře,
přístřešky u zastávek, přiblížení
příjezdu autobusů k vlakovému
nádraží, záchytné parkoviště.
Rekonstrukce autobusového nádraží by přinesla víc parkovacích míst pro osobní auta; ze současných 12 na 18 a vzniklo by i dalších 17 u budovy pošty včetně dvou míst pro invalidy, nové nástupní
ostrůvky a více přechodů pro chodce. Pro cestující bezbariérové nástupy a výstupy. Rekonstrukce
počítá i se snížením hluku při provozu nádraží.
7

Realizace energeticRealizace energeticky úsporných
20 000 000,00 Kč
kých úspor na budově opatření
zimního stadionu
Projekt byl vytvořen z důvodu stailizace výdajů za stále rostoucí ceny energií. Také pro celkové zlepšení komfortu sportoviště, komplexní designové řešení a modernizace. Jde především o zateplení
pláště výměnu oken.
8

Vzdělávání úředníků
veřejné správy

e-learning – proškolení cca 10
2 000 000,00 Kč
zaměstnanců, jazykové vzdělávání
(cca 30 zaměstnanců), soft skill
(měkké dovednosti) práce na PC
(cca 20 zaměstnanců)
Cílem projektu je prohlubování znalostí, dovedností a kvalifikace jednotlivých pracovníků, kteří budou
získané znalosti uplatňovat při jednání s občany a dalších svěřených úkolů.
9

Tvorba třetího komunit- Komunitní plán péče se snaží
3 300 000,00 Kč
ního plánu péče (2014 ukázat směr pro rozvoj sociálních
- 2019)
služeb a programů ve městě Lovosice.
V tomto roce město rozdělilo v rámci programu „SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ
2012“ již 345 500 Kč. Do budoucna je důležité, aby byly vypracovány nové plány a nové strategie pro
rozvoj těchto programů a služeb ve městě.
10

Vznik nízkoprahového Vybudování nízkoprahového cent- 25 000 000,00 Kč
denního centra
ra.
Nízkoprahové denní centrum bude poskytovat ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Např.
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy. V zimních měsících bude sloužit
jako ubytovna
11

Zpracování plánu mobi- Hlavním cílem je zpřístupnit veřejlity pro všechny (včetně né objekty či dopravu postiženým.
dílčích aktualizací)
Zpracovaný plán se stane součástí národního plánu mobility pro
všechny.

2 300 000,00 Kč
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Podle odhadů ČSÚ je 10 % populace ČR v invalidním důchodu. Mnohým těmto lidem dělá problém
mobilita v běžném prostředí. Proto se mnohá města snaží odstraňovat překážky pro handicapované
spoluobčany. Bezbariérovost se na první pohled týká jen skupiny spoluobčanů, tzv. osob se sníženou
schopností pohybu a orientace, která zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo
dítě do tří let. Je však zřejmé, že tato skupina je široká a obsahuje cca třetinu populace, ale z jiného
úhlu pohledu vidíme, že každý člověk se v průběhu života několikrát dostává do období, kdy potřebuje bezbariérové prostředí, ať již sám jako dítě, rodič či senior. Přitom v situacích po úrazech nebo
při cestování s těžkými, objemnými zavazadly také bezbariérově upravené prostředí velmi oceníme.
Bezbariérové prostředí města umožní všem lidem s omezením snadný pohyb.
12

Rozšíření kamerového
systému

Projekt uvažuje s postupným roz1 400 000,00 Kč
šířením a obnovením městského
kamerového systému v průběhu
několika let.
V prosinci roku 2008 byl zahájen zkušební provoz městského kamerového dohlížecího systému, dále
jen MKDS, který byl z valné části (¾) financován pomocí prostředků získaných z dotačního Programu
prevence kriminality MV ČR. Celkem bylo dosud (I. etapa) spuštěno 5 kamer.
V měsíci lednu 2009 došlo k plnému spuštění systému. Jedná se o kamery, u kterých je přenos zajišťován pomocí laserového paprsku. Monitorovací a zároveň i ovládací pracoviště byla zřízena dvě, na
služebně Městské policie Lovosice a rovněž i na Obvodním oddělení Policie České republiky v Lovosicích. Kamery jsou situovány v ulicích Osvoboditelů, Žižkova, 8. května, Školní a Dlouhá. Pokud je
to technicky možné, pracují v nepřetržitém, resp. 24 hodinovém provozu a v neomezené rotaci 360
stupňů. Dne 20. 11. 2009 došlo k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o 4 nové
kamerové body. Celkový počet městského kamerového dohlížecího systému v Lovosicích je 9 kamerových bodů.
MKDS je společně s městskou policií dalším z podpůrných prostředků prevence kriminality ve městě. Jeho cílem je eliminovat zejména závažnou trestnou činnost, ale také rovněž i drobnou závadovou
činnost, usnadnit práci oběma existujícím ozbrojeným složkám policie. S jeho pomocí se zásadně
zvyšují možnosti účinné ochrany bezpečnosti osob a majetku. Tento systém mj. rovněž umožní efektivně koordinovat činnost při zásazích a činnostech městské policie i Policie ČR či koordinaci složek
IZS při řešení krizových situací.
13

Osvěta v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality
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V rámci této aktivity budou v průbě- 1 400 000,00 Kč
hu stanoveného časového horizontu uskutečňovány kroky, vedoucí
k prevenci kriminality, tj. např. pořádání odborných diskuzí a seminářů
pro občany města, tvorba letáků,
vydávání článků s touto tématikou
apod.
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Projekt má 3 oblasti, kterými jsou:
primární prevence je určena pro všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity pro širokou
veřejnost),
sekundární prevence je zaměřena na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že
se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, šikana, vandalismus, rasové konflikty), na příčiny kriminogenních situací
(dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) a na extrémně nepříznivé životní prostředí
(gheta, holobyty, zdevastovaná vybydlená sídliště apod.).
terciární prevence je zacílena na kriminálně narušené jedince a rizikové sociální prostředí.
Cílem projektu je eliminace kriminality a zvýšení bezpečnosti ve městě.
14

Základní školy

Zlepšení energetické náročnosti
12 000 000,00 Kč
budovy zahrnující zateplení fasády,
výměnu oken atp.
Zateplení objektu by znamenalo snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti
budovy a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty v objektu, což je v takovýchto zařízeních důležité.
15

Přesun ZUŠ Přívozní
ulice

Revitalizace objektu a přesun základní umělecké školy do Přívozní
ulice + revitalizace objektu.

5 000 000,00 Kč

16

Denní stacionář pro
Revitalizace prostor
1 000 000,00 Kč
mentálně postižené
Karla Maličkého č. 382
Revitalizace prostor poslouží k tomu, aby bylo možné v těchto prostorách poskytovat kvalitní služby
pro mentálně postižené.
17

Partnerství škol - výměnné pobyty žáků,
pořádání společných
akcí.

Výměnné pobyty žáků základních
500 000,00 Kč
škol, pořádání společných akcí
(sportovní, kulturní aj.) za účelem
posílení partnerství mezi školami
v příhraničí.
Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství, podpora
výměny zkušeností, rovněž formou stáží, zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny, podpora
iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí.
18

Partnerství škol – výSetkávání pedagogických pracov- neuvedeno
měna zkušeností mezi níků za účelem výměny zkušeností
pedagogickými pracov- z praxe ve výuce žáků, posilování
níky
partnerství.
Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství, podpora
výměny zkušeností, rovněž formou stáží, zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny, podpora
iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí.
19

Mezinárodní spolupráce TJ, ZŠ, o.s., města

Společné setkávání a akce, výměny zkušeností, rozvoj spolupráce
a partnerství.

250 000,00 Kč
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20

Kulturní středisko
Lovoš

Rekonstrukce interiéru objektu
4 000 000,00 Kč
stávajícího kulturního střediska.
Realizace bezbariérového přístupu
+ drobné opravy.

Kulturní středisko Lovoš je příspěvková organizace Městského úřadu Lovosice. Poskytuje své služby
občanům Lovosicka v oblastech kultury, vzdělávání a zabezpečení akcí kulturního charakteru
a vydává měsíčník.
Rekonstrukce řeší usnadnění přístupu nemohoucím obyvatelům i účinkujícím do sálu KS. Dále bude
zkulturněno prostředí KS Lovoš - čistější prostředí, modernizace technického zařízení, apod.
21

Propagace města
Lovosice

Projekt je zaměřený na postupnou 150 000,00 Kč
tvorbu jednotných propagačních
materiálů různých forem s tématikou cestovního ruchu na Lovosicku. II. vydání knihy o Lovosicku
Celý projekt je zacílen na propagaci města Lovosice a jeho okolí jako oblasti vhodné pro celoroční
rekreaci. Cílem je zvýšit návštěvnost regionu a přispět tím ke zlepšení celkové hospodářské situace
lokality. Tohoto cíle bude dosaženo zvýšením informovanosti potencionálních návštěvníků
o možnostech využívání turistických zajímavostí a atraktivit ve městě a jeho okolí. Projekt se snaží
vytvořením různých typů propagačních materiálů zvýšit u turistů povědomí o Lovosicích.
22

Odstraňování starých
Revitalizace skládky Trávčice.
30 000 000,00 Kč
ekologických zátěží
Oficiálně bylo ukládání odpadu na skládku Trávčice ukončeno v roce 1996, jenomže i po tomto datu
se na ní objevoval další odpad. Navíc i takový, který by na běžné skládce tuhého komunálního odpadu
neměl co dělat.
Riziková analýza, která byla v souvislosti se skládkou provedena v roce 2011 potvrdila, že skládku je
potřeba ekologicky zajistit tak, aby nedocházelo k průsakům podzemní vody, která byla v minulosti
kontaminována chemickými látkami.
23

Revitalizace plochy
Rekonstrukce a rozšíření lesopar- 7 000 000,00 Kč
u sauny
ku osmička a celé plochy u sauny.
V prostoru lesoparku „Osmička“ se nachází nově vybodované dráhy pro běžce a in-line bruslaře. Tyto
dráhy nabízí okruh 500m a 1km. Lokalita „Osmička“ není jenom pro sportovní aktivity, ale také vhodná k romantickým procházkám a relaxačnímu odpočinku v blízkosti řeky Labe. Na konci lesoparku
směrem na Ústí nad Labem se na lesopark napojuje nově vzniklá cyklostezka, která vede k přívozu
do Malých Žernosek. V prostoru lesoparku se pořádají různé kulturní akce jako je například: Lovosický žafest, Václavská pouť, promítání filmů - Kinematograf bratří Čadíků, koncerty atd.
Revitalizace prostranství přispěje k vybudování lepšího odpočinkového a volnočasového místa pro
občany.
24

Dopravní hřiště Proko- Vybudování dětského hřiště v ulici 500 000,00 Kč
pa Holého
Prokopa Holého.
Nově vybudované hřiště bude sloužit k dopravní výchově mladých žáků. Žáci se budou učit základní
pravidla a budou se učit, jak se správně, ohleduplně a bezpečně chovat na pozemních komunikacích.
Vybudování hřiště slibuje zvýšení bezpečnosti na silnicích.
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25

Zastřešení stávajícího
pódia „Osmička“ včetně úpravy zázemí

Záměrem projektu je vytvořit
3 500 000,00 Kč
zastřešené pódium v areálu lesoparku „Osmička“, které by sloužilo
veřejnosti pro účely pořádání kulturních či společenských akcí.
V prostoru lesoparku „Osmička“ se nachází nově vybodované dráhy pro běžce a in-line bruslaře. Tyto
dráhy nabízí okruh 500m a 1km. Lokalita „Osmička“ není jenom pro sportovní aktivity, ale také vhodná k romantickým procházkám a relaxačnímu odpočinku v blízkosti řeky Labe. Na konci lesoparku
směrem na Ústí nad Labem se na lesopark napojuje nově vzniklá cyklostezka, která vede k přívozu
do Malých Žernosek. V prostoru lesoparku se pořádají různé kulturní akce jako je například: Lovosický žafest, Václavská pouť, promítání filmů - Kinematograf bratří Čadíků, koncerty atd.
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Příloha 27 – Lovosice - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru – Lovosice
1. Zkušenosti s IPRM?
Zatím jsme neměli potřebu se tímto tématem zabývat, takže žádné zkušenosti nemáme.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Touto záležitostí jsme se doposud nezabývali, takže nemůžeme říci. Kdyby to v následujícím období
znamenalo, že budeme s pomocí tohoto dokumentu moci získat zvýhodnění při získávání dotace, tak
bychom ho nejspíše připravili.
IPRM by se zabývalo nejspíše těmito tématy: školství (rekonstrukce základní školy a mateřských školek), revitalizací odpočinkového prostranství, opravou budov, které jsou zpravovány neziskovkami,
opravou komunikací a chodníků, obnovou brownfields (jednalo by se o starou továrnu). Je reálné, že
bychom připravili IPRM, které by se zaměřovalo na měkké projekty, především na sociální služby.
3. Jaké problémy očekáváte při přípravě IPRM?
Předpokládáme, že přípravu bychom zahájili teprve v momentě, kdy budou jasně stanoveny prioritní
oblasti a budou k dispozici zpracované metodiky a příručky. Očekáváme, že budeme schopni si
poradit s administrativou, které je s přípravou IPRM spojena.
4. Problémy při následné realizaci?
Uvítaly bychom jiný systém financování projektů. Předfinancování nám přináší velké komplikace, je
tu vysoké riziko zadlužení města v důsledku používání úvěrů.
Problém, se kterým se často setkáváme je, že nám nejsou uznávány náklady, které přímo souvisí
s realizací schváleného projektu. Například dostaneme dotaci na kanalizaci, ale již z ní nemůžeme
financovat následnou úpravu oblasti, kde byla kanalizace vybudována.
5. + 6. Nedostatky, nejasnosti v problematice IPRM, s čím byste potřebovali poradit?
Za nedostatek považujeme víše uvedený problém. Zlepšení by přineslo, kdyby dotace zahrnovala
i následné úpravy oblasti, kde byl projekt realizován. Dotace by měla myslet i na tento problém, měla
by být komplexnější.
Odlehčením by bylo zjednodušení administrace, například zjednodušení dokládání nepřímých
nákladů. Za nás můžeme říci, že bychom uvítali větší počet seminářů k jednotlivým výzvám a větší
počet školení. Z vlastní zkušenosti víme, že osobní kontakt se zainteresovanými lidmi, nám pomůže
mnohem více než přečtení celé příručky.
6. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Z minulých projektů máme zkušenosti s realizací partnerství s mateřskou školou, základní školou,
svazem tělesně postižených i německým městem „Coswig“.
Nová partnerství k budoucímu IPRM by závisela na zaměření projektů. Momentálně nejsme schopni
z hlavy říci, koho bychom zapojili.
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Příloha 28 – Lovosice – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Lovosice

Jméno kontaktní osoby:

Bc. Věra Nechybová

Název odboru/oddělení:

Kancelář úřadu - dotace

Kontaktní telefon:

416 571 149

Kontaktní email:

vera.nechybova@meulovo.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Organizační opatření k omezení automobilové dopravy
a zvýšení plynulosti v sídlech v sídlech, úpravy komunikací
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukcí a revitalizací technicky i funkčně nezpůsobilé místní komunikace včetně chodníků v centrální části města Lovosice bude zajištěna jejich technická způsobilost a dojde ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Centrum pro cestovní ruch a partnerství
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: Žádost předložena na dotační zdroj – probíhá hodnocení
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Města Lovosice a Coswig zamýšlejí vybudovat Centra pro cestovní ruch a partnerství, která
spolu s doprovodnými akcemi organizovaných v objektech i v ulicích měst zvýší turistickou návštěvnost v obou městech.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15.225.00 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Město Coswig
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Odvodnění města Lovosice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší odvedení dešťových vod v západní části města. Jde o výstavbu kmenové dešťové
stoky, kterou bude řešen nepříznivý stav dešťových vod ve městě, kde v případě intenzivních
dešťů dochází k zaplavování veřejných i soukromých prostor.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012-2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ulice Prokopa Holého
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace - Odvodnění ulice v obytné zóně, rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku
pro pěší, řešení dopravního značení a parkovacích míst, veřejné osvětlení, revitalizace zeleně.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012-2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Pfannschmidtova vila
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: Rekonstrukce a opravy
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce celého objektu dle možností dotačních titulů.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce autobusového nádraží
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce a úprava prostranství, rozšíření zeleně, mobiliáře, přístřešky u zastávek, přiblížení příjezdu autobusů k vlakovému nádraží, záchytné parkoviště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Realizace energetických úspor na budově zimního stadionu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace energeticky úsporných opatření je přirozenou reakcí společnosti pro stabilizaci
výdajů za stále rostoucí ceny energií. Také celkové zlepšení komfortu sportoviště, komplexní
designové řešení a modernizace. Jde především o zateplení pláště výměnu oken.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Vzdělávání úředníků veřejné správy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

e-learning – proškolení cca 10 zaměstnanců, jazykové vzdělávání (cca 30 zaměstnanců), soft
skill (měkké dovednosti) práce na PC (cca 20 zaměstnanců)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Tvorba třetího komunitního plánu péče (2014 - 2019)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: Tvorba strategických dokumentů
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Komunitní plán péče se snaží ukázat směr pro rozvoj sociálních služeb a programů ve městě
Lovosice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Vznik nízkoprahového denního centra
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nízkoprahové denní centrum bude poskytovat ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Např.
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy. V zimních měsících bude
sloužit jako ubytovna
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Zpracování plánu mobility pro všechny (včetně dílčích aktualizací)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Hlavním cílem je zpřístupnit veřejné objekty či dopravu postiženým. Zpracovaný plán se stane
součástí národního plánu mobility pro všechny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Rozšíření kamerového systému
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt uvažuje s postupným rozšířením a obnovením městského kamerového systému v průběhu několika let.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Osvěta v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci této aktivity budou v průběhu stanoveného časového horizontu uskutečňovány kroky,
vedoucí k prevenci kriminality, tj. např. pořádání odborných diskuzí a seminářů pro občany
města, tvorba letáků, vydávání článků s touto tématikou apod.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Zpracování plánu mobility pro všechny (včetně dílčích aktualizací)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zlepšení energetické náročnosti budovy zahrnující zateplení fasády, výměnu oken atp.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Přesun ZUŠ Přívozní ulice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace objektu a přesun základní umělecké školy do Přívozní ulice + revitalizace objektu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Denní stacionář pro mentálně postižené Karla Maličkého č. 382
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace prostor
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Partnerství škol - výměnné pobyty žáků, pořádání společných akcí.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výměnné pobyty žáků základních škol, pořádání společných akcí (sportovní, kulturní aj.) za účelem posílení partnerství mezi školami v příhraničí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 0,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Město Coswig
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Partnerství škol – výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Setkávání pedagogických pracovníků za účelem výměny zkušeností z praxe ve výuce žáků, posilování partnerství.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Město Coswig
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Mezinárodní spolupráce TJ, ZŠ, o.s., města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Společné setkávání a akce, výměny zkušeností, rozvoj spolupráce a partnerství.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 250.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Město Coswig

492

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Kulturní středisko Lovoš
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce interiéru objektu stávajícího kulturního střediska. Realizace bezbariérového přístupu + drobné opravy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Propagace města Lovosice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt je zaměřený na postupnou tvorbu jednotných propagačních materiálů různých forem
s tématikou cestovního ruchu na Lovosicku. II. vydání knihy o Lovosicku
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 150.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Odstraňování starých ekologických zátěží
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace skládky Trávčice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Revitalizace plochy u sauny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce a rozšíření lesoparku osmička a celé plochy u sauny.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 7 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Dopravní hřiště Prokopa Holého
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování dětského hřiště v ulici Prokopa Holého.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 500.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Zastřešení stávajícího pódia „Osmička“ včetně úpravy zázemí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem projektu je vytvořit zastřešené pódium v areálu lesoparku „Osmička“, které by sloužilo veřejnosti pro účely pořádání kulturních či společenských akcí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 29 – Štětí – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA ŠTĚTÍ
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
restaurování Božích
Kompletní rekonstrukce kulturní
200 000 Kč
muk – kříže v Čakovipamátky dle dobových fotografií
cích
Cílem tohoto projektu by byla kompletní obnova a rekonstrukce stávajícího kříže v obci Čakovice
podle dobových fotografií. V současnosti je tato kulturní památka v havarijním stavu.
Číslo záměru
2

Název projektu
Stručný popis
Náklady
restaurování brány
oprava kulturní památky – padající 50 000 Kč
v Počeplicích
omítka
Cílem tohoto projektu je restaurace brány barokní solnice (skladu soli) v Počeplicích. Barokní solnice
je v současnosti nejvýznačnější stavbou ve vsi a proto by rekonstrukce její brány přispěla k vyzdvihnutí této kulturní památky Počeplic. Současný stav brány je nevyhovující, převážně opadává omítka.
Číslo záměru
3

Název projektu
Stručný popis
Náklady
restaurování soch sv.
Restaurování soch – kulturních
300 000 Kč
Anny a sv. Mikuláše
památek, v současné době není
u hřbitova ve Chcebuzi majetkem města
Vzhledem k závažnému stavu díla bude restaurátorský zásah zaměřen téměř výhradně na záchranu
originálů obou soch. V prvé řadě bude třeba zamezit dalšímu nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek přesunutím a dočasným umístěním díla do vhodného interiéru – dílny restaurátora. K přemístění bude předcházet tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost případného poškození soch při
následujících etapách restaurování. Po úvodním citlivém očištění bude souběžně prováděna petrifikace a snímání nevyhovujících doplňků a ostatních pevně ulpívajících nečistot. Sochy budou umístěny
a prezentovány ve vhodném veřejném prostoru (hřbitov ve Chcebuzi).
Číslo záměru
4

Název projektu
oprava kaple sv. Petra
a Pavla ve Stračí

Stručný popis
Náklady
Oprava vnitřku kaple, omítky, zpev- 300 000 Kč
nění stavby. Kaple není kulturní
památkou.
Cílem tohoto projektu je oprava kaple sv. Petra a Pavla v obci Stračí. Současný stav kaple je nevyhovující, opravy by byly zaměřené na rekonstrukci vnitřních prostor kaple a to oprava vnitřních omítek
a celkové zpevnění stávající stavby.
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Příloha 30 – Štětí – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

500

Název subjektu:

Město Štětí

Jméno kontaktní osoby:

Kulhánek Radek

Název odboru/oddělení:

Kulturní a informační zařízení města Štětí

Kontaktní telefon:

606 167194

Kontaktní email:

radek.kulhanek@steti.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: restaurování Božích muk – kříže v Čakovicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Kompletní rekonstrukce kulturní památky dle dobových fotografií
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: restaurování brány v Počeplicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

oprava kulturní památky – padající omítka
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: restaurování soch sv. Anny a sv. Mikuláše u hřbitova ve Chcebuzi
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Restaurování soch – kulturních památek, v současné době není majetkem města
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 300.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: oprava kaple sv. Petra a Pavla ve Stračí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Oprava vnitřku kaple, omítky, zpevnění stavby. Kaple není kulturní památkou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 300.00 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 31 – Žatec – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA ŽATEC
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Revitalizace dopravní- Jedná se o revitalizaci stávajícího
30 000 000,00 Kč
ho terminálu v Žatci
prostoru autobusového nádraží
v Žatci. Rekonstrukce nástupišť,
vybudování čekárny, oprava příjezdové komunikace.
Autobusové nádraží v Žatci v centru města, v rozumné docházkové vzdálenosti od toho vlakového. Na
nádraží zajíždí všechny spoje meziměstských linek a dvě dálkové, trasa městské dopravy je vedena
pouze v těsné blízkosti samotného nádraží, ale nezajíždí na něj. Většina spojů meziměstských linek
zajišťuje i přímé spojení s nádražím ČD. Autobusové nádraží je řešeno jako kruhové, kdy jsou za
sebou umístěna čtyři stanoviště. Poslední (označeno jako první) je umístěno u výjezdu z nádraží. Středová část plochy pak slouží k odstavování autobusů.
stání 1 - směr Louny, Praha
stání 2 - směr Most, Postoloprty, Louny, Plzeň
stání 3 - směr Chomutov
stání 4 - Kadaň
stání 5 – Podbořany
Rekonstrukce nádraží má za cíl zmodernizovat zastaralé a nevyhovující zázemí a blízké okolí nádraží
a zkomfortnit odbavovací proces pro cestující.
2

Zateplení objektu
Dodatečné zateplení objektu s vý- 15 000 000,00 Kč
Domu s pečovatelskou měnou oken na základě energeticslužbou
kého auditu.
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce. Posláním
Pečovatelské služby v Žatci je poskytnout takovou podporu občanům Žatce, která jim umožní zůstat
ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při
zachování maximální soběstačnosti.
Zateplení objektu by znamenalo snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti
budovy a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty v objektu, což je v takovýchto zařízeních důležité.
3

Zateplení objektu LDN Dodatečné zateplení objektu s výa dětského oddělení – měnou oken na základě energeticnemocnice Žatec
kého auditu.

12 000 000,00 Kč
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Dětské oddělení je trvalou, nedílnou součástí komplementu nemocnice. Od poloviny šedesátých let
je umístěno po dostavbě ve stávající patrové budově. V samostatném traktu je umístěna příjmová ambulance, základní škola, mateřská škola, pracovna primáře, pracovny lékařů a vrchní sestry. Oddělení
zajišťuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči o děti od 0 do 18 let a intenzivní péči nižšího
stupně. Provádíme spirometrická vyšetření, USG ledvin MM. V květnu 2012 byl přiznán statut akreditovaného pracoviště v oboru dětského lékařství. Do současné podoby bylo oddělení dobudováno
v polovině osmdesátých let, kdy se provoz vrátil z přechodných provizorních prostor do současného
objektu, rozšířeného o přístavek. V tomto objektu je oddělení v provozu od roku 1985 nepřetržitě.
Počet lůžek na oddělení:
- stanice kojenců - 28 lůžek, 3 lůžka IMP, 3 lůžka matka dítě – nadstandard, 4 lůžka pro matky
- novorozenecké oddělení - 10 lůžek, možno 2 nadstandardních lůžek
Oddělení má 50 lůžek. Pokoje jsou maximálně třílůžkové. Tato lůžka slouží k doléčení, rekonvalescenci a hlavně rehabilitaci pacientů, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetření, ale je předpoklad uzdravení a posléze propuštění do domácí péče. Jedná se o pacienty přeložené z chirurgického
oddělení po plánovaných nebo akutních operacích, po kostních operacích či ortopedických výkonech. Dále se jedná o pacienty z interního oddělení k doléčení onemocnění srdce, náhlých mozkových příhod nebo pacienty, kteří nejsou soběstační a pohybliví nebo vyžadující dlouhodobou ošetřovatelskou péči a pravidelné převazy pro chronické bércové vředy, diabetické končetinové defekty či
proleženiny.
Zateplení objektu by znamenalo snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti
budovy a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty v objektu, což je v takovýchto zařízeních důležité.
4

Vodovod ul. Stroupečská, Žatec

Rozšíření vodovodního řadu do
3 000 000,00 Kč
lokality, kde prozatím vodovod není
zaveden.
Zavedení vodovodu do nových lokalit by pro místní obyvatele znamenalo zvýšení komfortu a dodání
základní služby - přístup ke kvalitní pitné vodě.
5

Rekonstrukce ulice
Dukelská, Žatec

6

Cyklostezka Ohře

Jedná se o provedení nových po15 000 000,00 Kč
vrchů včetně konstrukčních vrstev
u ul. Dukelská v součinnosti se
SČVK a RWE.
Zahájení rekonstrukce žatecké ulice Dukelská plánuje na příští rok vedení města. Během ní by měly
být kompletně zrekonstruovány chodníky i silnice včetně uličních vpustí a veřejného osvětlení. V plánu je také obnova zeleně. Projekt je rozdělen do tří etap. První z nich zahrnuje úsek od ulice Pražská
po křižovatku s ulicí Šafaříkova. Druhá etapa zahrnuje úsek od křižovatky Šafaříkova ke křižovatce
s ulicí K. Škréty, poslední od křižovatky K. Škréty až k ulici Přátelství.
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Délka značené cyklotrasy a cyklostezky OHŘE v Ústeckém kraji bude dle současného předpokladu činit 135,700 km. Úsek, který se má v Žatci stavět, je součástí cyklostezky Ohře. Ta má vést po
celém toku této řeky ze západu Čech do Litoměřic. Sedmikilometrový úsek u Žatce má jeden konec
pod Záhořím na levém břehu řeky, druhý pod Bezděkovem na pravém břehu. Na jednom konci na
cyklostezku naváže cyklotrasa Chmelovelo mezi Žatcem a Nechranicemi, na druhém zase cyklotrasa
mezi Žatcem a archeologickým skanzenem v Březně u Loun. Cyklostezka po napojení na Karlovarský
kraj nabídne spojnici od pramene Ohře, resp. od hranic se SRN až po soutok s Labem.
7

Rekonstrukce střechy
kláštera v Žatci

Rekonstrukce střechy tj. nosné
5 000 000,00 Kč
konstrukce vč. krytiny, krov je napaden dřevomorkou a dřevokazným
hmyzem.
Kapucínský klášter byl založen v době největšího rozmachu kapucínského řádu u nás, ve druhé
polovině 17. století. V roce 1675 přišli do Žatce čtyři první kapucíni a založili zde tzv. řádový hospic.
Stavba konventu probíhala v letech 1676-1680, klášterní kostel byl svěcen až v r. 1683. Architektura raně barokních staveb je přiměřeně prostá. Kostel má typický rozvrh s pravoúhlým presbytářem
a obdélnou lodí. Od dvacátých let 19. století byly zahájeny zásadní úpravy, které s přestávkami trvaly
až do počátku 20. století. Výsledkem je současná podoba konventu i kostela. Klášter byl zrušen až
v r. 1950, a po dlouhá léta sloužil jako domov důchodců. I ten však byl v osmdesátých letech zrušen.
V současnosti je nutné, aby na objektu proběhly renovační práce. Po renovaci se počítá s dalším
využitím objektu.
8

Zateplení objektu ZŠ
Dodatečné zateplení objektu s vý- 12 000 000,00 Kč
Petra Bezruče čp.
měnou oken na základě energetic2000, Žatec
kého auditu.
Škola byla postavena v roce 1935, nová budova otevřena v roce 1985. Škola má 8 odborných
učeben - počítačovou, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy, fyziky a chemie, občanské
výchovy, dílen. Pro sportovní vyžití má 2 tělocvičny a nové hřiště s umělým povrchem na míčové hry.
Škola má školní jídelnu a školní družinu. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu žáků 369
žáků v 18 třídách. Na škole pracuje řada kroužků - sportovní, počítačové, výtvarné, hudební, přírodovědné. Zateplení objektu by znamenalo snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční
náročnosti budovy. Ušetřené náklady by škole pomohly k dalšímu rozvoji.
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Příloha 32 – Žatec - zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Žatec
1. Zkušenosti s IPRM?
Doposud nemáme žádné zkušenosti s IPRM ani s přípravou ani s realizací. O toto téma jsem se
zatím ani okrajově nezajímali.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Zatím jsme o tom neuvažovali, ale pokud nám to přinese nějakou výhodu při získávání dotací, tak
určitě IPRM zpracujeme. Budoucí IPRM by se mohlo zabývat například revitalizací sídliště (revitalizace veřejných prostranství), nebo zlepšením stavu současných městských komunikací či dobudování
infrastruktury na okrajových částech města. Pokud by se dala získat dotace na opravu škol a školek,
tak to by bylo další možné téma. A poslední možné téma by byli dotace na kulturu a sport.
3. Jaké problémy očekáváte při přípravě IPRM?
Nějaké závažnější problémy během přípravy IPRM neočekáváme. Pokud by se se zpracováním začalo, dá se předpokládat, že budeme schopni sestavit tým lidí, který by dokázal připravit kompletní
dokument.
4. Problémy při následné realizaci?
Jak již bylo zmíněno, doposud nemáme žádné zkušenosti s realizací IPRM, ale předpokládáme, že
by mohla probíhat obdobně jako realizace našich dosavadních projektů. Zatím jsme si se všemi
komplikacemi během realizací projektů poradili, a proto předpokládáme, že případné problémy
během IPRM bychom také zvládli.
5. + 6. Nedostatky, nejasnosti v problematice IPRM, s čím byste potřebovali poradit?
Zajímalo by nás, z jakého programu by IPRM mělo být financováno. Z realizace našich jednotlivých
projektů totiž máme zkušenosti s více dotačními programy, s většinou se nám spolupracovalo velmi
dobře, ale s ROP jsme měli jisté problémy. U tohoto programu jsme naráželi na příliš složitou administrativu, například monitorovací zprávy, byly velmi obsáhlé. S programem Benefit, který se používá
k zasílání elektronických MZ, byli problémy, protože občas nefungoval, nebo nebylo možné opravit
případnou chybu. Průtahy kontrol projektu také nebyly zrovna kladem.
Takže případná další spolupráce s ROP v nás nevyvolává příliš pozitivních reakcí.
6. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
V současné době máme navázáno několik partnerství k jednotlivým projektům. Mezi našimi partnery
jsou Pivovar Krušovice, památkový ústav, školy nebo okolní obce.
S těmito organizacemi máme dobré zkušenosti a dá se předpokládat, že bychom v rámci IPRM
mohli k partnerství přizvat například okolní obce, s kterými je velice dobrá spolupráce. Navázání
partnerství by nejspíš záleželo na téma budoucího IPRM.
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Příloha 33 – Žatec - vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Žatec

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Jiří Kotek

Název odboru/oddělení:

Odbor rozvoje města

Kontaktní telefon:

415 736 260

Kontaktní email:

kotek@mesto-zatec.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Revitalizace dopravního terminálu v Žatci
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o revitalizaci stávajícího prostoru autobusového nádraží v Žatci. Rekonstrukce nástupišť, vybudování čekárny, oprava příjezdové komunikace.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu Domu s pečovatelskou službou
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dodatečné zateplení objektu s výměnou oken na základě energetického auditu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu LDN a dětského oddělení – nemocnice Žatec
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dodatečné zateplení objektu s výměnou oken na základě energetického auditu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Vodovod ul. Stroupečská, Žatec
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: PD v rozpracovanosti

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rozšíření vodovodního řadu do lokality, kde prozatím vodovod není zaveden.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

513

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ulice Dukelská Žatec
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení nových povrchů včetně konstrukčních vrstev u ul. Dukelská v součinnosti
se SČVK a RWE.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu:
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Cyklostezka Ohře
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: …………………………………………………………
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o doplnění záměru UK o vybudování cyklostezky v okolí Žatce
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce střechy kláštera v Žatci
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: zpracovává se PD

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce střechy tj. nosné konstrukce vč. krytiny, krov je napaden dřevomorkou a dřevokazným hmyzem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu ZŠ Petra Bezruče čp. 2000, Žatec
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: : PD se zpracovává

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dodatečné zateplení objektu s výměnou oken na základě energetického auditu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 34 – Louny – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA LOUNY
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Generální oprava
Odstranit havarijní stav mostů a za- 39 214 000,00 Kč
mostů v ul. Říční přes jistit zkvalitnění dopravní technické
trať ČD Louny – Most, infrastruktury (dopravní přístup) do
Louny – Rakovník
stávající průmyslové zóny Louny –
východ.
Významným projektem je oprava těchto mostů, které se nachází v havarijním stavu. Cílem rekonstrukce je zachování železniční dopravy přes tyto mosty při zvýšení komfortu a bezpečnosti. V současné
době probíhají na mostech „konzervační“ práce:
- očištění říms
- úprava odvodnění komunikace
- úprava svodidel
- úprava chodníku
- živičný povrch komunikace
- stále dopravní značení
2

Městský zimní stadion Zateplení a oprava střešního pláště 13 000 000,00 Kč
– výměna střešního
nad kluzištěm.
pláště
Předchůdce zimního stadionu byla nekrytá ledová plocha, která byla slavnostně uvedena do provozu
2. ledna 1965. K zastřešení lounského zimního stadionu došlo až v letech 1983-85. Také jeho střecha je určitou kuriozitou, protože hlavní střešní nosníky jsou tvořeny z nosníků rozebraného tramvajového mostu přes Vltavu v Praze-Tróji. V r. 1997 byla provedena rekonstrukce původní plochy, současná je z leštěného betonu a je jí možno využívat i pro míčové hry.
Od června 2007 provozujeme Městský zimní stadion v Lounech společnost MSZL, s.r.o. Na zimním
stadionu můžete nalézt i služby, jako jsou - broušení bruslí pro veřejnost, půjčování bruslí, výkup
a prodej použité hokejové výstroje a výzbroje ap.
Cílem rekonstrukce je zlepšit kvalitu tohoto sportoviště a snížení nákladů na provoz tohoto areálu.
3
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Změna způsobu vytápění Městské sportovní
haly a Městské plavecké haly

Zřízení plynové kotelny pro Měst8 127 000,00 Kč
skou sportovní halu a plynové
kotelny pro Městskou plaveckou
halu (MPH – s instalací kogenerační jednotky)
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Sportovní hala poskytuje zázemí pro tyto sportovní oddíly:
baseball
házená
florbal
judo
karate
turistika
volejbal
V plavecké hale najdete mimo závodního 25 m bazénu s hloubkou od 1.50 m do 1.70 m také dětský
výukový bazén s maximální hloubkou do 1 m a teplotou vody 28 stupňů určený pro děti starší tří let.
Nalezneme zde také skluzavku pro děti i dospělé.
Změna způsobu vytápění by znamenala snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti budov, snížení nákladů na vytápění a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty
v objektech, což je v takovýchto zařízeních důležité z důvodu nastavení optimální teploty pro návštěvníky.
4

Změna způsobu vytáOsazení dvou nástěnných konden- 803 000,00 Kč
pění budovy Městské- začních plynových kotlů pro vytáho úřadu čp. 2379
pění objektu i přípravu teplé vody.
Změna způsobu vytápění by znamenala snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti budov, snížení nákladů na vytápění a ohřev vody a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola
vnitřní teploty v objektech, což je v takovýchto zařízeních důležité z důvodu nastavení optimální teploty pro návštěvníky a zaměstnance.
5

STL plynového přivaRealizace stavby STL plynového
4 074 000,00 Kč
děče vč. přípojek pro
přivaděče vč. přípojek pro Domov
Domov pro seniory
pro seniory U pramene Louny,
U pramene Louny,
Městskou sportovní halu, MěstMěstskou sportovní
skou plaveckou halu a MÚ Louny
halu, Městskou plavec- čp. 2379
kou halu a MÚ Louny
čp. 2379
Na zemní plyn je oprávněně poukazováno jako na palivo, které díky svým vlastnostem může zásadním
způsobem přispět k dosažení udržitelného vývoje lidské společnosti s minimálními dopady na životní prostředí. Při spalování zemního plynu se uvolňuje pouze 50 % emisí CO2 ve srovnání s hnědým
uhlím, 60 % ve srovnání s černým uhlím a 75 % v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší
účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s ostatními palivy je však snížení CO2 ještě vyšší. Zemní
plyn je ze všech fosilních paliv nejšetrnější k životnímu prostředí. Zemní plyn je palivo s nejnižšími
měrnými emisemi oxidu uhličitého.
Na tento projekt navazují projekty č. 3, 4 a 6.
6

Změna způsobu vytáOsazení dvou teplovodních plypění budovy Domova
nových kondenzačních kotlů pro
pro seniory U Pramene vytápění i přípravu teplé vody.
Louny

3 096 000,00 Kč
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Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací města Loun.
Posláním domova je poskytnout nepřetržitou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby.
Dále se poskytují služby osobám, které nepotřebují pravidelnou péči jiné osoby, potřebují péči úměrnou svému věku a zdravotnímu stavu. Obsazení tohoto domu pro seniory bylo na konci loňského roku
141.
Změna způsobu vytápění by znamenala snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti budov, snížení nákladů na vytápění a ohřev vody a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola
vnitřní teploty v objektech, což je v takovýchto zařízeních důležité z důvodu nastavení optimální teploty pro návštěvníky a zaměstnance.
7

Postupná rekonstrukce Stavební úpravy objekty, které jsou 12 000 000,00 Kč
objektu čp. 1135, Po- nezbytné pro jeho využití jako spoděbradova ul., Louny
lečenského zařízení města.
V letošním roce měst rozhodlo o koupi tohoto domu, dříve známého jako Zastávka. V něm nyní sídlí
hudební kluby Imperium a Ithaka.
Rekonstrukce počítá s tím, že bude rozšířen sál, položena nová podlaha, vzniknout mají také zbrusu
nové šatny. To vše má být hotovo do konce roku 2014. Díky této rekonstrukci v Lounech opět vznikne
prostor pro zábavy a plesy.
8

Snížení energetické
Výměna oken a zateplení budovy
27 745 685,00 Kč
náročnosti budovy
domova pro seniory.
Domova pro seniory
U Pramene Louny
Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací města Loun.
Posláním domova je poskytnout nepřetržitou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby.
Dále se poskytují služby osobám, které nepotřebují pravidelnou péči jiné osoby, potřebují péči úměrnou svému věku a zdravotnímu stavu. Obsazení tohoto domu pro seniory bylo na konci loňského roku
141.
Zateplení objektu by znamenalo snížení energetické náročnosti a tím vyplývající finanční náročnosti
budovy a v neposlední řadě by se zlepšila kontrola vnitřní teploty v objektu, což by zvýšilo komfort
této budovy.
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Příloha 35 – Louny – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Louny

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Eva Pavelková

Název odboru/oddělení:

odbor rozvoje města

Kontaktní telefon:

415 621 149

Kontaktní email:

pavelkova@mulouny.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Generální oprava mostů v ul. Říční přes trať ČD
Louny – Most, Louny – Rakovník
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstranit havarijní stav mostů a zajistit zkvalitnění dopravní technické infrastruktury (dopravní
přístup) do stávající průmyslové zóny Louny – východ.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 39.214.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Městský zimní stadion – výměna střešního pláště
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zateplení a oprava střešního pláště nad kluzištěm.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 13 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: Vzhledem k velké finanční náročnosti akce bude akce finančně rozdělena a to s částkou 2.600 tis. Kč pro IR roku 2013 a další etapa bude
naplánována v následujících letech dle finanční situace a priorit města.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: : Změna způsobu vytápění Městské sportovní haly a Městské plavecké haly
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zřízení plynové kotelny pro Městskou sportovní halu a plynové kotelny pro Městskou plaveckou
halu (MPH – s instalací kogenerační jednotky)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8.127.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: V IR r. 2013 bude vytvořena fin. rezerva pro realizaci akce v r. 2014, dofinancování celé akce bude řešeno v IR r. 2014
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Změna způsobu vytápění budovy Městského úřadu čp. 2379
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Osazení dvou nástěnných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění objektu i přípravu teplé
vody.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 803.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: V IR r. 2013 bude vytvořena fin. rezerva pro realizaci akce v r. 2014. Dofinancování celé akce bude řešeno v IR r. 2014.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: STL plynového přivaděče vč. přípojek pro Domov pro seniory U pramene Louny, Městskou sportovní halu, Městskou plaveckou halu a MÚ
Louny čp. 2379
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace stavby STL plynového přivaděče vč. přípojek pro Domov pro seniory U pramene
Louny, Městskou sportovní halu, Městskou plaveckou halu a MÚ Louny čp. 2379
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4.074.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: V IR r. 2013 bude vytvořena fin. rezerva pro realizaci akce v r. 2014. Dofinancování akce bude řešeno v IR r. 2014.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Změna způsobu vytápění budovy Domova pro seniory U Pramene
Louny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Osazení dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů pro vytápění i přípravu teplé vody.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3.096.000 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: V IR r. 2013 bude vytvořena fin. rezerva pro realizaci akce v r. 2014. Dofinancování celé akce bude řešeno v IR r. 2014.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Postupná rekonstrukce objektu čp. 1135, Poděbradova ul., Louny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Stavební úpravy objekty, které jsou nezbytné pro jeho využití jako společenského zařízení
města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč (jedná se pouze o orientační odhad nákladů)
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory
U Pramene Louny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výměna oken a zateplení budovy domova pro seniory.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 27.475.685 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 36 – Teplice – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA TEPLICE
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Fitness pro dospělé – nákup a osazení cca deseti fitness 1 000 000,00 Kč
lokalita 1. – Janáčkovy prvků ve volné přírodě
sady
Cílem tohoto projektového záměru je zasazení fitness prvků pro dospělé do volné přírody podél
vycházkových tras. Tyto prvky by poskytly obyvatelům města nový druh sportovního vyžití.
Číslo záměru
2

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Fitness pro dospělé – nákup a osazení cca deseti fitness 1 000 000,00 Kč
lokalita 2. – Řetenický prvků ve volné přírodě
lesopark
Cílem tohoto projektového záměru je zasazení fitness prvků pro dospělé do volné přírody podél
vycházkových tras. Tyto prvky by poskytly obyvatelům města nový druh sportovního vyžití.
Číslo záměru
3

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Fitness pro dospělé – nákup a osazení cca deseti fitness 1 000 000,00 Kč
lokalita 3. – Šanov II.
prvků ve volné přírodě
Cílem tohoto projektového záměru je zasazení fitness prvků pro dospělé do volné přírody podél
vycházkových tras. Tyto prvky by poskytly obyvatelům města nový druh sportovního vyžití.
Číslo záměru
4

Název projektu
Skatepark

Stručný popis
Náklady
Vybudování kompletního skatepar- 6 000 000,00 Kč
ku (včetně terénních úprav a vybudování povrchů pro umístění prvků)
Cílem tohoto projektového záměru je vybudování nového sportoviště pro děti a mládež. Zbudování
tohoto sportoviště by také mohlo napomoci prevenci proti kriminalitě.
Číslo záměru
7

Název projektu
Výstavba dětského
hřiště v ul. Buzulucká
v Teplicích

Číslo záměru
19

Název projektu
Výstavba dětského
hřiště v ul. A. Staška*

Stručný popis
Náklady
Výstavba oploceného dětského
1 500 000,00 Kč
hřiště před ZŠ Buzulucká vybaveného herními prvky pro děti ve
věku od 5-15 let.
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě. Hlavními výstupy by byla
výstavba dětského hřiště, kde by byly umístěny herní prvky pro děti ve věku od 5 do 15 let. V rámci
tohoto záměru také proběhne rekultivace okolí, osazení mobiliářem a výsadba zeleně.
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Stručný popis
V rámci projektu je navržena
výstavba parkoviště a dětského
hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi
A. Staška, U Červeného kostela
a J. z Poděbrad

Náklady
10 000 000,00 Kč

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě. Hlavními výstupy by byla
výstavba dětského hřiště, kde by byly umístěny herní prvky pro děti. Dále by zde byla vybudována
parkovací plocha včetně stání pro hendikepované. V rámci tohoto záměru také proběhne rekultivace
okolí.
Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
5
Podzemní kontejnerová stání ve vybraných
lokalitách

Stručný popis
Náklady
Vybudování podzemních kontejne- 2 000 000,00 Kč
rových stání ve vybraných lokalitách v centru města – Benešovo
náměstí, Zámecké náměstí a náměstí Svobody
V rámci tohoto záměru by vznikla nová podzemní kontejnerová stání. Toto zařízení slouží k odkládání
separovaných složek komunálního odpadu, má téměř třikrát větší kapacitu než běžně používané kontejnery a v jeho okolí je ve větší míře eliminováno znečišťování veřejného prostranství.

Revitalizace města
Číslo záměru Název projektu
6
Úpravy divadelního
parku v Teplicích

Stručný popis
Náklady
Úprava divadelního parku – úprava 37 000 000,00 Kč
a obnova cest, veřejného osvětlení,
výměna mobiliáře a revitalizace
zeleně
Realizací tohoto projektového záměru by bylo možné rekultivovat a zachovat stávající divadelní park,
mimo rekultivace porostů by v rámci tohoto záměru byly revitalizovány cesty. Okolí by bylo osázeno
novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Celá oblast by se tímto zásahem sjednotila, tudíž by se
v této lokalitě skloubily relaxační, funkční a estetické prvky, což by mělo pozitivní dopad na občanskou vybavenost města.

Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
8
Teplice - odvedení výronu podzemních vod
Dolní cesta-Opavská
-Novoveská

Stručný popis
Náklady
Jedná se o odvedení výronu
6 000 000,00 Kč
podzemních vod, které podmáčí pozemky v lokalitě Bílá cesta
v Teplicích. Je nutná výstavba nové
kanalizace v délce cca 800m.
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci, jednalo by se o prodloužení rozvodu o 800 metrů. Primárním
cílem této stavby je odvedení podzemních vod, které podmáčí pozemky v lokalitě Bílá cesta. Stavba
bude provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.
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Číslo záměru
9

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce dešťové Jedná se o kompletní rekonstrukci 12 000 000,00 Kč
kanalizace v ul. J. Suka, již nevyhovující dešťové kanalizaŠevčíkova, Novákova
ce – stoka, uliční vpusti a jejich
a Křižkovského v Tep- přípojky a následná rekonstrukce
licích
vozovky
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti pěší i automobilové dopravy v zájmové lokalitě, její odkanalizování a celková regenerace. Odkanalizování lokality rekonstrukcí nevyhovující dešťové kanalizace
přispěje ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
10
Úprava parkování a rekonstrukce komunikace v ul. Krušnohorská

Stručný popis
Náklady
V rámci projektu je řešeno rozší8 000 000,00 Kč
ření parkovací ploch v oblasti ul.
Krušnohorská, oprava vozovky
a chodníků.
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího parkoviště pro osobní automobily v ulici Krušnohorská. Projekt řeší neuspokojivou situaci v oblasti parkování v blízkém okolí. Projekt vytváří moderní
a zabezpečené parkoviště, které budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy
a některého z druhů dopravy veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované prostředí pro
celodenní stání osobních automobilů odpovídající moderní formě cestování. V rámci tohoto záměru
se předpokládá také s opravou vozovky a chodníků.
Číslo záměru
11

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce ul.
Jedná se o rekonstrukce vozovky,
8 000 000,00 Kč
Kašparova
chodníků a veřejného osvětlení.
Cílem tohoto záměru je rekonstrukce stávající vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Kašparova. Rekonstrukce veřejného osvětlení města souvisí nejen s poklesem nákladů na osvětlení, ale
také se snížením emisí a celkovým kladným dopadem na životní prostředí. Rekonstrukce osvětlení
by uvedla toto osvětlení do technického stavu, který odpovídá současným požadavkům a platným
normám.
Číslo záměru
12

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukce zakrytého 30 000 000,00 Kč
toku potoka Bystřice v k. ú. Trnovany, Teplice a Prosetice. Kryt potoka slouží z části jako komunikace
pěší a z části jako vozovka. Kryt je
v některých úsecích v havarijním
stavu.
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce krytu potoka Bystřice, který je v současnosti v některých
úsecích v havarijním stavu. Tento kryt slouží jako komunikace pro pěší, tak jako silnice. Rekonstrukcí
tohoto krytu by bylo zajištění bezpečného pohybu na této komunikaci pro pěší i vozidla.
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Číslo záměru
13

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Výstavba chodníku v ul. Jedná se o výstavbu chodníku
1 500 000,00 Kč
Masarykova v úseku
podél silnice I/13 z důvodu zvýšení
od. Ul. Gagarinova
bezpečnosti chodců.
-Potoční
Cílem tohoto záměru výstavba nového chodníku, který by zajistil zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v tomto úseku.
Číslo záměru
14

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce komuProjekt řeší kompletní rekonstrukci 9 000 000,00 Kč
nikace v ul. Českobvozovky a chodníků vč. veřejného
ratrská a schodiště
osvětlení, odvodnění komunikace
mezi ul. Českobratrská a rekonstrukci schodiště mezi ul.
a Kollárova
Českobratrská a Kollárova
Cílem tohoto záměru je rekonstrukce komunikace na ulici Českobratrská. Jednalo by se o tuto ulici
a její nejbližší okolí. V rámci této rekonstrukce by byly revitalizovány povrchy komunikací, chodníků,
veřejné osvětlení a proběhlo by odvodnění této lokality. Dále by zde bylo rekonstruováno schodiště
mezi ulicemi Českobratrská a Kollárova, což by umožnilo snadnější pohyb chodcům v této lokalitě.
Číslo záměru
15

Název projektu
Výstavba komunikace
Hudcov Panoráma
a rekonstrukce komunikace v ul. V Domkách

Stručný popis
Náklady
Jedná se o výstavbu nové komu12 000 000,00 Kč
nikace v lokalitě, ve které probíhá
výstavba rodinných domků a rekonstrukci komunikace navazující ul.
V Domkách v Hudcově. Součástí
stavby je veřejné osvětlení a odvodnění komunikací.
Cílem tohoto záměru je výstavba nové komunikace. Jednalo by se o tuto lokalitu a její nejbližší okolí.
V rámci této výstavby by bylo vybudováno veřejné osvětlení a proběhlo by odvodnění této komunikace, ve které probíhá výstavba rodinných domů.
Číslo záměru
16

Název projektu
Rekonstrukce ul. J.
Koziny

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci komuni15 000 000,00 Kč
kace v ul. J. Koziny, v rámci stavby
bude provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení, chodníků,
odvodnění a výstavba kruhové
křižovatky. Stavba bude rozdělena
na etapy.
Cílem tohoto záměru je rekonstrukce komunikace na ulici J. Koziny. Jednalo by se o tuto ulici a její
nejbližší okolí. V rámci této rekonstrukce by byly revitalizovány povrchy komunikací, chodníků, veřejné
osvětlení a proběhlo by odvodnění této lokality. Dále by zde byla provedena výstavba kruhové křižovatky což by zajistilo bezpečnější silniční provoz v této lokalitě.
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Číslo záměru
17

Název projektu
Úprava parkování v ul.
Smetanova - Duchcovská

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rozšíření parkovacích
9 000 000,00 Kč
míst v oblasti ulic Smetanova
a Duchcovská vč. výstavby části
spojovací komunikace, odvodnění
a veřejného osvětlení.
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího parkoviště pro osobní automobily v ulici Krušnohorská. Projekt řeší neuspokojivou situaci v oblasti parkování v blízkém okolí. Projekt vytváří moderní
a zabezpečené parkoviště, které budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy
a některého z druhů dopravy veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované prostředí pro
celodenní stání osobních automobilů odpovídající moderní formě cestování. V rámci tohoto záměru
se předpokládá také s výstavbou spojovací komunikace, odvodnění a veřejného osvětlení.
Číslo záměru
18

Název projektu
Výstavba parkoviště
v ul. A. Staška*

Stručný popis
Náklady
V rámci projektu je navržena
10 000 000,00 Kč
výstavba parkoviště a dětského
hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi
A. Staška, U Červeného kostela
a J. z Poděbrad
Předmětem projektu je výstavba parkoviště pro osobní automobily v ulici A. Staška. Projekt řeší neuspokojivou situaci v oblasti parkování v blízkém okolí. Projekt vytváří moderní a zabezpečené parkoviště, které budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy a některého z druhů
dopravy veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované prostředí pro celodenní stání
osobních automobilů odpovídající moderní formě cestování. V rámci tohoto záměru se předpokládá
také s výstavbou dětského hřiště mezi ulicemi A. Staška, U Červeného kostela a J. z Poděbrad.
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Příloha 37 – Teplice – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Statutární město Teplice

Jméno kontaktní osoby:

Bc. Ivana Müllerová
Ing. Dagmar Teuschelová

Název odboru/oddělení:

Odbor dopravy a životního prostředí

Kontaktní telefon:

417 510 902 417 510 903

Kontaktní email:

mullerova@teplice.cz
teuschelova@teplice.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Fitness pro dospělé – lokalita 1. – Janáčkovy sady
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

nákup a osazení cca deseti fitness prvků ve volné přírod
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Fitness pro dospělé – lokalita 2. – Řetenický lesopark
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

nákup a osazení cca deseti fitness prvků ve volné přírodě
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: : Fitness pro dospělé – lokalita 3. – Šanov II.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

nákup a osazení cca deseti fitness prvků ve volné přírodě
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Skatepark
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování kompletního skateparku (včetně terénních úprav a vybudování povrchů pro umístění prvků)
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Podzemní kontejnerová stání ve vybraných lokalitách
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování podzemních kontejnerových stání ve vybraných lokalitách v centru města – Benešovo náměstí, Zámecké náměstí a náměstí Svobody
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Úpravy divadelního parku v Teplicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava divadelního parku – úprava a obnova cest, veřejného osvětlení, výměna mobiliáře a revitalizace zeleně
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 37 mil. Kč TPD
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: realizace z vlastních finančních prostředku v kombinaci s dotací
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Výstavba dětského hřiště v ul. Buzulucká v Teplicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba oploceného dětského hřiště před ZŠ Buzulucká vybaveného herními prvky pro děti
ve věku od 5-15 let.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Teplice - odvedení výronu podzemních vod
Dolní cesta-Opavská -Novoveská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o odvedení výronu podzemních vod, které podmáčí pozemky v lokalitě Bílá cesta
v Teplicích. Je nutná výstavba nové kanalizace v délce cca 800m.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul.J.Suka, Ševčíkova,
Novákova a Křižkovského v Teplicích
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o kompletní rekonstrukci již nevyhovující dešťové kanalizace – stoka, uliční vpusti
a jejich přípojky a následná rekonstrukce vozovky
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano, Severočeská vodárenská a.s.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Úprava parkování a rekonstrukce komunikace v ul. Krušnohorská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci projektu je řešeno rozšíření parkovací ploch v oblasti ul. Krušnohorská, oprava vozovky a chodníků.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ul. Kašparova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce krytu potoka Bystřice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukce zakrytého toku potoka Bystřice v k.ú. Trnovany, Teplice a Prosetice.
Kryt potoka slouží z části jako komunikace pěší a z části jako vozovka. Kryt je v některých úsecích v havarijním stavu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Výstavba chodníku v ul. Masarykova v úseku od.ul.Gagarinova -Potoční
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu chodníku podél silnice I/13 z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: : Rekonstrukce komunikace v ul. Českobratrská a schodiště
mezi ul. Českobratrská a Kollárova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší kompletní rekonstrukci vozovky a chodníků vč. veřejného osvětlení , odvodnění
komunikace a rekonstrukci schodiště mezi ul. Českobratrská a Kollárova
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 9 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Výstavba komunikace Hudcov Panoráma a rekonstrukce
komunikace v ul. V Domkách
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výstavbu nové komunikace v lokalitě, ve které probíhá výstavba rodinných domků
a rekonstrukci komunikace navazující ul. V Domkách v Hudcově. Součástí stavby je veřejné
osvětlení a odvodnění komunikací.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce ul. J. Koziny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. J.Koziny, v rámci stavby bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků, odvodnění a výstavba kruhové křižovatky. Stavba bude rozdělena na etapy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Úprava parkování v ul. Smetanova - Duchcovská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rozšíření parkovacích míst v oblasti ulic Smetanova a Duchcovská vč. výstavby části spojovací komunikace, odvodnění a veřejného osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 9 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Výstavba parkoviště a dětského hřiště v ul. A. Staška
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci projektu je navržena výstavba parkoviště a dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi
A.Staška, U Červeného kostela a J. z Poděbrad
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 38 – Duchcov – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA DUCHCOV
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
1
Rekonstrukce muzea
města Duchcov

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce a rozšíření městské- 25 000 000,00 Kč
ho muzea, s tím spojená revitalizace staré budovy.
Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a rozšíření stávajícího muzea a s tím spojená revitalizace
stávající budovy sídla muzea. Tento projekt by umožnil rozvoj kulturní činnosti ve městě, současný
objekt by se díky rekonstrukci oprostil od stávajících technických a provozních nedostatků. Vnitřní
vybavení by bylo uzpůsobeno současným standardům a platným právním normám.

Revitalizace města (náměstí, parky)
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
2
Rekonstrukce náměstí Obnova chodníků, předláždění
12 000 000,00 Kč
v Duchcově
hlavní části náměstí, případně obnova fasád domů na náměstí.
Projekt rekonstrukce náměstí řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města
a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Duchcov. Cílem
záměru města je rekonstrukce náměstí včetně obnovy chodníků, předláždění hlavní části náměstí
a případná obnova fasád budov nacházejících se v této lokalitě. Aktivity obsažené v projektu povedou
k zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným
potřebám obyvatel, ale i předpokládanému budoucímu vývoji. Cílem je vznik prostoru, který bude
moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.
Jediné dva projektové záměry, které nám město zaslalo, se týkají rekonstrukce náměstí a muzea. Oba
dva jsou závislé na získání finanční dotace. Rekonstrukce muzea je již připravená k okamžité realizaci.
Oproti tomu rekonstrukce náměstí je zatím ve fázi úvah. Oba dva projekty by měli přispět k atraktivnosti
města. Prostředky potřebné na realizaci těchto projektových záměrů představují částku 37 000 000
korun českých.
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Příloha 39 – Duchcov – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Duchcov

Jméno kontaktní osoby:

Mgr. Zbyněk Šimbera

Název odboru/oddělení:

místostarosta města

Kontaktní telefon:

417 514 411

Kontaktní email:

mu@duchcov.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce muzea města Duchcov
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce a rozšíření městského muzea, s tím spojená revitalizace staré budovy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: datace byla vypsána a je zatím pozastavena
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 25 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

NPÚ, Gymnázium, mikroregion STROPNÍK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce náměstí v Duchcově
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Obnova chodníků, předláždění hlavní části náměstí, případně obnova fasád domů na náměstí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

NPÚ
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Příloha 40 – Dubí – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA DUBÍ
Číslo záměru
1

Název projektu
Revitalizace chodníků
a místní komunikace

Stručný popis
Náklady
Komplexní oprava, údržba a přizpů- 20 000 000,00 Kč
sobení pochůzných a pojízdných
ploch vzhledem k potřebám všech
věkových a zdravotních kategoriích
obyvatel.
Realizací tohoto projektu by se výrazně zlepšila kvalita života místních obyvatel. Tato rekonstrukce by
měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a skloubit relaxační, estetické a zachovat funkčnost jednotlivých děl.

2

Revitalizace sportovního areálu

Komplexní oprava sportovního
15 000 000,00 Kč
areálu – sportovní hala, venkovní
sportoviště a odpočinková zóna.
Ve městě je několik sportovních spolků, které by zrekonstruovaný areál využilo. Samozřejmé je
i využívání areálu občanům města, kteří nejsou součástí spolku, k volnočasovým aktivitám.
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Příloha 41 – Dubí – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Dubí

Jméno kontaktní osoby:

Ladislava Hamrová

Název odboru/oddělení:

Projektový manažer

Kontaktní telefon:

420554620

Kontaktní email:

hamrova@mesto-dubi.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Revitalizace chodníků a místní komunikace.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Komplexní oprava, údržba a přizpůsobení pochůzných a pojízdných ploch vzhledem k potřebám všech věkových a zdravotních kategoriích obyvatel. Realizací tohoto projektu by se výrazně zlepšila kvalita života místních obyvatel.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Revitalizace sportovního areálu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Komplexní oprava sportovního areálu – sportovní hala, venkovní sportoviště a odpočinková
zóna.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Sportovní kluby
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Příloha 42 – Krupka – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA KRUPKA
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Rekonstrukce objektu Jedná se o rekonstrukci objektu
55 000 000,00 Kč
č. p. 32, Krupka, bývalý kulturní památky bývalého františfrantiškánský klášter
kánského kláštera, který by v budoucnu měl být využitý jako sídlo
MěÚ Krupka a infocentrum
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce bývalého Františkánského kláštera, tak aby odpovídal současným platným normám. Tento objekt by byl využit jako infocentrum města a sídlo Městského úřadu.
Číslo záměru
8

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Přestavba bývalé fary
Jedná se o rekonstrukci zchátralé 12 000 000,00 Kč
Husitská č. p. 93,
kulturní památky, tj. bývalé fary na
Krupka na hasičské
hasičské muzeum se stálou výstavmuzeum
ní expozicí.
Cílem tohoto projektového záměru je přestavba bývalé fary, která je kulturní památkou na hasičské
muzeum. Vybudování tohoto muzea by jistě vedlo k zatraktivnění města pro turisty nejen z nejbližšího
okolí.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
2
Lesopark – víceúčelová hřiště pro volnočasové aktivity

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování sportovišť, 18 000 000,00 Kč
tj. víceúčelového hřiště, hřiště na
kopanou, volejbal…, minigolf a dětské hřiště na plochách v prostoru lesoparku v Maršově
Záměr představuje výstavbu nového hřiště pro obyvatele města. Vybudování tohoto sportoviště by
umožnilo široké spektrum využití tohoto objektu pro trávení volného času. Toto hřiště by bylo multifunkční a umožnilo by sportovní aktivity jako je malá kopaná, nohejbal, volejbal, tenis. Dále by zde
vznikl dětský koutek. Celý areál by byl osázen mobiliářem například stojany na kola, lavičky, odpadkové koše apod.
Číslo záměru
3

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování víceúčelo- nejsou známy
vého hřiště s umělým povrchem
u základní školy s případnou realizací sezónní nafukovací haly.
Záměr představuje výstavbu nového hřiště s umělým povrchem. Vybudování tohoto sportoviště by
umožnilo široké spektrum využití tohoto objektu pro trávení volného času. Toto hřiště by bylo multifunkční a umožnilo by různé druhy sportovního vyžití. Případně by byla vybudována i sezónní nafukovací hala.
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Číslo záměru
4

Název projektu
ZŠ Maršov - víceúčelové hřiště a hřiště na
kopanou

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování víceúče18 000 000,00 Kč
lového hřiště, atletické rovinky
a hřiště na kopanou na stávajících
nevyhovujících prostorách u ZŠ
Maršov včetně oplocení.
Záměr představuje výstavbu nového hřiště. Vybudování tohoto sportoviště by umožnilo široké spektrum využití tohoto objektu pro trávení volného času. Toto hřiště by bylo multifunkční a umožnilo by
sportovní aktivity jako je kopaná, nohejbal, volejbal, tenis. Toto hřiště by představovalo také zázemí
pro atletiku. Celý areál hřiště by byl oplocen.
Číslo záměru
5

Název projektu
MŠ Zvoneček – dopravní hřiště

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování dopravního 1 000 000,00 Kč
hřiště včetně herních první pro děti
v prostorách zahrady mateřské
školky.
Cílem tohoto záměru je vybudování dopravního hřiště včetně herních prvků pro děti MŠ, dopravní
hřiště by bylo vybudování v prostorách zahrady mateřské školy Zvoneček. Vybudování tohoto hřiště je
pro město žádoucí a umožnilo by dětem vštěpování návyků spojených se silničním provozem. Využívání tohoto hřiště by vedlo k prevenci.
Číslo záměru
6

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Fotbalové hřiště
Jedná se o vybudování fotbalového 18 000 000,00 Kč
Soběchleby
hřiště.
Záměr představuje výstavbu nového fotbalového hřiště pro obyvatele města. Vybudování tohoto sportoviště by umožnilo široké spektrum využití tohoto objektu pro trávení volného času.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
7
Kanalizace Na Hrázi
a Bohosudovská

Stručný popis
Náklady
Jedná se o odkanalizování části
18 000 000,00 Kč
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Do nové stoky budou postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Stavba bude provedena pouze s částečným omezením provozu
na veřejné komunikaci.
Číslo záměru
10

Název projektu
STL Plynovod Vrchoslav - II. etapa

Stručný popis
Náklady
Jedná se o zavedení plynu do části 5 000 000,00 Kč
obce. Navazující na již vybudovanou 1. etapu
Cílem tohoto záměru je rozšíření stávající plynofikace v obci. Tento záměr by navazoval na stávající již
vybudovanou plynofikaci.
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Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
9
Sanace skalního svahu Jedná se o sanaci části velmi ne15 000 000,00 Kč
v obci Krupka, v Husit- stabilního skalního svahu v Husitské ulici
ské ulici v Krupce
Prostřednictvím sanace skal by byly zajištěné skalní masivy proti sesuvům půdy, což by mělo pozitivní
dopad na eliminaci škod na lidském zdraví a majetku. Sanace by proběhla v Husitské ulici v Krupce.
Číslo záměru
20

Název projektu
Kanalizace 5. května,
Budovatelů

Stručný popis
Náklady
Jedná se o odkanalizování části
22 000 000,00 Kč
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek. Do nové stoky budou
postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Stavba bude provedena
pouze s částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.
Číslo záměru
21

Název projektu
Kanalizace a ČOV
Fojtovice

Stručný popis
Náklady
Jedná se o odkanalizování části
20 000 000,00 Kč
obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek. Do nové stoky budou
postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Stavba bude provedena
pouze s částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
11
ZŠ K. Čapka, Krupka
270 – zateplení a výměna oken

Stručný popis
Náklady
Jedná se o odstranění boletických 46 000 000,00 Kč
panelů, vyzdění meziokenních
příče, výměnu oken, zateplení obvodového pláště a střechy, včetně
konečné úpravy střechy.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ K. Čapka představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel,
zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
Číslo záměru
12

Název projektu
Stručný popis
Náklady
ZŠ B. Němcové 140 – Jedná se o provedení výměny
15 000 000,00 Kč
zateplení, výměna oken oken, částečné zateplení fasády
objektu. Zateplení podlahy půdy, tj.
nad posledním NP.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ B. Němcové představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
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Číslo záměru
13

Název projektu
Stručný popis
Náklady
ZŠ Masarykova 461 – Jedná se o provedení výměny oken 12 000 000,00 Kč
výměna oken a zateple- a zateplení podlahy půdy, tj. nad
ní půdy
posledním NP.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ Masarykova představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
Číslo záměru
14

Název projektu
Stručný popis
Náklady
ŠJ Na Hamrech 185 – Jedná se o provedení výměny
3 500 000,00 Kč
výměna oken, zateplení oken, zateplení fasády objektu.
Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ŠJ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty.
Číslo záměru
15

Název projektu
Stručný popis
Náklady
ZŠ Na Hamrech 639 – Jedná se o provedení výměny
9 500 000,00 Kč
výměna oken, zateplení oken, zateplení fasády objektu.
Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. ZŠ Na Hamrech představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této ZŠ působí.
Číslo záměru
16

Název projektu
Stručný popis
Náklady
MŠ Hamry 120 – reJedná se o provedení výměny
9 000 000,00 Kč
alizace úsporných
oken, zateplení fasády, střechy,
opatření
včetně konečných úprav.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy MŠ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty. MŠ Hamry představuje prostor pro zkvalitnění života obyvatel,
zvláště pak dětí a jejich rodičů a personálu, který v této MŠ působí.
Číslo záměru
17

Název projektu
Stručný popis
Náklady
MěÚ Krupka, č. p. 32 – Jedná se o výměnu oken, zateplení 4 500 000,00 Kč
realizace úsporných
fasády a střechy objektu, včetně
konečných úprav.
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Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy MěÚ prostřednictvím
zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který
odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí, střechy a meziokeních
výplní splňoval požadované hodnoty.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
18
Okružní křižovatka
Krupka ul. Koněvova –
U Stadionu

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování kruhového 10 000 000,00 Kč
objezdu v městské části Krupky
U Stadionu z důvodu zajištění
bezpečného provozu. Včetně
autobusových zálivů, přechodu pro
chodce a veřejného osvětlení.
Cílem tohoto projektového záměru je vybudování kruhového objezdu na ulicích Koněvova a U Stadionu. Současná křižovatka při vjezdu na sídliště je velmi zatížená, zbudováním kruhového objezdu by
zajistilo bezpečnější provoz v této lokalitě. Výstavba by se týkala i autobusových zálivů, přechodu pro
chodce a veřejného osvětlení.

Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
19
Přístupová cesta –
propojení kostela
Nanebevzetí P. Marie
se zvonicí

Stručný popis
Náklady
Jedná se o vybudování přístupové 4 000 000,00 Kč
cesty mezi kulturní památkou kostela Nanebevzetí P. Marie a zvonicí
u kostela, které jsou součástí malého prohlídkového okruhu.
Tento projektový záměr by propojil a ucelil kostel Nanebevzetí P. Marie se zvonicí. Realizací tohoto
záměru by vznikla nová přístupová cesta, která by ucelila stávající prohlídkový okruh.
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Příloha 43 – Krupka – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Krupka

Jméno kontaktní osoby:

Dagmar Kaulová – investiční technik

Název odboru/oddělení:

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Kontaktní telefon:

417 803 154

Kontaktní email:

dagmar.kaulova@mukrupka.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce objektu č.p. 32, Krupka, bývalý františkánský klášter
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci objektu kulturní památky bývalého františkánského kláštera, který by
v budoucnu měl být využitý jako sídlo MěÚ Krupka a infocentrum
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 55 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Lesopark – víceúčelová hřiště pro volnočasové aktivity
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování sportovišť, tj. víceúčelového hřiště, hřiště na kopanou, volejbal…, minigolf a dětské hřiště na plochách v prostoru lesoparku v Maršově
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: ZŠ Teplická – víceúčelové hřiště a sezónní nafukovací hala
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem u základní školy s případnou
realizací sezónní nafukovací haly.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Uvažujeme, zatím se nepodařilo získat
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: ZŠ Maršov - víceúčelové hřiště a hřiště na kopanou
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště, atletické rovinky a hřiště na kopanou na stávajících nevyhovujících prostorách u ZŠ Maršov včetně oplocení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

571

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: MŠ Zvoneček – dopravní hřiště
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování dopravního hřiště včetně herních první pro děti v prostorách zahrady
mateřské školky.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano, rádi bychom získali sponzorské firmy
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Fotbalové hřiště Soběchleby
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování fotbalového hřiště.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Kanalizace Na Hrázi a Bohosudovská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o odkanalizování části obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

574

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Přestavba bývalé fary Husitská č.p. 93, Krupka na hasičské muzeum
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci zchátralé kulturní památky, tj. bývalé fary na hasičské muzeum se stálou výstavní expozicí.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Sanace skalního svahu v obci Krupka, v Husitské ulici
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o sanaci části velmi nestabilního skalního svahu v Husitské ulici v Krupce.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: STL Plynovod Vrchoslav - II. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o zavedení plynu do části obce. Navazující na již vybudovanou 1. etapu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: ZŠ K. Čapka, Krupka 270 – zateplení a výměna oken
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o odstranění boletických panelů, vyzdění meziokenních příče, výměnu oken, zateplení obvodového pláště a střechy, včetně konečné úpravy střechy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 46 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: : ZŠ B.Němcové 140 – zateplení, výměna oken
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení výměny oken, částečné zateplení fasády objektu. Zateplení podlahy
půdy, tj. nad posledním NP.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: ZŠ Masarykova 461 – výměna oken a zateplení půdy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení výměny oken a zateplení podlahy půdy, tj. nad posledním NP.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 12 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: ŠJ Na Hamrech 185 – výměna oken, zateplení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení výměny oken, zateplení fasády objektu. Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: ZŠ Na Hamrech 639 – výměna oken, zateplení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení výměny oken, zateplení fasády objektu. Zateplení podlahy půdy, tj. nad
posledním NP.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 9,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: MŠ Hamry 120– realizace úsporných opatření
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o provedení výměny oken, zateplení fasády, střechy, včetně konečných úprav.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 9 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: MěÚ Krupka, č.p. 32 – realizace úsporných opatření
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o výměnu oken, zateplení fasády a střechy objektu, včetně konečných úprav.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Okružní křižovatka Krupka ul. Koněvova – U Stadionu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování kruhového objezdu v městské části Krupky U Stadionu z důvodu zajištění bezpečného provozu. Včetně autobusových zálivů, přechodu pro chodce a veřejného
osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Přístupová cesta – propojení kostela Nanebevzetí P. Marie se zvonicí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování přístupové cesty mezi kulturní památkou kostela Nanebevzetí P. Marie
a zvonicí u kostela, které jsou součástí malého prohlídkového okruhu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: : Kanalizace 5.května, Budovatelů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o odkanalizování části obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 22 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Kanalizace a ČOV Fojtovice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o odkanalizování části obce, tj. vybudování nového kanalizačního řádu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013 a déle, dle finančních prostředků
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 44 – Bílina – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA BÍLINA
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Rekonstrukce Mírové- V rámci projektu dojde k rekon40 000 000,00 Kč
ho náměstí v Bílině
strukci Mírového náměstí v Bílině.
Parkovací plochy, které jsou nyní ve středu náměstí, budou přesunuty do obvodu náměstí a v jeho
středu vznikne odpočinková zóna s lavičkami a zelení. Na náměstí by se měla objevit ve větší míře
zeleň, lavičky a oddechová zóna pro děti. Nevzhledné lampy veřejného osvětlení budou nahrazeny
stylovými svítilnami.
Tato rekonstrukce by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality, skloubit relaxační, estetické a funkční prvky a zatraktivnit historické centrum města.
2

Rekonstrukce Divadla Jedná se o rekonstrukci městské- 50 000 000,00 Kč
v Bílině
ho divadla.
Touto rekonstrukcí dojde k úpravě jak exteriéru, tak interiéru. Dojde k úpravě dispozice zejména
části vstupu, foyeru a divadelní kavárny, vybavení interiéru novým mobiliářem. Projekt řeší také novou
vzduchotechniku, audio systém, jevištní technologii, video systém, elektrotechniku a vytápěcí systém.
Nově bude do divadla zakomponována technologie digitálního kina.
Město tak chce rozšířit občanskou vybavenost a rozšířit spektrum služeb – například nově vzniknuvší
kino bude jako první ve městě.
3

Rekonstrukce Zelené
Haly

Jde o projekt nazvaný „Sport a hry 30 000 000,00 Kč
bez hranic“ a zahrnuje rekonstrukci sportovní haly ve městě Bílina.
Záměrem projektu je rozšíření
služeb v oblasti sportovního vyžití
pro občany města, kteří dávají
přednost aktivnímu trávení volného
času.
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Rozšířením kapacit haly a zkvalitněním prostředí pro diváky i sportovce bude díky poloze Zelené haly
v sousedství nově zrekonstruovaného polyfunkčního hřiště – Tyršova zahrada, vytvořen ucelený komplex poskytující služby pro sportovně-rekreační vyžití bez nutnosti přejíždění do jiných částí města.
Provoz haly bude celoroční.
Současný stav objektu vykazuje tyto nedostatky:
Rozměry hrací plochy neumožňují pořádat turnaje v celé škále sálových sportů.
Zcela chybí hygienické vybavení pro diváky.
Zcela nedostatečné je hygienické a provozní zázemí pro sportovce.
Zanedbaný technický stav – především: osvětlení, vytápění, obvodový plášť, interiér jako celek.
Nevyhovující je také stav podlahové krytiny hrací plochy.
Z výše uvedených důvodů bude nutné provést úpravy objektu, které kromě odstranění výše uvedených závad, budou řešit i jeho Strategický plán rozvoje města Bíliny rozšíření a vyřešení zázemí pro
sportovce a diváky v nejnutnějším rozsahu. Bude se jednat zejména o:
Hygienické vybavení pro diváky, prostor pro prodej občerstvení
Zónu pro sportovce obsahující šatny pro 2 mužstva s hygienickým vybavením, místnostmi pro trenéry
a úklidovou komoru
Zónu pro pořadatele a rozhodčí, která bude řešena uvnitř haly v prostorách hlediště.
Zelená hala bude sloužit k provozování sálových sportů, jako jsou např. sálová kopaná florbal, hokejbal, nohejbal, volejbal, košíková, tenis atd.
4

Rekonstrukce veřejného osvětlení

V rámci projektu dojde k postupné 30 000 000,00 Kč
výměně stožárů veřejného osvětlení v Bílině.
Nové veřejné osvětlení bude úspornější a bude lépe vyhovovat současným potřebám jak z hlediska
bezpečnosti, tak z hlediska estetiky.
5

Bezbariérové trasy

Město má zpracován plán bezbari- 30 000 000,00 Kč
érových tras, na 1. etapu je zpracována také projektová dokumentace.
Bezbariérovost chodníků, vstupů
do budov a dalších bezbariérových úprav zajistí město postupně,
v rámci navržených etap.
Bezbariérovost se na první pohled týká jen skupiny spoluobčanů, tzv. osob se sníženou schopností
pohybu a orientace, která zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.
Je však zřejmé, že tato skupina je široká a obsahuje cca třetinu populace, ale z jiného úhlu pohledu
vidíme, že každý člověk se v průběhu života několikrát dostává do období, kdy potřebuje bezbariérové prostředí, ať již sám jako dítě, rodič či senior. Přitom v situacích po úrazech nebo při cestování
s těžkými, objemnými zavazadly také bezbariérově upravené prostředí velmi oceníme. Bezbariérové
prostředí města umožní všem lidem s omezením snadný pohyb.
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6

Revitalizace zeleně na
Kyselce

Projekt je zaměřen na revitalizaci
4 000 000,00 Kč
zeleně v okolí lázní Kyselka. Jedná
se o revitalizaci zeleně v parku,
cest, laviček, značení. Součástí
projektu bude také obnova aleje.
Novorenesanční soubor lázní Kyselka (1875-1900) tvoří hlavní budova, inhalatorium a objekt zřídel.
Bývalé lázně jsou obklopeny rozsáhlým památkově chráněným lesoparkem, v němž je letní kino a Lesní kavárna (1891), která sem byla přenesena ze zemské jubilejní výstavy v Praze. Počátky lázeňství
v Kyselce spadají do roku 1829. Největší rozvoj zaznamenala Kyselka na přelomu 18. a 19. století,
zasloužil se o to hlavně Heinrich Mattoni. V 70. letech byl městu přiznán statut lázní, obnovil se park,
lesní kavárna, minigolf, ročně se zde léčilo 2 500 až 3 000 lidí.
V areálu lázní Kyselka se nachází několik lázeňských budov, které jsou v současné době uzavřené. Po roce 1970 se lázně Kyselka staly výhradně dětskou lázeňskou léčebnou. Po roce 1989 ale
lázeňská funkce Kyselky v důsledku reorganizace zcela zanikla. Lázně byly v roce 1992 Fondem
národního majetku ČR zprivatizovány a od té doby prošel areál několika vlastníky a začal chátrat.
V roce 1998 se přihlásila rodina Lobkoviců s restitučním nárokem a lázně nabídla k prodeji městu. To
areál odmítlo a získal ho podnikatel, který ponechal jen stáčírnu minerální vody, lázně uzavřel a park
oplotil. V roce 2003 jej město odkoupilo. Obnovit lázeňství se doposud nepodařilo a areál dál putuje
do soukromých rukou. V současné době (2011) se jedná o prodeji do soukromých rukou a majitel
plánuje vytvořit v hlavní budově školicí středisko.
Cílem revitalizace je obnovení původní podoby v parku a přilehlém okolí.
7

Revitalizace zeleně
na základních školách
v Bílině
Revitalizace se týká celkem 4 základních škol:
Základní škola, Lidická 31/18, Bílina, příspěvková organizace
Základní škola, Za Chlumem 824, Bílina, příspěvková organizace
Základní škola, Aléská 270, Bílina, příspěvková organizace
Základní škola praktická, Kmochova 250/10,Bílina, příspěvková organizace

2 000 000,00 Kč

Cílem revitalizace je zatraktivnit prostředí v okolí základních škol, tím zlepšit I vlastnosti ovzduší
v přilehlých oblastech.
8

Tvorba strategických
dokumentů a zavedení
strategického plánování a řízení

Jedná se o zvýšení kvality řízení
v oblasti veřejné správy a o tvorbu
strategického plánu rozvoje města a Integrovaného plánu rozvoje
města pro období 2015 - 2025

2 500 000,00 Kč
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Strategické plánování představuje systematické řízení obce či regionu. Zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje a včas a správně reagoval na změny
v okolním prostředí. Strategie představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků
a nástrojů k řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu jejich zavedení a průběžné sledování
a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.
Strategický plán je možné chápat jako dohodu o dalším využití současných možných zdrojů a nalezení společného programu, který chceme ve vzájemné spolupráci postupně uskutečnit.
Strategické plánování představuje velmi důležitý nástroj regionálního rozvoje. Integrace těchto metod
a dokumentů umožní kontinuální, trvale udržitelný rozvoj města Bílina.
9

Zajištění sociálních
služeb – nízkoprahové
centrum, SAS, terénní
programy

Město Bílina plánuje realizovat
15 000 000,00 Kč
investiční projekt, v rámci kterého vznikne Integrované centrum
prevence. Na zajištění financování
služeb, které budou poskytovány
v rámci centra, což je Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež a terénní programy bude
město hledat vhodné dotační tituly.
V Bílině jsou poskytovány služby sociální prevence. Jedná se o Terénní programy a Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež. Mezi další poskytované služby patří pracovní poradenství a dluhové poradenství. Kapacita služby pracovního poradenství je 20 klientů ročně. Službu dluhové poradenství
využije nejméně 25 obyvatel za rok. V Bílině působí 9 terénních sociálních pracovníků. Město Bílina
využívá institut zvláštního příjemce a institut poukázek a stravenek. V rámci předškolního vzdělávání
bylo 24 dětí zapojeno do vzdělávání v přípravných ročnících a 17 dětí bylo zapojeno do předškolního
vzdělávání v rámci předškolních klubů. V Bílině je poskytován i program podpory vzdělávání formou
doučování žáků, který využilo 98 dětí.
Je zřejmé, že sociální programy jsou ve městě hojně využívané a hlavně potřebné. Proto chce město
tyto programy nadále podporovat a rozvíjet.
10

V rámci projektu dojde k regene35 000 000,00 Kč
raci zeleně, chodníků, veřejného
osvětlení, parkovišť, dětských hřišť
na panelových sídlištích ve městě
Bílina.
Předmětem plnění jsou opravy stávajících chodníků a v místech zvýšeného provozu chodců vybudování nových chodníků, výměna stávajícího veřejného osvětlení, rozšíření stávající osvětlovací soustavy
o nové osvětlovací body vč. rozvodů a výsadba zeleně.
Tato rekonstrukce by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a skloubit relaxační, estetické a funkční prvky, jako je například vybudování nových parkovacích míst, nebo budování prostor pro
volnočasové aktivity.
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Příloha 45 – Bílina – zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Bílina
1. Zkušenosti s IPRM?
Dosud jsme nerealizovali žádné IPRM.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Pokud by to pro nás mělo znamenat zvýhodnění při získávání dotace, tak bychom IPRM určitě zpracovali. Je možné, že v rámci IPRM by se mohlo revitalizovat centrum města. Další zaměření by se
mohlo týkat podpory kulturního života ve městě a podporu lázeňství. Město by se chtělo stát sportovní centrem, a proto bychom rádi realizovali IPRM, které se by zaměřovalo na budování cyklostezek, sportovních hal, obnovu areálu koupaliště apod. Do zónového IPRM bychom zahrnuli vyloučené oblasti.
3. Jaké problémy očekáváte při přípravě IPRM?
IPRM, které by se zaměřovalo na rozvoj sportu ve městě a do kterého by spadalo budování cyklostezek, je už teď možné říci, že problémy budou s vlastnictvím pozemků.
4. Problémy při následné realizaci?
Již u jednotlivě realizovaných projektů se setkáváme s problémy, které se týkají výběrových řízení
(velice komplikovaná administrativa).
Další velkou komplikací je pro nás fakt, že příručky pro příjemce podpory se neustále mění a je
celkem obtížné sledovat aby realizace projektu probíhala vždy podle nejnovějších pokynů. Uvítali
bychom také, kdyby metodika, příručky, ale i informace na semináři byli mnohem konkrétnější. Většinou je všude jen spousta velmi obecných informací. Vhodné by byli nějaké vysvětlivky z praxe.
Realizaci projektu by značně usnadnilo, kdyby se někde daly najít typové činnosti pro jednotlivé
zaměstnance na projektu. Dnes nejsou typové činnosti k dispozici a stává se nám, že musíme velice
často opravovat výkazy práce a činnosti přepisovat.
5. + 6. Nedostatky, nejasnosti v problematice IPRM, s čím byste potřebovali poradit?
Vítané by pro nás bylo, kdyby se dala nějakým způsobem zjednodušit administrace jednotlivých
projektů (žádostí, monitorovacích zpráv atd.).
Komplikací během realizace je časté nedodržování termínů od poskytovatele podpory (schválení
monitorovací zprávy apod.). Poskytovatel podpory by také měl převzít větší díl odpovědnosti za projekt a svoje stanoviska.
Velkým problémem je fakt, že chybí konkrétní definice pojmu veřejná podpora. Nikdo není schopen
nám přesně říci, co ještě je veřejná podpora a k tomuto pojmu již nevztahuje.
6. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Při realizaci našich dosavadních projektů jsme navazovali partnerství například s Člověkem v tísni,
Mostem k naději, Speciálně pedagogickým centrem atd.
Do budoucích projektů z IPRM je možné, že bychom se snažili navázat partnerství s ČEZem nebo
šachtami, které jsou tady na severu Čech. Pokud by se IPRM zaměřovalo na sport, tak je pravděpodobné, že bychom spolupracovali se sportovními kluby a organizacemi.
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Příloha 46 – Bílina – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

594

Název subjektu:

Město Bílina

Jméno kontaktní osoby:

Monika Pánovová

Název odboru/oddělení:

Odd. regionálního rozvoje

Kontaktní telefon:

417 810 864

Kontaktní email:

panovova@bilina.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Mírového náměstí v Bílině
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci projektu dojde k rekonstrukci Mírového náměstí v Bílině. Parkovací plochy, které jsou
nyní ve středu náměstí, budou přesunuty do obvodu náměstí a v jeho středu vznikne odpočinková zóna s lavičkami a zelení. Nevzhledné lampy veřejného osvětlení budou nahrazeny stylovými svítilnami.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: v případě nezískání dotace bude město realizovat v delším časovém horizontu.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce divadla v Bílině
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci městského divadla. Touto rekonstrukcí dojde k úpravě jak exteriéru,
tak interiéru. Dojde k úpravě dispozice zejména části vstupu, foyeru a divadelní kavárny, vybavení interiéru novým mobiliářem. Projekt řeší také novou vzduchotechniku. Nově bude do divadla zakomponována technologie digitálního kina.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2018
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Zelené Haly
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jde o projekt nazvaný ,, Sport a hry bez hranic“ a zahrnuje rekonstrukci sportovní haly ve městě Bílina. Záměrem projektu je rozšíření služeb v oblasti sportovního vyžití pro občany města,
kteří dávají přednost aktivnímu trávení volného času.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o., Sportovní klub SIAD Bílina
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce veřejného osvětlení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci projektu dojde k postupné výměně stožárů veřejného osvětlení v Bílině. Nové veřejné
osvětlení bude úspornější a bude lépe vyhovovat současným potřebám jak z hlediska bezpečnosti tak z hlediska estetiky.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: město bude realizovat postupně, velmi se prodlouží doba realizace
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

598

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Bezbariérové trasy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Město má zpracován plán bezbariérových tras, na 1. etapu je zpracována také projektová dokumentace. Bezbariérovost chodníků, vstupů do budov a dalších bezbariérových úprav zajistí
město postupně, v rámci navržených etap.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 30 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Revitalizace zeleně na Kyselce.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v okolí lázní Kyselka. Jedná se o revitalizaci zeleně
v parku, cest, laviček, značení . Součástí projektu bude také obnova aleje.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Revitalizace zeleně na základních školách v Bílině
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování přístupové cesty mezi kulturní památkou kostela Nanebevzetí P. Marie
a zvonicí u kostela, které jsou součástí malého prohlídkového okruhu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Tvorba strategických dokumentů a zavedení strategického plánování
a řízení
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: Zpracována žádost o dotaci z OP LZZ
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o zvýšení kvality řízení v oblasti veřejné správy a o tvorbu strategického plánu rozvoje
města a Integrovaného plánu rozvoje města pro období 2015 - 2025
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: V případě nezískání dotace bude řešena jen aktualizace strategie rozvoje z prostředků města
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Zajištění sociálních služeb – nízkoprahové centrum,
SAS, terénní programy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Město Bílina plánuje realizovat investiční projekt, v rámci kterého vznikne Integrované centrum
prevence. Na zajištění financování služeb, které budou poskytovány v rámci centra, což je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terénní
programy bude město hledat vhodné dotační tituly.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Regenerace panelových sídlišť
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci projektu dojde k regeneraci zeleně, chodníků, veřejného osvětlení, parkovišť, dětských
hřišť na panelových sídlištích ve městě Bílina.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 47 – Varnsdorf – popis záměrů
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA VARNSDORF
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Revitalizace prostran- Úprava prostoru v centrální části
5 000 000,00 Kč
ství u „Věžičky“, ul.
města a vytvoření odpočinkových
Národní, Otáhalova
zón pro veřejnost.
Cílem projektu je rekonstrukce nevyhovujícího prostoru. Revitalizace tohoto prostranství zatraktivní
centrum města a tím pomůže zlepšit celkový obraz města. Vize rekonstrukce tohoto prostranství můžete nalézt na internetových stránkách http://www.rgprojekt.cz/reference.php?lg=cz&pr=29
2

Revitalizace veřejných
prostranství

Cílem projektu je modernizace,
92 000 000,00 Kč
obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality
života obyvatel ve městě. Projekt
řeší nové parkovací plochy, chodníky, stávající i nová zeleň, využití
pro volný čas v sídlišti panelových
domů ohraničené ul. Husova, Západní, Sportovců, Edisonova.
Vzhledem k tomu, že ve městě je více než 6 000 bytů, které jsou umístěny převážně v panelových
domech na sídlištích, je celková revitalizace veřejných prostranství odůvodněným krokem. Tato
rekonstrukce by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a skloubit relaxační, estetické
a funkční prvky, jako je například vybudování nových parkovacích míst, nebo budování prostor pro
volnočasové aktivity.
Základní
údaje
o bytovém
fondu
Varnsdorf Trvale Neoobyd- bydlené
lené
byty
byty
z toho
1970 1980 1991 2001 z toho celv rokem
dinných
domech
počet %
sloužící
obydlené
k rekreaci přechodně
4449 5446 6035 6102 2261 37,1 536
93
102
3

Úprava prostranství
u hřbitova + oprava
komunikace Hřbitovní
a chodníku + parkoviště

Zlepšení stavu vybavenosti pro
návštěvníky hřbitova.

5 000 000,00 Kč
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4

Cyklostezky Varnsdorfem

Napojení města na stávající cyneuvedeno
klotrasy v okolí i se sousedními
německými městy.
V okolí Varnsdorfu je síť zajímavých cyklostezek. Oficiální cyklostezky jsou vyznačené v běžných turistických mapách. Mapa Tolštejnským panstvím na kole nabízí ideální výlety na Šluknovsku a přilehlém
okolí Děčínska a Českolipska. V Národním parku České Švýcarsko je pro cyklisty k dispozici více
než 45 km značených cyklistických tras. Kromě cyklistů ji využívají také in-line bruslaři a pěší, kteří po
ní často vyrážejí na procházky se psy.
5

Kanalizace a vodovod
Varnsdorf

Snížení znečištění povrchových
80 000 000,00 Kč
vod a bezproblémové zásobování
obyvatel kvalitní pitnou vodou.
Přívodní řady pro skupinový vodovod Varnsdorf jsou staré a ve velmi špatném technickém stavu proto
je nutná jejich rekonstrukce. Jedná se zejména o výměnu a zkapacitnění řadu DN 175 na 200v délce
cca 8 km z prameniště Lesné-Šebr do VDJ Pěnkavčí vrch a přivaděče Chřibská – Varnsdorf, potrubí
DN 250 (AC,LT,OC) v délce cca 8,7 km.
Stávající zařízení ČOV jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům
na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. BSK turbíny způsobují nadměrný
hluk, vylučování aerosolů a vysokou energetickou zátěž.
Stávající kanalizaci je třeba
- rozšířit na celou zástavbu města
- část kanalizace s vyústními objekty zaústěnými přímo do vodoteče doplnit o přepojení na kanalizační systém s ČOV, jedná se celkem o podchycení 10 výustí
- rekonstruovat uliční stoky, vzhledem stáří a špatnému technickému stavu zde dochází k častému
vnikaní balastních vod do kanalizační sítě.
6

Kompletní rekonstrukce Základní školy
Seifertova, Varnsdorf

Hlavním cílem projektu je prostřed- 72 000 000,00 Kč
nictvím rekonstrukce optimalizovat
provozní náklady základní školy,
modernizovat a zlepšit technické
parametry budovy, vyhovět současným hygienickým předpisům
a zkvalitnit podmínky pro výuku
žáků na základní škole.
Tuto školu navštěvuje okolo 350 žáků – to je asi 1/4 všech žáků, kterých se týká povinná školní docházka. Pokud by škola nesplňovala svou funkci a nevyhovovala současným předpisům, pro město by
tím nastal velký problém s náhradním umístěním žáků do ostatních škol.
7

Rekonstrukce Hrádku - Pokračovat v dalších etapách
43 000 000,00 Kč
hlavní budova
rekonstrukce tak, aby celý objekt
mohl být zpřístupněn a otevřen pro
veřejnost. Obnovení varnsdorfské
významné dominanty.

606

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Rekonstrukce by měla vyvrcholit zprovozněním restaurace a terénními úpravami (nové chodníky,
parkovací plocha pro sedm vozidel, oprava a rozšíření příjezdové komunikace, zahradnické úpravy).
Dokončením rekonstrukce této národní památky by město získalo další turisticky atraktivní lokalitu
v podobě vyhlídkové věžea restaurace v jednom areálu. Navíc je tato stavba zajímavá i pro německou
stranu – důkazem toho je 2000 česko-německý nadační fond Hrádek-Burgsberg, který od svého
založení v roce 2000 usiluje o úplnou rekonstrukci tohoto místa.
8

Rekonstrukce krytého Realizace čtvrté plánované etapy
neuvedeno
plaveckého bazénu pro rekonstrukce krytého bazénu, tou
letní provoz
by měla být přístavba venkovních
bazénů, brouzdališť a zázemí pro
letní provoz.
Ve Varnsdorfu nalezneme pouze krytý bazén. Naopak v sousedním Rumburku je otevřena jak plavecká hala, tak i venkovní koupaliště. Kromě koupališť je ve Šluknovském výběžku řada vyhlášených přírodních lokalit vhodných ke koupání. Tou pravděpodobně nejznámější je Kyjovská přehrada v Kyjově
nedaleko Krásné Lípy.
Vybudováním nových venkovních bazénů a brouzdališť by město docílilo toho, že místní obyvatelé by
nemuseli využívat služeb venkovního koupaliště v Rumburku. Město by se tak stalo atraktivnějším jak
pro turisty, tak pro místní obyvatele, což by mělo za následek přílivu peněz do městské kasy.
9

Rekonstrukce muzea

Odstranění havarijního stavu strop- 13 000 000,00 Kč
ních konstrukcí, záchrana stropu
před zřícením v památkově chráněném objektu.
Městské muzeum ve Varnsdorfu vzniklo na počátku 20. století. V současné době je budova muzea
v havarijním stavu, působením dřevokazné houby a dalších biotických vlivů jsou vážně poškozeny
nosné stropní trámy. Byly uzavřeny výstavní prostory v prvním patře a depozitář byl přestěhován do
přízemí, aby nedošlo k nenávratnému poškození vystavovaných předmětů. Z tohoto důvodu zde probíhají pouze menší regionální výstavy v přízemí budovy. Po dokončení oprav bude realizována rozšířená
stálá expozice z historie města.
S muzeem je spojen Kruh přátel muzea Varnsdorf. V rámci tohoto spolku působí klub historiků, přátel
výtvarného umění, fotografů, Minerálklub, klub Sběratelů kuriozit. Významnými každoročními akcemi
jsou ve městě Varnsdorfské hudební léto - cyklus koncertů, Masopust, Rampušácká (lidová) slavnost.
Městské muzeum je kulturním i společenským centrem ve městě i v jeho okolí a jeho oprava zajistí jak
zachování architektonické památky, tak umožní širší využití muzea pro kulturní, společenské a vzdělávací akce.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PROJEKTECH
NÁZEV PROJEKTU
Rok zahájení
Revitalizace prostranství u „Věžičky“, 2013
ul. Národní, Otáhalova
Revitalizace veřejných prostranství
2013

Doba projektu
do 1 roku
více než 2
roky

Cena projektu
5 000 000,00 Kč
92 000 000,00 Kč
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Úprava prostranství u hřbitova
+ oprava komunikace Hřbitovní
a chodníku + parkoviště
Cyklostezky Varnsdorfem
Kanalizace a vodovod Varnsdorf
Kompletní rekonstrukce Základní
školy Seifertova, Varnsdorf
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
Rekonstrukce krytého plaveckého
bazénu pro letní provoz
Rekonstrukce muzea
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2013

do 1 roku

5 000 000,00 Kč

2015
2013
2013

1 - 2 roky
1 - 2 roky
1 - 2 roky

80 000 000,00 Kč
72 000 000,00 Kč

2015

1 - 2 roky

43 000 000,00 Kč

2015

1 - 2 roky

2015

1 - 2 roky

13 000 000,00 Kč
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Příloha 48 – Varnsdorf – zápis z řízeného rozhovoru

Zápis z řízeného rozhovoru - Varnsdorf
1. Zkušenosti s IPRM?
Město zkušenosti s přípravou nemá. V minulém období se pouze okrajově seznámili s problematikou, následně však bylo rozhodnuto, že povinnost vytvořit IPRM bude pouze pro města nad 50.000
obyvatel, volitelně pro města nad 20.000 obyvatel.
2. Chystáte se připravit IPRM pro následující období?
Prozatím není dostatek informací o nastavení metodiky IPRM pro další období. Pokud bude IPRM
pro město povinný, nebo bude prokazatelně přínosný, tak o jeho vytvoření uvažují. Žádné činnosti
k vytvoření IPRM zatím nevykonali.
3. Jaké problémy očekáváte při přípravě IPRM?
Nedostatečná motivace a informovanost vedení města – nebude politická vůle pro přípravu IPRM.
Je nutné pro problematiku IPRM získat nejen úředníky, kteří IPRM budou zpracovávat, ale i starosty
a zastupitelstvo, které bude o schválení IPRM rozhodovat. Vhodné by bylo např. motivovat při setkání starostů s hejtmankou.
4. Problémy při následné realizaci?
Zástupci města se obávají možného „stárnutí“ dokumentu – bylo by vhodné, aby v průběhu sedmiletého období byla možnost IPRM aktualizovat, dle současných potřeb a neočekávaných situací. Tato
aktualizace ale musí mít striktně nastavená pravidla a mantinely, aby nedocházelo k úplně zásadnímu odklonu od původního zaměření.
5. + 6. Nedostatky, nejasnosti v problematice IPRM, s čím byste potřebovali poradit?
Není úplně zřejmý a jasný konkrétní cíl dokumentu. Současná informovanost, že IPRM je výhodný při dotačním řízení, je nedostatečná. Bylo by vhodné, aby byla striktně nastavena pravidla pro
následné podporování projektů z jednotlivých IPRM. (Zmíněna byla např. myšlenka, aby jednotlivé
IPRM sloužily jako zásobníky projektů, ze kterých by bylo dle aktuální potřeby a množství finančních
zdrojů vybráno několik projektů různých žadatelů, kteří by byli vyzváni k dalšímu rozpracování a dále
k hodnocení v rámci dotačního titulu.)
Vhodná by byla kvalitní metodická pomoc při přípravě IPRM, tak aby jednotlivé IPRM měly obdobnou strukturu a měly srovnatelnou kvalitu zpracování. Město by ocenilo průběžnou kontrolu a metodické vedení při přípravě IPRM (ať už ze strany KÚ ÚK nebo ze strany pověřené agentury).
Zmíněna také byla možnost, aby zpracování IPRM dle metodických pokynů zajistila dodavatelsky
specializované externí společnost, ale zároveň byly zmíněny obavy, jak bude takto vytvořený IPRM
přijat vedením města. (Mohlo by se stát, že nebude akceptován „již z principu“).
Nejsou přesně stanovena pravidla pro přípravu IPRM (resp. v minulém období byla nastavena pozdě). Je potřeba jasně říci, kdo bude povinen IPRM vytvářet a jaké budou jeho skutečné přínosy pro
město.
6. Uvažovaná partnerství v rámci integrovaných projektů?
Prozatím nejsou jasné představy o partnerství. V minulosti bylo několik takovýchto vztahů navázáno,
ale většinou účelově při žádosti o dotaci na realizaci konkrétního projektu. Tyto projekty však nakonec nebyly realizovány, takže nedošlo k úplnému rozvoji a využití partnerských vztahů.
Existující partnerství má město navázáno s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, další
spolupráce funguje s nadačním fondem Hrádek – Burgsberg a s německými městy Seifhnnersdorf
a Grossschonau.
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Příloha 49 – Varnsdorf – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Město Varnsdorf

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Beránek

Název odboru/oddělení:

Vedoucí odboru správy majetku a investic

Kontaktní telefon:

412372241 linka 118

Kontaktní email:

Jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Revitalizace prostranství u „Věžičky“, ul. Národní, Otáhalova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava prostoru v centrální části města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Revitalizace veřejných prostranství
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší nové parkovací plochy, chodníky, stávající i nová zeleň, využití pro volný čas v sídlišti panelových domů ohraničené
ul. Husova, Západní, Sportovců, Edisonova.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 92 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Úprava prostranství u hřbitova + oprava komunikace Hřbitovní
a chodníku + parkoviště
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zlepšení stavu vybavenosti pro návštěvníky hřbitova.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Cyklostezky Varnsdorfem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Napojení města na stávající cyklotrasy v okolí i se sousedními německými městy.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Kanalizace a vodovod Varnsdorf
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Snížení znečištění povrchových vod a bezproblémové zásobování obyvatel kvalitní
pitnou vodou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 80 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Kompletní rekonstrukce Základní školy Seifertova, Varnsdorf
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce optimalizovat provozní náklady základní školy, modernizovat a zlepšit technické parametry budovy, vyhovět současným hygienickým
předpisům a zkvalitnit podmínky pro výuku žáků na základní škole.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 72 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Pokračovat v dalších etapách rekonstrukce tak, aby celý objekt mohl být zpřístupněn a otevřen
pro veřejnost. Obnovení varnsdorfské významné dominanty.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 43 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu pro letní provoz
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Realizace čtvrté plánované etapy rekonstrukce krytého bazénu, tou by měla být přístavba venkovních bazénů, brouzdališť a zázemí pro letní provoz.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce muzea
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstranění havarijního stavu stropních konstrukcí, záchrana stropu před zřícením v památkově
chráněném objektu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 13 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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Příloha 50 – Děčín – popis záměrů
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA DĚČÍN
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Lávka pro pěší a cyklis- Jedná se o propojení 2 měst40 000 000,00 Kč
ty při železnič. mostech ských částí Podmokly a Děčín
přes Ploučnici a Labe
I pro cyklisty a pěší. Cyklisté se
vyhnou frekventované komunikaci
na Labském nábřeží. Po dostavbě
Plavebního stupně spolu s cyklostezkou z Prostředního Žlebu
k Restauraci U Přístavu bude
dokončena realizace Labské cyklostezky č. 2.
Tento projektový záměr by propojil a ucelil propojení města, konkrétně městské části Podmokly a Děčín I, vznikla by lávka jak pro pěší, tak pro cyklisty, konkrétně by se jednalo o železobetonovou lávku.
Tento záměr by pozvedl turistický ruch v okolí. Tato lávka by také zvýšila bezpečnost cyklistů a pěších
v této lokalitě, protože by se vyhnuli frekventované komunikaci na Labském pobřeží.
Číslo záměru
2

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Ploučnická cyklostezka Dobudování chybějící části Plouč- 16 000 000,00 Kč
s chodníkem za Plavec- nické cyklostezky.
kým areálem a Kauflandem
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí. Tento záměr představuje dostavbu cyklostezky stávající v této lokalitě.
Číslo záměru
3

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Postupná realizace vni- Jedná se o rozvoj cyklistické dopra- 20 000 000,00 Kč
troměstských cyklotras vy ve městě vytvořením podmínek
a cyklostezek
pro bezpečný pohyb cyklistů ve
městě (realizace cyklotras a cyklostezek).
Stávající záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu
v okolí. Tento záměr zahrnuje postupnou revitalizaci stávajících cyklotras a cyklostezek, tak aby zajistily bezpečný pohyb obyvatel města, které tyto cyklotrasy a cyklostezky využívají.
Číslo záměru
6

Stručný popis
Náklady
Bývalé letní kino – úvaha zda vybu- 15 000 000,00 Kč
dovat v areálu skatepark nebo jiné
sportoviště, popř. využít jako letní
kulturní zařízení přírodního stylu.
Cílem tohoto záměru je vybudovat v areálu bývalého letního kina Bažantice sportoviště nebo objekt
využít jako letní kulturní zařízení přírodního stylu. Tímto by vznikl objekt pro pořádání kulturních a jiných společenských akcí ve městě.
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Číslo záměru
28

Název projektu
Hřiště pro volný čas
Dolní Žleb

Stručný popis
Náklady
Tento projekt řeší stavbu travnaté- 2 400 000,00 Kč
ho hřiště pro volný čas pro obyvatele městské části Dolní Žleb.
Základním prvkem hřiště bude
sportovní plocha pro malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis, součástí hřiště bude dětský koutek,
přenosný chemický záchod, stojan
na kola, lavičky, odpadkový koš,
hřiště bude oploceno.
Záměr představuje výstavbu nového hřiště pro obyvatele městské části Dolní Žleb. Vybudování
tohoto sportoviště by umožnilo široké spektrum využití tohoto objektu pro trávení volného času. Toto
hřiště by bylo multifunkční a umožnilo by sportovní aktivity jako je malá kopaná, nohejbal, volejbal,
tenis. Dále by zde vznikl dětský koutek. Bylo by zde umístěno přenosné chemické WC. Celá areál by
byl osázen mobiliářem například stojany na kola, lavičky, odpadkové koše apod. Celý areál hřiště by
byl oplocen.
Číslo záměru
29

Název projektu
Obnova dětských hřišť
v Děčíně

Číslo záměru
36

Název projektu
Využití doprovodné
infrastruktury města

Stručný popis
Náklady
Projekt se zabývá obnovou dět2 500 000,00 Kč
ských hřišť, která v jednotlivých
lokalitách byla již v minulosti, jde
o umístění herních prvků pro různé
věkové skupiny dětí, oplocení hřišť,
doplnění mobiliáře.
Realizací tohoto záměru by došlo k revitalizaci a modernizaci stávajících dětských hřišť na území města. Současná hřiště by byla doplněna novými herními prvky pro děti různých věkových skupin, došlo
by také k doplnění nového mobiliáře a oplocení stávajících dětských hřišť.
Stručný popis
Náklady
Upravit stávající park u ZŠ a MŠ
4 000 000,00 Kč
Máchovo nám., Děčín IV, zřídit
v něm dvě odpočinkové zóny –
turisticko orientační a sportovně
rekreační (kouty na posezení rodičů
s dětmi, minigolf, petang, jogging,
cesty pro turisty, koutek pro psy,
lavičky k odpočinku apod.). Zhotovit
informační panel, informační směrovky. Propojit areál s paloukem na
Pastýřské stěně, zde vytvořit vyhlídkové kouty, herní místa a pokračovat propojením s lesem u Zoologické zahrady.
Cílem tohoto projektu využití dosavadní doprovodné infrastruktury tak, aby vzniklo propojení lokality
Pastýřské stěny se zoologickou zahradou. Tato trasa by byla osázena mobiliářem a vznikly by zde dvě
nové odpočinkové zóny. Dále by byla lokalita doplněna o informační panel a informační směrovky.
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Číslo záměru
47

Název projektu
Základna pro rekreační
plavidla – pro dlouhodobé stání

Stručný popis
Náklady
V prostoru u nového multimediál10 000 000,00 Kč
ního centra – knihovny v Děčíně
I je záměr vybudovat základnu pro
dlouhodobé stání rekreačních
plavidel. Nyní je zde pouze prostor
pro dočasné stání s omezenou
kapacitou.
V současnosti město Děčín disponuje pouze prostory pro dočasné stání rekreačních plavidel s omezenou kapacitou, proto realizací tohoto záměru by vznikla základna pro stání dlouhodobé rekreačních
plavidel, které město i majitelé plavidel postrádají. Realizace tohoto záměru by prospěla také rozvoji
rekreačních aktivit spojených s využitím plavidel. Město Děčín je významnou tepnou lodní dopravy.
Revitalizace města
Číslo záměru Název projektu
4
Revitalizace centra Děčína - prostranství před
prodejnou Billa – ul.
Tyršova, Děčín I

Stručný popis
Náklady
V ul. Tyršova je asfaltová plocha
16 000 000,00 Kč
s betonovými květináči a fontánami, lavičky. Na této ploše by mělo
dojít k výměně mobiliáře, doplnění
plochy zelení (stromy), odstranění
fontány, výměně stávajícího povrchu.
Tato úprava by měla architektonicky sjednotit revitalizované lokality a estetické a funkční prvky, jako
je například výsadba nové zeleně, výměna stávajícího povrchu a výměna stávajícího mobiliáře. Tento
záměr by také podpořil využívání prostoru pro volnočasové aktivity, protože se zde nachází pěší procházkové a naučné trasy.
Číslo záměru
5

Stručný popis
Náklady
rekonstrukce stávajícího lesopar14 000 000,00 Kč
ku, který by měl být větší měrou
navštěvován obyvateli sídliště pro
krátkodobou rekreaci – ošetření
stromů, obnova cest, realizace
hřišť a odpočinkových míst, doplnění mobiliáře.
Realizací tohoto projektového záměru by bylo možné rekultivovat a zachovat stávající lesopark, mimo
rekultivace porostů by v rámci tohoto záměru vznikly nové cesty, které by navazovaly na stávající lázeňské cesty. Okolí by bylo osázeno mobiliářem. Celá oblast by se tímto zásahem sjednotila, tudíž by
se v této lokalitě skloubily relaxační, funkční, sportovní a estetické prvky, což by mělo pozitivní dopad
na občanskou vybavenost města.
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Číslo záměru
8

Název projektu
Stručný popis
Náklady
45 000 000,00 Kč
Revitalizace centrální
a) Revitalizace veřejného
městské části Děčín IV prostranství (dále jen VP) u Stát– Podmokly
ního oblastního archivu. Celková
úprava prostranství (nově dlažba)
s vyřešením parkovacích míst,
zeleně a umístěním mobiliáře. b)
Revitalizace VP před nádražím ČD
mezi ul. Čsl. mládeže x Zbojnická x
Plzeňská. Obnova zeleně, výměna
stávajících nefunkčních povrchů
(náhrada dlažbou), doplnění vodního prvku (fontána), modernizace
mobiliáře a veřejného osvětlení.
c) Revitalizace (rekonstrukce)
VP a místní komunikace Husova
náměstí a ul. Prokopa Holého.
Rekonstrukce povrchů – náhrada dlažbou, obnova a doplnění
mobiliáře, modernizace veřejného
osvětlení, obnova a doplnění zeleně, podzemní kontejnery na tříděný
odpad
Cílem tohoto projektového záměru je revitalizace centrální městské části Děčín IV. Jedná se o 3
zájmové území, které mají různé potřeby. První oblastí je lokalita Státního oblastního archivu, v této
lokalitě je nutná revitalizace povrchů, rozšíření parkovacích stání, revitalizace zeleně a osázení volného prostranství mobiliářem. Druhou oblastí je lokalita před nádražím ČR, zde je nezbytná výměna
stávajících nefunkčních povrchů, revitalizace zeleně, obnova vodního prvku a také modernizace veřejného osvětlení a osázení okolí novým mobiliářem. Třetí zájmovou oblastí je lokalita Husova náměstí
v této lokalitě je žádoucí výměna stávajících povrchů, osázení mobiliářem, rekonstrukce veřejného
osvětlení, revitalizace zeleně a výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Revitalizací všech
zmíněných lokalit by město přispělo k zatraktivnění veřejného prostranství města, ve všech lokalitách
by byly skloubeny funkční i estetické prvky.
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Číslo záměru
10

Název projektu
Dostavba zámeckého
areálu

Stručný popis
Náklady
Úprava severního parku /altán,
108 000 000,00 Kč
spojovací cestičky, terénní úpravy
/ - sociální zařízení, restaurace
na Mariánské louce, vodní prvek,
cesty, osvětlení, terénní úpravy,
zázemí /sklad/ správy parku;
oprava zahradnického domku na
Jižních zahradách, vybudování
spojovacího mostu Mariánská
louka – jižní zahrady; vybudování
komunikace a terasy pod sýpkou;
oprava Dlouhé jízdy; oprava Růžové zahrady - statika, osvětlení, sítě;
oprava Glorietu růžové zahrady;
veřejné osvětlení jižních zahrad /
dokončení /
Cílem tohoto záměru je dostavba zámeckého areálu, konkrétně se jedná o spojovací cestičky, terénní
úpravy, vodní prvek, osvětlení, zázemí apod. Dostavba tohoto projektu by více zatraktivnila tuto lokalitu pro turisty i obyvatele města. Tato dostavba je žádoucí i z důvodu, že by umožnila rozvoj cestovního ruchu.
Číslo záměru
13

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Bezbariérové řešení
Jedná se o bezbariérovou úpravu
20 000 000,00 Kč
chodníků a veřejných
chodníků a veřejných ploch pro
prostor (pro zdravotně tělesně postižené a starší občany
postižené)
a matky s kočárky.
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce stávajících povrchů komunikací, chodníků a bezbariérových vstupů, které by umožnili lepší podmínky, jak pro hendikepované, starší občany tak i pro
matky s dětmi v kočárcích.
Číslo záměru
14

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Revitalizace veřejných Jedná se o úpravu veřejných ploch 60 000 000,00 Kč
ploch a náměstí (např. a náměstí – zejména rekonstrukce
nám. 5. května v DC III) povrchu, ozelenění.
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně a zvýšení kvality
života obyvatel ve městě. Projekt řeší výsadbu nové zeleně a dřevin veřejných ploch a náměstí. Dále
by došlo k revitalizaci stávajících povrchů.
Číslo záměru
15
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Název projektu
Revitalizace panelových sídlišť

Stručný popis
Jedná se o úpravu chodníků
a veřejných ploch – zejména
rekonstrukce povrchu, ozelenění.,
výstavba dětských a sportovních
hřišť, obnova mobiliáře (lavičky,
stoly, odpadkové koše, stojany
pro kola), podzemní kontejnery,
psí parky, vybudování chybějících
parkovacích míst, atd.

Náklady
250 000 000,00 Kč
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Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Projekt řeší nové parkovací plochy, povrchy
komunikací a chodníků, stávající i novou zeleň, využití sídliště pro volný čas. V rámci tohoto záměru by
byly zbudovány bezbariérové vstupy, okolí by bylo osázeno mobiliáře a také by zde vznikla kontejnerová stání.
Číslo záměru
21

Název projektu
Rekonstrukce místních
komunikací a veřejného osvětlení a veřejného prostranství
v Děčíně I

Stručný popis
Revitalizace Křížové ulice - záměrem je
výměna povrchů – místo litých asfaltů dlažba – 2 414 m2, velkoobjemové květináče
o rozměrech cca 4 x 4 m, mělo by dojít ke
zrušení a sladění stromořadí či skupiny
stromů s trvalkovými záhony a lavičkami,
rekonstrukce veřejného osvětlení, podzemní
kontejnery na tříděný odpad a komunální
odpad.; Revitalizace Lázeňské ul. - záměrem
je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba 900 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení.;
Revitalizace ul. Újezd - záměrem je výměna
povrchů – místo asfaltů dlažba – 208 m2,
osazení květináčů.; Revitalizace ul. Pohraniční - záměrem je výměna povrchů místo
asfaltů dlažba, výměna mobiliáře, řešení
přístřešků zastávek MAD, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace ul. Tyršova
- záměrem je výměna povrchů – místo
litých asfaltů dlažba, rekonstrukce vozovky,
zvýšení bezpečnosti chodců – dlážděné
přechody, zlepšení odbavovaní cestujících
na zastávkách MHD (nové zastávky, zálivy),
rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova
a doplnění mobiliáře.; Revitalizace ul. Karla
Čapka - záměrem je výměna povrchů místo
asfaltů dlažba – 1 704 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace ul. Průběžné - v ul. Průběžné je kašna – chtěli bychom
vyměnit stávající povrchy za dlažbu, napojit
okolí kašny na prostor zeleně, obnovit dětské hřiště, vysadit nové stromy a keře, rekonstrukce veřejného osvětlení.; Revitalizace ul.
Řetězová - záměrem je výměna povrchů místo asfaltů dlažba – 1 747 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení.; Revitalizace VP tržnice
Masná - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1 323 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení, nové prvky mobiliáře,
doplnění zeleně.; Revitalizace ul. Masná záměrem je rekonstrukce povrchů – dlažba
- 252 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení.; Revitalizace ul. Plavební - záměrem je
výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 2
020 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení.;
Revitalizace VP u lékárny - záměrem je
výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1
017 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení,
doplnění mobiliáře, zeleň.

Náklady
77 200 000,00 Kč
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Cílem tohoto záměru je revitalizace veřejného prostranství na území Děčína. Konkrétně se jedná
o vybudování podzemních kontejnerů na tříděný a komunální odpad, rekonstrukce veřejného osvětlení, revitalizace stávajících komunikací, zvýšení bezpečnosti chodců, osázení vybraných lokalit města
novým mobiliářem a revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách města.
Číslo záměru
26

Název projektu
Rekonstrukce místních
komunikací a odvodnění v městské části
Děčín – Krásný Studenec - revitalizace.

Stručný popis
Náklady
Při povodních v letech 2009/2010 20 000 000,00 Kč
došlo k poškození komunikací
a odvodnění v této městské části.
Cílem projektu je obnova poškozených staveb a zařízení, výstavba
dětských a sportovních hřišť,
doplnění mobiliáře, modernizace
veřejného osvětlení.
Cílem tohoto projektového záměru je odvodnění lokality Děčín – Krásný Studenec. Důsledkem
povodní v letech 2009 a 2010 zde nedochází k odvodu dešťové vody, proto je zde nezbytné provést
rekultivaci a odvod vody zajistit, převážně z důvodu, že by mohlo dojít k poškození veřejných komunikací, veřejného prostranství a nové zástavby. Celkové odvodnění by zajistilo stabilitu a eliminovalo by
se ohrožení obyvatel i majetku. Cílem tohoto záměru by byla také obnova poškozených staveb a zařízení včetně dětských a sportovních hřišť, mobiliáře a revitalizace veřejného osvětlení.
Číslo záměru
27

Název projektu
Rekonstrukce cest
v parku u kina Sněžník

Stručný popis
Náklady
Park tvoří travnaté plochy se
6 000 000,00 Kč
vzrostlou zelení, systém chodníků
s nezpevněným krytem tvořící ovál
s tečnami, lavičky a veřejné osvětlení. Realizace nové krycí vrstvy
chodníku a provedení nové části
chodníku zabezpečí optimálnější
podmínky pro chodce při průchodu daným územím.
Cílem tohoto projektového záměru je výměna stávajícího povrchu chodníků za povrch nový, který by
chodcům v této lokalitě umožnil bezpečnější pohyb při průchodu daným územím.
Životní prostředí
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
7
Výsadba liniové izolač- Výsadba zeleně v prostoru pěších 10 000 000,00 Kč
ní zeleně – II. etapa
zón a podél rušných komunikací
Cílem tohoto záměru je výsadba izolační zeleně a dřevin v prostoru pěších zón podél rušných komunikací. Tato výsadba by navazovala na již provedenou první etapu tohoto záměru. Výsadba nové
zeleně a dřevin, by měla kladný dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel města.
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Číslo záměru
30

Název projektu
Vybudování podzemních kontejnerů na
směsný odpad v ul.
Čs. legií v Děčíně IV;
v ul. Zámecká v Děčíně
I a kontejnerů na tříděný odpad na Husově
náměstí, Děčín IV

Stručný popis
Náklady
Podzemní kontejnery jsou elegant- 3 600 000,00 Kč
nější variantou pro sběr a třídění
odpadů. V současné době máme
v Děčíně dvě podzemní zařízení
na třídění odpadů a nově bychom
chtěli do sestavy na třídění odpadů
zkusit i zařízení na směsný komunální odpad (vzhlednější ulice bez
sběrných nádob na směsný komunální odpad).; Podzemní kontejnery
zlepšují estetický vzhled města
a mají trojnásobně větší objem než
standardní nadzemní nádoby na
tříděný odpad.
V rámci tohoto záměru by vznikla nová podzemní kontejnerová stání. Toto zařízení slouží k odkládání
separovaných složek komunálního odpadu, má téměř třikrát větší kapacitu než běžně používané kontejnery a v jeho okolí je ve větší míře eliminováno znečišťování veřejného prostranství.
Číslo záměru
31

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Odstranění příčin výPosudek se týká zjištění příčin
4 000 000,00 Kč
skytu záplav v lokalitě
zvýšeného výskytu záplav v lokaliDěčín - Boletice n. L. tě Děčín – Boletice n. L. a návrh
dle odborného posud- řešení na minimalizaci tohoto jevu.
ku
Cílem tohoto projektového záměru je odvodnění lokality Děčín – Boletice n. L. Nedochází k odvodu
dešťové vody, proto je zde nezbytné provést rekultivaci a odvod vody zajistit, převážně z důvodu, že
by mohlo dojít k poškození veřejných komunikací, veřejného prostranství a nové zástavby. Celková
realizace odvodnění by zajistila komplexní řešení na eliminaci tohoto negativního jevu – záplavy.
Číslo záměru
51

Název projektu
Monitoring a sanace
skal

Náklady
3,5 mil. Kč + 4 mil. Kč
na připravené akce, 1
mil. Kč ročně monitoring
Prostřednictvím monitoringu a sanace skal by byly zajištěné skalní masivy proti sesuvům půdy, což by
mělo pozitivní dopad na eliminaci škod na lidském zdraví a majetku.
Rozvoj cestovního ruchu
Číslo záměru Název projektu
9
Panoramatický výtah
na Pastýřskou stěnu

Stručný popis
Zajištění skalních masivů proti
sesuvům

Stručný popis
Náklady
Vybudování panoramatického
22 000 000,00 Kč
výtahu na Pastýřskou stěnu – zlepšení přístupu k ZOO a vyhlídkové
restauraci, bezbariérový přístup do
lesoparku
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Realizace tohoto záměru by se kladně promítla do rozvoje cestovního ruchu. Primární cíl představuje
výstavba panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu a tím usnadnění současného nepříliš vyhovujícího vstupu k ZOO a vyhlídkové restauraci. Dále by realizací tohoto projektu by vybudován bezbariérový přístup do lesoparku, který by umožnil návštěvu parku také hendikepovaným občanům.
Číslo záměru
34

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Vyhlídka na skalním os- Vyhlídka na skalním ostrohu Gilo- 1 000 000,00 Kč
trohu Gilotina v Dolním tina by se stala turistickou atrakcí
Žlebu
uprostřed horolezecky i turisticky
zajímavé oblasti Dolní Žleb, přilákala by pozornost a zájem turistů
o lokalitu. V rámci projektu by
došlo k úpravě přístupové cesty
a vybudování vyhlídkového pavilonku na skalním ostrohu.
Cílem tohoto záměru je vybudování vyhlídkového pavilonu na skalním ostrohu a úprava přístupové
cesty. Tato vyhlídka by zvýšila zájem turistů i občanů o tuto lokalitu, v současnosti tato lokalita slouží
jako zázemí pro horolezecké sporty, avšak nachází se zde i mnoho zajímavých míst, území je součástí
CHKO Labské pískovce a je zde možné mnoho chráněných rostlin a živočichů.
Číslo záměru
46

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Odstavné parkoviště
Příprava prostoru pro kempování – 2 000 000,00 Kč
pro karavany se zázesítě, sociální zařízení.
mím pod Novým mostem na Starém Městě
Cílem tohoto projektu je výstavba nového odstavného parkoviště pro karavany, který by představoval
zázemí pro kempovaní v lokalitě pod Novým mostem na Starém městě.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
11
Dostavba kanalizace
Jedná se o dostavbu splaškové
200 000 000,00 Kč
v okrajových lokalitách kanalizace v lokalitách Bělá, Horní
Děčína
Oldřichov, Jalůvčí a Folknáře.
Předmětem dostavba kanalizační splaškové stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci, jednalo by se o prodloužení rozvodu v okrajových lokalitách
města. Stavba bude provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným
omezením provozu na veřejné komunikaci.
Číslo záměru
16

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Příprava území pro vý- Jedná se o finančně náročnou pří- 50 000 000,00 Kč
stavbu rodinných domů pravu pozemků pro výstavbu RD.
Cílem tohoto záměru je příprava území pro výstavbu rodinných domů. Tato příprava bude zahrnovat
kompletní přípravu území na výstavbu včetně zbudování inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací. Hlavní prioritou tohoto záměru je utvoření místa pro bydlení a omezení migraci obyvatel. Dále
by se tato výstavba promítla do zlepšení občanské vybavenosti.
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Číslo záměru
17

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Příprava území pro
Jedná se o finančně náročnou
100 000 000,00 Kč
podnikání – brownfiel- přípravu pozemků a objektů pro
dy, greenfieldy
podnikání.
Cílem tohoto záměru je příprava území pro podnikání – brownfieldy, greenfieldy. Tato příprava bude
zahrnovat kompletní přípravu území na výstavbu včetně zbudování inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací. Hlavní prioritou tohoto záměru je vytvoření zázemí pro podnikání, se kterým úzce
souvisí vyšší zaměstnanost a nové pracovní příležitosti pro občany města.
Číslo záměru
32

Název projektu
Metropolitní síť

Stručný popis
Náklady
Zajištění potřebné konektivity
40 000 000,00 Kč
a transportní kapacity metropolitní
sítě příspěvkovým organizacím
statutárního města Děčín a to jako
příprava pro následné poskytování
služeb Technologického centra
a služeb Centrálního místa služeb
a pro konsolidaci ekonomických
systémů jednotlivých subjektů.
Cílem tohoto záměru je zajištění podmínek pro následné fungování Technologického centra a služeb
a Centrálního místa služeb pro rozvoj konsolidací ekonomických systémů.Metropolitní síť slouží jako
taková slouží k propojení objektů místní správy a institucí i komerčním subjektům. Občanům města
pak nabízí zejména vysokorychlostní internet.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
12
Realizace parkovišť ve Jedná se o vybudování chybějících 20 000 000,00 Kč
městě
parkovacích míst ve městě.
Předmětem projektu je vybudování parkoviště pro osobní automobil. Projekt řeší neuspokojivou
situaci v oblasti parkování v blízkém okolí. Projekt vytváří moderní a zabezpečené parkoviště, které
budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy a některého z druhů dopravy
veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované prostředí pro celodenní stání osobních
automobilů odpovídající moderní formě cestování.
Číslo záměru
18

Název projektu
Rekonstrukce lávky
spojující průmyslovou
zónu a městskou část
Děčín II a Děčín I.
Lávka přes kolejiště
vlakového nádraží Děčín – východ

Stručný popis
Náklady
Jedná se o lávku ocelové konstruk- 6 000 000,00 Kč
ce, která je ve velké míře využívána
občany města především pro příchod do zaměstnání v průmyslové
zóně a dalších pracovišť v přilehlých městských částech. Dále je
využívána turisty, kteří po vystoupení na vlakovém nádraží mohou
dále pokračovat do centrální části
města.
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Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce ocelové lávky, jež spojuje průmyslovou zónu a městské
části Děčín I. a Děčín II. Rekonstrukce této lávky je nezbytná, protože je hojně využívána občany
města i turisty. Obyvatelé města využívají lávku především k cestě do zaměstnání v přilehlých lokalitách a turisté jako příchod do centra města směrem od vlakového nádraží. Rekonstrukce této lávky by
umožnila jak obyvatelům, tak turistům snadnější a bezpečnější pohyb v této lokalitě.

.
Číslo záměru
19

Název projektu
Rekonstrukce mostního objektu, místní komunikace a veřejného
osvětlení ul. Na Hrázi.

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci havarijního 3 300 000,00 Kč
stavu mostního objektu a místní
komunikace, které jsou jediným
přístupem přes Jílovský potok k výrobnímu objektu, živnostenským
provozovnám a rodinným domům.
Z důvodu snížené únosnosti je
zde reálná hrozba omezení výroby
v továrním objektu a také likvidace
provozoven živnostníků. Při rekonstrukci uvedených staveb by došlo
také k rekonstrukci veřejného
osvětlení.
Primárním cílem tohoto záměru je rekonstrukce mostního objektu, místní komunikace a veřejného
osvětlení. Tato rekonstrukce je pro obyvatele nezbytná, protože současný stav tohoto objektu je velmi
znepokojivý, nachází se v havarijním stavu, což je nežádoucí, jelikož představuje jedinou možnost
přístupu k výrobnímu objektu, živnostenským provozovnám a v neposlední řadě k rodinným domům.
Nyní je objektu snížena únosnost, ale je zde reálná hrozba, že přístupová cesta k těmto objektům
zanikne, to by mělo za následek omezení ne-li úplné zastavení výroby výrobního objektu, likvidaci provozoven živnostníků a nemožnost přístupu občanů k jejich obydlí. Zastavení výroby a likvidace provozoven živnostníků, by se také negativně promítla do zaměstnanosti města. V rámci tohoto záměru by
také proběhla revitalizace poškozeného veřejného osvětlení. Dále by tato rekonstrukce představovala
zvýšení bezpečnosti pro obyvatele pohybující se v této lokalitě.
Číslo záměru
20

Název projektu
Rekonstrukce Tyršova
mostu
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Stručný popis
Náklady
Tyršův most. Byl uveden do provo- 4 500 000,00 Kč
zu 9. 12. 1933 a pojmenován byl
po slavném děčínském rodákovi.
Před ním tu stál starý řetězový
most, který již nevyhovoval. Měl
unikátní pilíře, které byly použity
i při stavbě nového mostu s obloukovou kovovou konstrukcí, které
vyrobily Škodovy závody Plzeň.
Rozsah opravy: oprava zábradlí,
protikorozní ochrana konstrukce,
výměna plechových ochranných
prvků na chodníku a vozovce, oprava pilířů nad vodní hladinou.
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Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce Tyršova mostu v Děčíně. Jednalo by se o rekonstrukci stávajícího mostu, v rámci rekonstrukce by došlo k opravě zábradlí, protikoroznímu ošetření
konstrukce, výměna plechových ochranných prvků na komunikacích a oprava pilířů nad vodní hladinou. Stávající most pochází z roku 1933 a proto je logické, že tento most v současnosti vyžaduje
celkovou revitalizaci.
Číslo záměru
22

Název projektu
Rekonstrukce místních
komunikací, opěrných
zdí, svahů a lávek
v městské části Dolní
Žleb.

Stručný popis
Náklady
Celková rekonstrukce místních
35 000 000,00 Kč
komunikací v příhraniční městské
části Děčína. Panelová úprava
komunikací je z velké části v havarijním stavu. Dále je nutné zajistit
stabilitu svahů nad železničním koridorem. Dolní Žleb se nachází na
hranici s SRN, je vstupní branou
do Čech a prochází tudy mezinárodní cyklotrasa č. 2 – Labská.
Tento záměr představuje celkovou rekonstrukci místních komunikací v příhraniční části města. Stávající komunikace je v havarijním stavu, součástí tohoto záměru je také zajištění stability svahů nad
železničním koridorem. Realizace tohoto záměru by bylo důležité i proto, že Dolní Žleb se nachází na
hranici s Německem a představuje vstup do Čech. Mimo jiné Dolním Žlebem prochází mezinárodní
cyklotrasa Labská.
Číslo záměru
23

Název projektu
Doprava a infrastruktura, zajištění dopravní
obslužnosti včetně
městské hromadné
dopravy - propojení
městské lokality Děčín
IV – Škrabky a Děčín X
- Bělá s napojením na
silniční síť I/13 ul. Teplická, dále na centrální
část města

Stručný popis
Celková rekonstrukce místní komunikace I. třídy ul. Na Výšinách +
galerie (zajištění svahu pod místní komunikací a opěrné zdi pod
skalním masivem), řešení nových
parkovacích míst pro veřejnost,
rekonstrukce a oprava místních
komunikací a mostního objektu
v městské části Škrabky, nové
dopravně technické uspořádání
křižovatky Saská x Teplická, rekonstrukce MK Bělská. Tato lokalita
je z důvodu umístění hřbitova, ve
velké míře navštěvována občany
nejen z Děčína. Rekonstrukce ul.
Na Výšinách – galerie a křižovatka
Saská x Teplická, mají bezprostřední návaznost na silniční síť – průtah
městem.

Náklady
55 mil. Kč; Rekonstrukce galerie (opěrné zdi) – 25 000 tis.
Kč; Rekonstrukce MK
Bělská – 8 000 tis.
Kč; Rekonstrukce MK
Na Výšinách (včetně
zastávek MAD a opravy mostu) – 10 000
tis. Kč; Nová parkovací
místa ul. Na Výšinách
– 4 000 tis. Kč; Křižovatka Saská x Teplická
- 8 000 tis. Kč
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Předmětem tohoto záměru je celkové řešení dopravy ve městě. Konkrétně se jedná o rekonstrukci
místních komunikací v různých částech města, včetně jejich nutných oprav (zpevnění zdi, výměna
povrchu aj..), dále by tento záměr představoval řešení nových parkovacích míst pro veřejnost a tím
vyřešit neuspokojivou situaci v oblasti parkování. Hlavním odůvodněním tohoto záměru je fakt, že tímto zásahem by byla zajištěna větší propojenost komunikací a umožnila by snadnější dopravní průtah
v rámci celého města.
Číslo záměru
24

Název projektu
Rekonstrukce mostních objektů DC-018P
a DC-019P v městské
části Lesná u Děčína,
které byly poškozeny povodní v roce
2009/2010. Revitalizace městské části.

Stručný popis
Náklady
Při povodních v letech 2009/2010 9 000 000,00 Kč
došlo k poškození dvou mostních
objektů. Na jednom objektu je
v současné době umístěno mostní
provizorium a druhý je provizorně
podepřen a snížena únosnost.
Mostní objekty jsou potřebné
nejen pro místní občany k zajištění
přístupu k objektům bydlení, dále
pro přístup na polnosti, ale také
pro spojení dalších obcí v kraji.
V rámci projektu je také záměrem
revitalizace městské části – oprava
cest, osazení mobiliáře, modernizace veřejného osvětlení. Součástí
projektu je i oprava komunikace ve
směru na Verneřice.
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce 2 stávajících mostních objektů. Tyto mostní objekty jsou v současnosti v havarijním stavu, jeden z nich je nahrazen provizoriem a druhý je provizorně
podepřen. Realizací projektu tj. opravou těchto mostních objektů by byla umožněna plynulá doprava
a přístup občanů nejen k objektům bydlení, ale také přístupu k polnostem. Tyto mostní objekty také
představují propojení této lokality s dalšími obcemi v kraji. Realizací tohoto projektu by došlo také
k revitalizaci městské části Lesná u Děčína.
Číslo záměru
25

Název projektu
Rekonstrukce mostního objektu DC-004L
ul. Oldřichovská.

Stručný popis
Náklady
Jedná se o rekonstrukci mostního 5 000 000,00 Kč
objektu, který je v současné době
uzavřen a nahrazen mostním provizoriem. Jedná se o pískovcovou
stavbu, která jak stářím, tak opakujícími se povodněmi na Jílovském
potoku, nemůže již sloužit k propojení městské části Horní Oldřichov
a velkého množství objektů, určených k podnikání.
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce stávajícího mostního objektu. Tento objekt je v současnosti nevyhovující, a proto je uzavřen a nahrazen provizoriem. Tento mostní objekt by poškozen povodněmi.
Realizace tohoto projektu by umožnila propojení městské části Horní Oldřichov a přístup do objektů
určených k podnikání.
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Číslo záměru
33

Název projektu
Odstavné parkoviště
pod vrchem Mrchoviště při silnici z Děčína
na obec Sněžník

Stručný popis
Náklady
Lokalita mezi městskou částí
3 000 000,00 Kč
Maxičky a obcí Sněžník (Jílové) je
hojně využívána turisty, cykloturisty,
běžkaři a houbaři jako výchozí místo pro cesty za jejich zájmy. Chybí
zde ale parkoviště / odstavná
plocha, kde by legálně mohli zaparkovat a vyrazit do okolí. Odstavují
auta do příkopů a riskují střet se
zákonem. Odstavné parkoviště by
pomohlo tuto situaci vyřešit. Součástí by byl také krytý lesní altánek
pro odpočinek, sběrné místo na
odpad, eventuálně naučný informační bod.
Cílem tohoto projektového záměru je vybudování nového parkoviště, které v této lokalitě chybí. Tato
lokalita je hojně využívána turisty a chybí zde jakékoli parkovací stání. Součástí záměru by také bylo
vybudování altánku pro odpočinek turistů, sběrné místo na odpad a naučný informační bod.
Číslo záměru
48

Název projektu
Ekologizace místní
hromadné dopravy

Stručný popis
Náklady
Jedná se o plynofikaci provozu Do- 6 mil. Kč za bus x 80
pravního podniku (nové autobusy
ks + 20 mil. Kč čerpací
na pohon CNG, nová čerpací sta- stanice + vybavení, tj.
nice a dovybavení dílen a garáží).
500 mil. Kč
Cílem tohoto projektu by byla celková ekologizace místní hromadné dopravy. Konkrétně nákup nových autobusů, vybudování čerpací stanice a nákup ostatního vybavení nezbytného k realizaci tohoto
záměru. Ekologizace hromadné dopravy ve městě by měla pozitivní dopad na životní prostředí.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
35
Bezbariérový přístup
do základní školy v ZŠ
a MŠ Děčín IV; Máchovo nám. 688/11,
příspěvková organizace – výstavba osobního výtahu

Stručný popis
Jedná se o školu se 490 žáky.
Budova je 150 let stará. Výuka
probíhá ve 3 patrech i v podkroví.
Škola vzdělává žáky s tělesným
postižením a potýká se s problémem umožnit jim výuku. Již v roce
2005 bylo rozhodnuto postavit
výtah. Stavební příprava proběhla.
Akce nebyla realizována z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
Výstavba je plánována z venkovního prostoru školního dvora.

Náklady
8 000 000,00 Kč
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Cílem tohoto projektového záměru je výstavba bezbariérového přístupu do budov základní školy. Na
školu v současnosti chodí 490 žáků a škola se také věnuje vzdělávání žáků s tělesným postižením.
Realizací tohoto projektu by bylo zkvalitnění života tělesně postižených žáků, kteří tuto školu navštěvují. Zároveň by realizace tohoto záměru měla pozitivní dopad na celkovou občanskou vybavenost ve
městě.
Číslo záměru
37

Název projektu
Zateplení objektu
Školní jídelny (a školní
družiny) Děčín I, Sládkova 1300, příspěvková organizace

Stručný popis
Náklady
Inspektorát bezpečnosti práce
3 000 000,00 Kč
v Ústí n. L. v rámci kontroly energetického auditu vydal rozhodnutí
o zateplení celého objektu v roce
2008. Při nesplnění již dvakrát prodloužené lhůty lze očekávat pokutu
v řádu tisíců Kč.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu budovy do
stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval
požadované hodnoty. Školní jídelna v současnosti nesplňuje kritéria energetického stavu a její stav je
havarijní.
Číslo záměru
38

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce budov
Jedná se o rekonstrukci zastara100 000 000,00 Kč
základních škol a veřej- lých budov, zejména jejich zateploných budov (zateplení) vání a realizace nových otopných
systémů, jako dlouhodobý záměr
ve vztahu k odpojování se od centrálního dodavatele tepla.
Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti budov velkých základních
škol a veřejných budov prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budov a realizace nových otopných systémů, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným
platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval požadované hodnoty. Velké základní
školy a veřejné budovy představují prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak dětí a jejich
rodičů a personálu, který v těchto základních školách a veřejných budovách působí.
Číslo záměru
39
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Název projektu
Rekonstrukce bývalé
městské knihovny

Stručný popis
Rekonstrukce bývalé městské
knihovny, která sídlila v budově
magistrátu na Mírovém náměstí.
Do uvolněných prostor by byl
přemístěn odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Rekonstrukce by
měla zajistit bezbariérový přístup,
úpravu prostor, vybudování sociálního zázemí jak pro klienty, tak pro
pracovníky odboru, zřízení výslechové místnosti a koutku pro děti.

Náklady
50 000 000,00 Kč
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Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce budovy bývalé knihovny, do které by byl přemístěn
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Konkrétně by se jednalo o vytvoření bezbariérového přístupu,
vybudování sociálního zázemí, zřízení výslechové místnosti a dětského koutu.
Číslo záměru
40

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce stávající- Rekonstrukce stávajícího Domova 80 000 000,00 Kč
ho Domova pro seniory pro seniory na Kamenické ulici.
Stavební úpravy vedoucí ke snížení
počtu lůžek na pokojích, zřízení vlastních sociálních zařízení,
zajištění bezbariérovosti zařízení,
rozšíření prostor pro sociální rehabilitaci klientů.
Primárním záměrem tohoto projektu je rekonstrukce stávajícího domova pro seniory. Rekonstrukce
by představovala stavební úpravy vedoucí ke snížení počtu lůžek na pokojích, výstavbě nových vlastních sociálních zařízení, zajištění bezbariérovosti a rozšíření prostor pro sociální rehabilitaci klientů.
Číslo záměru
41

Název projektu
Výstavba nového
domova pro seniory
v areálu nemocnice

Stručný popis
Náklady
Výstavba nového Domova pro
200 000 000,00 Kč
seniory na Kamenické ulice je
nezbytná vzhledem ke zvyšujícímu
se průměrnému věku obyvatelstva.
Nový domov by měl kapacitu cca
90 obyvatel.
Cílem tohoto projektu je výstavba Domova pro seniory. Tato výstavba je pro město nezbytná vzhledem k demografickým podmínkám tj. neustále se zvyšující průměrný věk obyvatelstva. Kapacita
nového domova pro seniory by představovala 90 míst.
Číslo záměru
42

Název projektu
Sociální ubytovna

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce budovy stávajícího
4 000 000,00 Kč
Domu s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 104A, Děčín
VI a její úprava pro poskytování
prostupného bydlení pro sociálně
slabé občany navazující na azylové ubytování. Úpravy sociálního
zázemí a drobné úpravy vedoucí
k provozování ubytovny.
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce stávajícího Domu s pečovatelskou službou
takovým způsobem, aby umožnil ubytování pro sociálně slabé občany navazující na azylové ubytování. Konkrétně by se jednalo o úpravu sociálního zařízení a drobné úpravy, které by umožnily provoz
ubytovny. Zbudování této ubytovny by zlepšilo občanskou vybavenost a sociální zázemí.
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Číslo záměru
43

Název projektu
Boletice – Domov se
zvláštním režimem

Stručný popis
Náklady
Rekonstrukce budovy bývalého
10 000 000,00 Kč
bowlingu Boletice n. L. a zřízení
pobytového zařízení pro seniory
postižené Alzheimerovou nemocí
a stařeckou demencí, kteří vyžadují
speciální péči.
Cílem tohoto projektu je zřízení pohybového zařízení pro seniory, kteří jsou postižení Alzheimerovou
chorobou a stařeckou demencí a vyžadují speciální péči. K výstavbě tohoto zařízení by byl využit objekt bývalého bovlingu v Boleticích nad Labem. Realizace tohoto projektu by zkvalitnila život nemocných a zároveň by přispěla k zlepšení občanské vybavenosti a sociálního zázemí.
Rozvoj lidských zdrojů
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
44
Protidluhové poraden- Nastavení pravidelné spolupráce
1 500 000,00 Kč
ství v rámci sociální
oddělení sociální práce s externím
práce na obci
odborníkem na řešení exekucí
a dluhového poradenství. Realizace pravidelných ohniskových
skupin ke konkrétním případům za
odborné podpory.
Předlužení rodin je vážná překážka pro sociální začlenění rodin a jedinců, kterým jsou v regionu
poskytovány sociální služby. Protidluhové poradenství je zaměřeno spíše na prevenci, než na kompletní vyřešení zadluženosti jednotlivců a celých rodin. Dluhový poradce poradí, jak komunikovat
s věřiteli, sestaví konkrétní strategii na oddlužení v rámci insolventního zákona. Cílem tohoto projektu
je pravidelné sezení ohniskových skupin a řešeních konkrétních praktických případů v oblasti této
problematiky.
Číslo záměru
45

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Protidrogová prevence Realizace primární prevence dle
2 000 000,00 Kč
na školách
standardů na základních školách,
v rámci které bude probíhat i protidrogová prevence.
Cílem tohoto projektu je primární protidrogová prevence na školách. Zjednodušeně lze říci, že jejím
úkolem je redukovat poptávku po drogách. Cílem pak je, aby u potenciálních konzumentů k faktickému konzumu vůbec nedošlo. Primární prevence se obrací na populaci a její jednotlivé složky, přináší
poznatky a návody k jednání a přispívá k vytvoření takového sociálního klimatu, které není příznivé
k šíření drog a podporuje bezpečné, bezdrogové chování jednotlivců i skupin.
Číslo záměru
49

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Podpora zaměstnávání Dotace na mzdy, sociální podniká- 1 000 000,00 Kč
osob s obtížemi ve
ní.
Středisku sociálních
služeb
Cílem tohoto záměru je získat finanční prostředky na podporu zaměstnávání osob s obtížemi ve
Středisku sociálních služeb. Finanční prostředky by byly použity na dotování mezd a rozvoj sociálního
podnikání. Tento záměr by měl pozitivním dopad na rovné příležitosti osob s obtížemi a osvojení si
pracovních návyků a dovedností této cílové skupiny.

636

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Číslo záměru
50

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Rozvoj komunálního
Nákup vybavení a techniky na
1 000 000,00 Kč
podnikání ve Středisku zednické práce, údržbu a opravy
městských služeb
chodníků a komunikací, pro lesnické práce a drobné údržbářské
a řemeslné práce.
Cílem tohoto záměru je nákup vybavení a techniky na drobné práce a služby, realizované v rámci Střediska městských služeb. Realizace tohoto záměru by umožnila rozvoj lidských zdrojů ve městě.
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Příloha 51 – Děčín – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje
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Název subjektu:

Statutární město Děčín

Jméno kontaktní osoby:

Ing. Renata Domašinská

Název odboru/oddělení:

Odbor rozvoje/odd. strategického rozvoje a řízení projektů

Kontaktní telefon:

776 299 798

Kontaktní email:

renata.domasinska@mmdecin.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Lávka pro pěší a cyklisty při železnič. mostech přes Ploučnici a Labe
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o propojení 2 městských částí Podmokly a Děčín I pro cyklisty a pěší. Cyklisté se
vyhnou frekventované komunikaci na Labském nábřeží. Po dostavbě Plavebního stupně spolu
s cyklostezkou z Prostředního Žlebu k Restauraci U Přístavu bude dokončena realizace Labské cyklostezky č. 2.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: výhodné zrealizovat spolu s rekonstrukcí železničního mostu v roce 2013
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Ploučnická cyklostezka s chodníkem za Plaveckým areálem a Kauflandem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: v roce 2013 bude vybudována cyklostezka Ploučnická, toto bude poslední chybějící část v intravilánu města
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Odstranění havarijního stavu stropních konstrukcí, záchrana stropu před zřícením v památkově
chráněném objektu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 16 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Postupná realizace vnitroměstských cyklotras a cyklostezek
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rozvoj cyklistické dopravy ve městě vytvořením podmínek pro bezpečný pohyb cyklistů ve městě (realizace cyklotras a cyklostezek).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Děčínská koalice pro pěší a cyklistickou dopravu
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Revitalizace centra Děčína - prostranství před prodejnou Billa
– ul. Tyršova, Děčín I
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V ul. Tyršova je asfaltová plocha s betonovými květináči a fontánami, lavičky. Na této ploše by
mělo dojít k výměně mobiliáře, doplnění plochy zelení (stromy), odstranění fontány, výměně
stávajícího povrchu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 16 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Revitalizace lesoparku Bažantnice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

– rekonstrukce stávajícího lesoparku, který by měl být větší měrou navštěvován obyvateli sídliště pro krátkodobou rekreaci – ošetření stromů, obnova cest, realizace hřišť a odpočinkových
míst, doplnění mobiliáře.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 14 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Letní kino Bažantnice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Bývalé letní kino – úvaha zda vybudovat v areálu skatepark nebo jiné sportoviště, popř. využít
jako letní kulturní zařízení přírodního stylu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Výsadba liniové izolační zeleně – II. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výsadba zeleně v prostoru pěších zón a podél rušných komunikací
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 13 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Revitalizace centrální městské části Děčín IV – Podmokly
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

a)
Revitalizace veřejného prostranství (dále jen VP) u Státního oblastního archivu. Celková
úprava prostranství (nově dlažba) s vyřešením parkovacích míst, zeleně a umístěním mobiliáře.
b)
Revitalizace VP před nádražím ČD mezi ul. Čsl. mládeže x Zbojnická x Plzeňská. Obnova zeleně, výměna stávajících nefunkčních povrchů (náhrada dlažbou), doplnění vodního prvku
(fontána), modernizace mobiliáře a veřejného osvětlení.
c)
Revitalizace (rekonstrukce) VP a místní komunikace Husova náměstí a ul. Prokopa Holého. Rekonstrukce povrchů – náhrada dlažbou, obnova a doplnění mobiliáře, modernizace
veřejného osvětlení, obnova a doplnění zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 45 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Panoramatický výtah na Pastýřskou stěnu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vybudování panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu – zlepšení přístupu k ZOO a vyhlídkové restauraci, bezbariérový přístup do lesoparku
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 22 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Dostavba zámeckého areálu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: některé části projektu jsou připraveny k realizaci, některé jsou jen projektově a některé pouze ve fázi studie.
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Úprava severního parku /altán, spojovací cestičky, terénní úpravy / - sociální zařízení, restaurace na Mariánské louce, vodní prvek, cesty, osvětlení, terénní úpravy, zázemí /sklad/ správy
parku; oprava zahradnického domku na Jižních zahradách, vybudování spojovacího mostu
Mariánská louka – jižní zahrady; vybudování komunikace a terasy pod sýpkou; oprava Dlouhé
jízdy; oprava Růžové zahrady - statika, osvětlení, sítě; oprava Glorietu růžové zahrady; veřejné
osvětlení jižních zahrad / dokončení /
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 108 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Dostavba kanalizace v okrajových lokalitách Děčína
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o dostavbu splaškové kanalizace v lokalitách Bělá, Horní Oldřichov, Jalůvčí a Folknáře.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: : problém stávajícího programového období – provozovatelské smlouvy!!! Město by chtělo vybudovat kanalizaci provoz svěřit SčVaKu a po
5ti letech předat do majetku SVS; toto nebylo možné.
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Realizace parkovišť ve městě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o vybudování chybějících parkovacích míst ve městě.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Bezbariérové řešení chodníků a veřejných prostor
(pro zdravotně postižené)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o bezbariérovou úpravu chodníků a veřejných ploch pro tělesně postižené a starší
občany a matky s kočárky.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Revitalizace veřejných ploch a náměstí (např. nám. 5. května v DC III)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o úpravu veřejných ploch a náměstí – zejména rekonstrukce povrchu, ozelenění
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 60 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Revitalizace panelových sídlišť
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o úpravu chodníků a veřejných ploch – zejména rekonstrukce povrchu, ozelenění.,
výstavba dětských a sportovních hřišť, obnova mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, stojany pro kola), podzemní kontejnery, psí parky, vybudování chybějících parkovacích míst, atd.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 250 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Příprava území pro výstavbu rodinných domů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o finančně náročnou přípravu pozemků pro výstavbu RD.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Příprava území pro podnikání – brownfieldy, greenfieldy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o finančně náročnou přípravu pozemků a objektů pro podnikání.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

S podnikateli a OHK
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: : Rekonstrukce lávky spojující průmyslovou zónu a městskou
část Děčín II a Děčín I. Lávka přes kolejiště vlakového nádraží
Děčín – východ
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o lávku ocelové konstrukce, která je ve velké míře využívána občany města především
pro příchod do zaměstnání v průmyslové zóně a dalších pracovišť v přilehlých městských částí.
Dále je využívána turisty, kteří po vystoupení na vlakovém nádraží mohou dále pokračovat do
centrální části města.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce mostního objektu, místní komunikace
a veřejného osvětlení ul. Na Hrázi.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu mostního objektu a místní komunikace, které jsou
jediným přístupem přes Jílovský potok k výrobnímu objektu, živnostenským provozovnám a rodinným domům. Z důvodu snížené únosnosti je zde reálná hrozba omezení výroby v továrním
objektu a také likvidace provozoven živnostníků. Při rekonstrukci uvedených staveb by došlo
také k rekonstrukci veřejného osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce Tyršova mostu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Tyršův most. Byl uveden do provozu 9. 12. 1933 a pojmenován byl po slavném děčínském rodákovi. Před ním tu stál starý řetězový most, který již nevyhovoval. Měl unikátní pilíře, které byly
použity i při stavbě nového mostu s obloukovou kovovou konstrukcí, které vyrobily Škodovy
závody Plzeň. Rozsah opravy: oprava zábradlí, protikorozní ochrana konstrukce, výměna plechových ochranných prvků na chodníku a vozovce, oprava pilířů nad vodní hladinou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení a veřejného
prostranství v Děčíně I
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

a) Revitalizace Křížové ulice - záměrem je výměna povrchů – místo litých asfaltů dlažba –
2 414 m2, velkoobjemové květináče o rozměrech cca 4 x 4 m, mělo by dojít ke zrušení a sladění stromořadí či skupiny stromů s trvalkovými záhony a lavičkami, rekonstrukce veřejného
osvětlení, podzemní kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad.
b) Revitalizace Lázeňské ul. - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba - 900 m2 , rekonstrukce veřejného osvětlení.
c) Revitalizace ul. Újezd - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 208 m2, osazení
květináčů.
d) Revitalizace ul. Pohraniční - záměrem je výměna povrchů místo asfaltů dlažba, výměna mobiliáře, řešení přístřešků zastávek MAD, rekonstrukce veřejného osvětlení.
e) Revitalizace ul. Tyršova - záměrem je výměna povrchů – místo litých asfaltů dlažba, rekonstrukce vozovky, zvýšení bezpečnosti chodců – dlážděné přechody, zlepšení odbavovaní
cestujících na zastávkách MHD (nové zastávky, zálivy), rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova a doplnění mobiliáře.
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f) Revitalizace ul. Karla Čapka - záměrem je výměna povrchů místo asfaltů dlažba – 1 704 m2,
rekonstrukce veřejného osvětlení.
g) Revitalizace ul. Průběžné - v ul. Průběžné je kašna – chtěli bychom vyměnit stávající povrchy
za dlažbu, napojit okolí kašny na prostor zeleně, obnovit dětské hřiště, vysadit nové stromy
a keře, rekonstrukce veřejného osvětlení.
h) Revitalizace ul. Řetězová - záměrem je výměna povrchů místo asfaltů dlažba – 1 747 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení.
ch) Revitalizace VP tržnice Masná - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba –
1 323 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové prvky mobiliáře, doplnění zeleně.
i) Revitalizace ul. Masná - záměrem je rekonstrukce povrchů – dlažba - 252 m2, rekonstrukce
veřejného osvětlení.
j) Revitalizace ul. Plavební - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 2 020 m2,
rekonstrukce veřejného osvětlení.
k) Revitalizace VP u lékárny - záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1 017 m2,
rekonstrukce veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře, zeleň.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 77,2 mil. Kč
8. Priorta záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

660

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací, opěrných zdí, svahů
a lávek v městské části Dolní Žleb.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Celková rekonstrukce místních komunikací v příhraniční městské části Děčína. Panelová
úprava komunikací je z velké části v havarijním stavu. Dále je nutné zajistit stabilitu svahů nad
železničním koridorem. Dolní Žleb se nachází na hranici s SRN, je vstupní branou do Čech
a prochází tudy mezinárodní cyklotrasa č. 2 – Labská.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 35 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Doprava a infrastruktura, zajištění dopravní obslužnosti včetně městské hromadné dopravy - propojení městské lokality Děčín IV – Škrabky a Děčín X - Bělá s napojením na silniční síť I/13 ul. Teplická, dále na
centrální část města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Celková rekonstrukce místní komunikace I. třídy ul. Na Výšinách + galerie (zajištění svahu pod
místní komunikací a opěrné zdi pod skalním masivem), řešení nových parkovacích míst pro veřejnost, rekonstrukce a oprava místních komunikací a mostního objektu v městské části Škrabky, nové dopravně technické uspořádání křižovatky Saská x Teplická, rekonstrukce MK Bělská.
Tato lokalita je z důvodu umístění hřbitova, ve velké míře navštěvována občany nejen z Děčína.
Rekonstrukce ul. Na Výšinách – galerie a křižovatka Saská x Teplická, mají bezprostřední návaznost na silniční síť – průtah městem.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 55 mil. Kč

Rekonstrukce galerie (opěrné zdi) – 25 000 tis. Kč
Rekonstrukce MK Bělská – 8 000 tis. Kč
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Rekonstrukce MK Na Výšinách (včetně zastávek MAD a opravy mostu) – 10 000 tis. Kč
Nová parkovací místa ul. Na Výšinách – 4 000 tis. Kč
Křižovatka Saská x Teplická - 8 000 tis. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce mostních objektů DC-018P a DC-019P v městské části
Lesná u Děčína, které byly poškozeny povodní v roce 2009/2010. Revitalizace městské části.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Při povodních v letech 2009/2010 došlo k poškození dvou mostních objektů. Na jednom objektu je v současné době umístěno mostní provizorium a druhý je provizorně podepřen a snížena únosnost. Mostní objekty jsou potřebné nejen pro místní občany k zajištění přístupu k objektům bydlení, dále pro přístup na polnosti, ale také pro spojení dalších obcí v kraji. V rámci
projektu je také záměrem revitalizace městské části – oprava cest, osazení mobiliáře, modernizace veřejného osvětlení. Součástí projektu je i oprava komunikace ve směru na Verneřice.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 9 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce mostního objektu DC-004L ul. Oldřichovská.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu, který je v současné době uzavřen a nahrazen mostním provizoriem. Jedná se o pískovcovou stavbu, která jak stářím, tak opakujícími se povodněmi na Jílovském potoku, nemůže již sloužit k propojení městské části Horní Oldřichov a velkého množství objektů, určených k podnikání.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 26
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce místních komunikací a odvodnění v městské části Děčín
– Krásný Studenec - revitalizace.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Při povodních v letech 2009/2010 došlo k poškození komunikací a odvodnění v této městské
části. Cílem projektu je obnova poškozených staveb a zařízení, výstavba dětských a sportovních hřišť, doplnění mobiliáře, modernizace veřejného osvětlení.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 20 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 27
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce cest v parku u kina Sněžník
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Park tvoří travnaté plochy se vzrostlou zelení, systém chodníků s nezpevněným krytem tvořící
ovál s tečnami, lavičky a veřejné osvětlení. Realizace nové krycí vrstvy chodníku a provedení
nové části chodníku zabezpečí optimálnější podmínky pro chodce při průchodu daným územím.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 28
1. Pracovní název záměru: Hřiště pro volný čas Dolní Žleb
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Tento projekt řeší stavbu travnatého hřiště pro volný čas pro obyvatele městské části Dolní
Žleb. Základním prvkem hřiště bude sportovní plocha pro malou kopanou, nohejbal, volejbal,
tenis, součástí hřiště bude dětský koutek, přenosný chemický záchod, stojan na kola, lavičky,
odpadkový koš, hřiště bude oploceno.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 29
1. Pracovní název záměru: Obnova dětských hřišť v Děčíně
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt se zabývá obnovou dětských hřišť, která v jednotlivých lokalitách byla již v minulosti,
jde o umístění herních prvků pro různé věkové skupiny dětí, oplocení hřišť, doplnění mobiliáře.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 30
1. Pracovní název záměru: Vybudování podzemních kontejnerů na směsný odpad v ul. Čs.legií
v Děčíně IV; v ul. Zámecká v Děčíně I a kontejnerů na tříděný odpad na
Husově náměstí, Děčín IV
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: předprojektová příprava – zjištění stávajících sítí technické infrastruktury
v ul. Čs. legií
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Podzemní kontejnery jsou elegantnější variantou pro sběr a třídění odpadů. V současné době
máme v Děčíně dvě podzemní zařízení na třídění odpadů a nově bychom chtěli do sestavy na
třídění odpadů zkusit i zařízení na směsný komunální odpad (vzhlednější ulice bez sběrných
nádob na směsný komunální odpad).
Podzemní kontejnery zlepšují estetický vzhled města a mají trojnásobně větší objem než standardní nadzemní nádoby na tříděný odpad.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,2 mil. Kč x 3 = 3,6 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 31
1. Pracovní název záměru: Odstranění příčin výskytu záplav v lokalitě Děčín - Boletice n. L. dle
odborného posudku
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Posudek se týká zjištění příčin zvýšeného výskytu záplav v lokalitě Děčín – Boletice n. L.
a návrh řešení na minimalizaci tohoto jevu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 32
1. Pracovní název záměru: Metropolitní síť
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Zajištění potřebné konektivity a transportní kapacity metropolitní sítě příspěvkovým organizacím statutárního města Děčín a to jako příprava pro následné poskytování služeb Technologického centra a služeb Centrálního místa služeb a pro konsolidaci ekonomických systémů
jednotlivých subjektů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 40 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 33
1. Pracovní název záměru: Odstavné parkoviště pod vrchem Mrchoviště při silnici z Děčína na
obec Sněžník
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Lokalita mezi městskou částí Maxičky a obcí Sněžník (Jílové) je hojně využívána turisty, cykloturisty, běžkaři a houbaři jako výchozí místo pro cesty za jejich zájmy. Chybí zde ale parkoviště /
odstavná plocha, kde by legálně mohli zaparkovat a vyrazit do okolí. Odstavují auta do příkopů
a riskují střet se zákonem. Odstavné parkoviště by pomohlo tuto situaci vyřešit. Součástí by byl
také krytý lesní altánek pro odpočinek, sběrné místo na odpad, eventuelně naučný informační
bod.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano. Lesy ČR, Správa CHKO Labské pískovce, město Jílové.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 34
1. Pracovní název záměru: Vyhlídka na skalním ostrohu Gilotina v Dolním Žlebu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vyhlídka na skalním ostrohu Gilotina by se stala turistickou atrakcí uprostřed horolezecky i turisticky zajímavé oblasti Dolní Žleb, přilákala by pozornost a zájem turistů o lokalitu. V rámci
projektu by došlo k úpravě přístupové cesty a vybudování vyhlídkového pavilonku na skalním
ostrohu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: v závislosti na finančních prostředcích
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Ano. Občanské sdružení Dolní Žleb, Lesy ČR, Český horolezecký svaz.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 35
1. Pracovní název záměru: Bezbariérový přístup do základní školy v ZŠ a MŠ Děčín IV,
Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace – výstavba
osobního výtahu
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o školu se 490 žáky. Budova je 150 let stará. Výuka probíhá ve 3 patrech i v podkroví. Škola vzdělává žáky s tělesným postižením a potýká se s problémem umožnit jim výuku. Již
v roce 2005 bylo rozhodnuto postavit výtah. Stavební příprava proběhla. Akce nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výstavba je plánována z venkovního prostoru
školního dvora.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 36
1. Pracovní název záměru: Využití doprovodné infrastruktury města
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Upravit stávající park u ZŠ a MŠ Máchovo nám., Děčín IV, zřídit v něm dvě odpočinkové zóny –
turisticko orientační a sportovně rekreační (kouty na posezení rodičů s dětmi, minigolf, petang,
jogging, cesty pro turisty, koutek pro psy, lavičky k odpočinku apod.). Zhotovit informační panel, informační směrovky. Propojit areál s paloukem na Pastýřské stěně, zde vytvořit vyhlídkové
kouty, herní místa a pokračovat propojením s lesem u Zoologické zahrady.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ZŠ a MŠ Děčín Iv, Máchovo nám. 688/11, PO
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 37
1. Pracovní název záměru: Zateplení objektu Školní jídelny (a školní družiny) Děčín I, Sládkova
1300, příspěvková organizace
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Inspektorát bezpečnosti práce v Ústí n. L. v rámci kontroly energetického auditu vydal rozhodnutí o zateplení celého objektu v roce 2008. Při nesplnění již dvakrát prodloužené lhůty lze
očekávat pokutu v řádu tisíců Kč.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 38
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce budov základních škol a veřejných budov (zateplení)
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o rekonstrukci zastaralých budov, zejména jejich zateplování a realizace nových otopných systémů, jako dlouhodobý záměr ve vztahu k odpojování se od centrálního dodavatele
tepla.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 100 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 39
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce bývalé městské knihovny
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce bývalé městské knihovny, která sídlila v budově magistrátu na Mírovém náměstí.
Do uvolněných prostor by byl přemístěn odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Rekonstrukce by
měla zajistit bezbariérový přístup, úpravu prostor, vybudování sociálního zázemí jak pro klienty,
tak pro pracovníky odboru, zřízení výslechové místnosti a koutku pro děti.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: v závislosti na finančních prostředcích
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 50 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 40
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce stávajícího Domova pro seniory
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: : je připraveno do nyní pozastavené výzvy v tomto programovém období
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Vyhlídka na skalním ostrohu Gilotina by se stala turistickou atrakcí uprostřed horolezecky i turisticky zajímavé oblasti Dolní Žleb, přilákala by pozornost a zájem turistů o lokalitu. V rámci
projektu by došlo k úpravě přístupové cesty a vybudování vyhlídkového pavilonku na skalním
ostrohu.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: v závislosti na finančních prostředcích
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 80 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: projekt je navržen k financování v rámci IPRM
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 41
1. Pracovní název záměru: Výstavba nového domova pro seniory v areálu nemocnice
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba nového Domova pro seniory na Kamenické ulic je nezbytná vzhledem ke zvyšujícímu
se průměrnému věku obyvatelstva. Nový domov by měkl kapacitu cca 90 obyvatel.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 200 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 42
1. Pracovní název záměru: Sociální ubytovna
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce budovy stávajícího Domu s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A,
Děčín VI a její úprava pro poskytování prostupného bydlení pro sociálně slabé občany navazující na azylové ubytování. Úpravy sociálního zázemí a drobné úpravy vedoucí k provozování
ubytovny
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 43
1. Pracovní název záměru: Boletice – Domov se zvláštním režimem
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Rekonstrukce budovy bývalého bowlingu Boletice n. L. a zřízení pobytového zařízení pro seniory postižené Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí, kteří vyžadují speciální péči.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 44
1. Pracovní název záměru: Protidluhové poradenství v rámci sociální práce na obci
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nastavení pravidelné spolupráce oddělení sociální práce s externím odborníkem na řešení
exekucí a dluhového poradenství. Realizace pravidelných ohniskových skupin ke konkrétním
případům za odborné podpory.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 45
1. Pracovní název záměru: Protidrogová prevence na školách
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: V rámci plnění jednoho z cílů 2. KPSS, který se týká primární prevence
ve školských zařízeních je zpracována program dle standardů MŠMT
ČR.
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba nového Domova pro seniory na Kamenické ulic je nezbytná vzhledem ke zvyšujícímu
se průměrnému věku obyvatelstva. Nový domov by měkl kapacitu cca 90 obyvatel.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Projekt bude realizován ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Centrem sociálních
služeb Děčín, p.o.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 46
1. Pracovní název záměru: Odstavné parkoviště pro karavany se zázemím pod Novým mostem na
Starém Městě
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: V rámci plnění jednoho z cílů 2. KPSS, který se týká primární prevence
ve školských zařízeních je zpracována program dle standardů MŠMT
ČR.
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Výstavba nového Domova pro seniory na Kamenické ulic je nezbytná vzhledem ke zvyšujícímu
se průměrnému věku obyvatelstva. Nový domov by měkl kapacitu cca 90 obyvatel.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 47
1. Pracovní název záměru: Základna pro rekreační plavidla – pro dlouhodobé stání
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V prostoru u nového multimediálního centra – knihovny v Děčíně I je záměr vybudovat základnu pro dlouhodobé stání rekreačních plavidel. Nyní je zde pouze prostor pro dočasné stání
s omezenou kapacitou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 10 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 48
1. Pracovní název záměru: Ekologizace místní hromadné dopravy
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o plynofikaci provozu Dopravního podniku (nové autobusy na pohon CNG, nová čerpací stanice a dovybavení dílen a garáží).
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6 mil. Kč za bus x 80 ks + 20 mil. Kč čerpací stanice + vybavení,
tj. 500 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 49
1. Pracovní název záměru: Podpora zaměstnávání osob s obtížemi ve Středisku sociálních služeb
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: V rámci plnění jednoho z cílů 2. KPSS, který se týká primární prevence
ve školských zařízeních je zpracována program dle standardů MŠMT
ČR.
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dotace na mzdy, sociální podnikání.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Projekt bude realizován ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Centrem sociálních
služeb Děčín, p.o.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 50
1. Pracovní název záměru: Rozvoj komunálního podnikání ve Středisku městských služeb
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: V rámci plnění jednoho z cílů 2. KPSS, který se týká primární prevence
ve školských zařízeních je zpracována program dle standardů MŠMT
ČR.
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Nákup vybavení a techniky na zednické práce, údržbu a opravy chodníků a komunikací, pro
lesnické práce a drobné údržbářské a řemeslné práce.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: Nositelem primární prevence
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 51
1. Pracovní název záměru: Monitoring a sanace skal
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: Je k dispozici dlouhodobý monitoring cca 22 objektů, 2 akce jsou připraveny k okamžité realizaci (Červený Vrch, Šibeniční Vrch)
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V prostoru u nového multimediálního centra – knihovny v Děčíně I je záměr vybudovat základnu pro dlouhodobé stání rekreačních plavidel. Nyní je zde pouze prostor pro dočasné stání
s omezenou kapacitou.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,5 mil. Kč + 4 mil. Kč na připravené akce, 1 mil. Kč ročně
monitoring
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

691

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Příloha 52 – Rumburk – popis záměrů

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA RUMBURK
V následující tabulce jsou uvedeny všechny námi obdržené, projektové záměry města. V tabulce je
zveřejněn i krátký popis k jednotlivým projektům.
Doprava, místní komunikace, MHD
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
1
Propojení ul. SNP – ul. Navrhované řešení propojením ul. 4 500 000,00 Kč
Dolní
SNP a ul. Dolní je nutné pro funkčnost okružního systému kolem
centra města, sníží intenzitu dopravy v centru a zlepší dostupnost
centra města ze severu. Komunikace je navržena v kategorii MS
7,5/50,základní příčný sklon 2,50%
a navazuje na celkovou koncepci
dopravního řešení dle schváleného
ÚPNSÚ města Rumburka.
Cílem tohoto záměru je propojení ulic SNP a Dolní na stávající okružná sytém kolem centra města, to
povede ke snížení intenzity dopravy v centru města a ke zlepšení dostupnosti centra. Toto napojení
navazuje na celkovou koncepci dopravního řešení.
Číslo záměru
2

Stručný popis
Náklady
23 500 000,00 Kč
Dokončení vnitřního dopravního
systému, který odkloní tranzitní
dopravu mimo střed města propojením ul. Krásnolipské s ul. Sukovou
novou komunikací v délce 532 m
šířky 7,0m s jednostranným chodníkem š. 2,0 m a délky 812 m. Součástí projektu je stavby volnočasové plochy pro cyklosporty, která
bude zároveň využita jako heliport
pro potřeby rychlé záchranné služby a dochází k rozšíření parkoviště
sloužícího pro stávající občanskou
vybavenost o celkem 66 stání.
Stavba je v souladu se schváleným
ÚPNSÚ Města Rumburka.
Cílem tohoto záměru je dokončení dopravního systému, který zajistí odklon tranzitní dopravy mimo
střed města. Součástí projektu je také výstavba plochy pro volnočasové aktivity převážně cyklosporty, která bude zároveň sloužit jako heliport. Dále bude revitalizováno a rozšířeno současné parkoviště, které vyřeší problém nedostatku volných parkovacích míst, včetně místo pro hendikepované.
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Číslo záměru
3

Název projektu
Parkoviště Na Valech

Stručný popis
Náklady
Záměrem je odlehčit dopravní
7 000 000,00 Kč
zatížení centra města, rozšíření
parkovacích ploch o 40 míst,
sadové úpravy s doplněním zeleně,
stavba veřejného WC a tělovýchovné sekce pro seniory vzhledem
k návaznosti na Klub seniorů
Cílem tohoto projektového záměru je odlehčení dopravního zatížení centra města a výstavba nových
parkovacích ploch, včetně parkovacích ploch pro hendikepované, konkrétně se jedná o 40 nových
parkovacích míst. Dále zde bude vybudováno veřejné WC a tělovýchovná sekce pro seniory. Další
součástí tohoto záměru je rekultivace stávající zeleně, obnovení vyhovující zeleně zelení novou.
Číslo záměru
4

Název projektu
Parkoviště U Jiskry

Číslo záměru
23

Název projektu
Chodník pro pěší ul.
Krásnolipská

Stručný popis
Náklady
Předmětem projektu je rozšíření
4 500 000,00 Kč
parkovacích kapacit v centru města
o celkem 21 parkovacích míst
v bezprostřední blízkosti stávající
občanské vybavenosti – úřadu
práce, nákupního centra a snížení
dopravní zátěže na Lužickém nám.
včetně technické vybavenosti VO
a sadových úprav. Stavba je v souladu se schváleným ÚPNSÚ Města
Rumburka.
Předmětem projektu je rozšíření parkoviště pro osobní automobily. Projekt řeší neuspokojivou situaci
v oblasti parkování v blízkém okolí. Projekt vytváří moderní a zabezpečené parkoviště, které budou
občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy a některého z druhů dopravy veřejné.
Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované prostředí pro celodenní stání osobních automobilů
odpovídající moderní formě cestování. V rámci tohoto projektu bude také rekultivována zeleň a opraveno veřejné osvětlení.
Stručný popis
Náklady
Projekt řeší stavbu oboustranného 3 051 555,00 Kč
chodníku podél ul. Krásnolipské
silnici III/26330 od kruhového
objezdu na ul. Komenského a Pražské po křižovatku s ul. Dělnickou
v délce 125 m, šířce od 1,75 m do
2.00 m v trase sloužící jako přístup
k ZŠ U Nemocnice, sídlišti Podhájí
a Lužické nemocnici. Součástí
řešení je odvodnění komunikace,
VO a dopravní systém vč. bezbariérového přístupu občanů
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Tímto projektovým záměrem chce město vybudovat oboustranný chodník podél Krásnolipské ulice,
jedná se o celkovou délku 125 metrů. Mimo výstavby chodníku by v rámci tohoto záměru byla tato
lokalita odvodněna, došlo by k opravě veřejného osvětlení a dopravního systému. Dále by vznikl bezbariérový přístup pro hendikepované občany, který by těmto občanům usnadnil pohyb v této lokalitě.
Sport a volný čas
Číslo záměru Název projektu
5
Cyklozteska Pražská

Stručný popis
Náklady
Trasa cyklostezky navazuje na
3 500 000,00 Kč
stávající chodník u PenyMarketu
na ul. Pražské, šířka 2,5 – 3.0 m,
celková délka 703 m, konstrukce
ABJ a ABS se štěrkodrtí a v lokalitě Průmyslové zóny je napojena na
připravovanou cyklostezku Studánka
Plánovaný projektový záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro
místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu v okolí. Tyto nově zbudované cyklostezky by byly napojeny na již vybudované cyklostezky
stávající.
Číslo záměru
6

Stručný popis
Náklady
Projekt řeší vybudování cykloztes- 2 500 000,00 Kč
ky procházející lesním porostem
pod areálem Lužické nemocnice
propojující ul. Lesní nad městským
koupalištěm do ul. Krásnolipské
u rybníka Podhájí v celkové délce
1,27 km. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících
propustků, zpevnění pojízdné plochy, osazeno zábradlí, vybudováno
odpočívadlo s altánem a na trase
osazeny lavičky
Plánovaný projektový záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického
ruchu v okolí. Tyto nově zbudované cyklostezky by byly napojeny na již vybudované cyklostezky stávající. V rámci této stavby proběhne rekonstrukce stávajících propustků, zpevnění komunikace, osazení
zábradlím a vybudování relaxační zóny (odpočívadlo s altánem, lavičky)
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Číslo záměru
7

Název projektu
Solná stezka -cyklozteska

Stručný popis
Náklady
Projekt je navržen v rámci pro3 000 000,00 Kč
gramu Krajina podstávkových
domů na solné stezce v trase
Seifhhennersdorf, kde navazuje
na stávající cyklostezku v SRN ul.
V Kováře, ul. U Potoka, Rolnickou,
Skalní, kde je napojena na stávající systém cyklostezek ve městě.
Celková délka trasy je 1,5 km
a součástí stavby bude úprava odvodnění, zpevnění ploch, výstavba
odpočinkového altánu a rozmístění
laviček podél trasy
Plánovaný projektový záměr by zkvalitnil a ucelil a propojil síť cyklostezek v okolí a nabídl by pro
místní obyvatele i turisty možnost snadnějšího cestování. To by mělo mít za následek zlepšení turistického ruchu v okolí. Tyto nově zbudované cyklostezky by byly napojeny na již vybudované cyklostezky
stávající. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k úpravě odvodnění, zpevnění komunikací, výstavba
odpočinkového altánu a rozmístění laviček podél této trasy.
Číslo záměru
8

Název projektu
Rekonstrukce tělocvičny Základní školy
Tyršova

Číslo záměru
9

Název projektu
Letní stadion – umělý
trávník

Stručný popis
Náklady
Celková rekonstrukce objektu
20 196 578,00 Kč
tělocvičny ZŠ, která je v současné
době v havarijním stavu, objekt
slouží jak pro školní tak i mimoškolní aktivity mládeže, bude provedena změna dispozičního řešení,
výměna podlahových konstrukcí,
oken, dveří, rozvodů instalací,
omítek, obkladů, fasády a střešní
konstrukce. Součástí rekonstrukce
je instalace nového tělocvičného
zařízení v obou tělocvičnách, bude
vybudováno nové provozní zázemí
Šatny, soc. zařízení
Cílem tohoto projektového záměru je kompletní rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova, která je v současné době v havarijním stavu.
Stručný popis
Náklady
19 835 364,00 Kč
Projekt řeší pokládku umělého
trávníku 3. generace na ploše tréninkového hřiště Na Výsluní včetně
umělého osvětlení pro prodloužení
provozu, stavbu kryté tribuny s kapacitou 96 míst k sezení, střídačky
hráčů, oplocení a parkovací plochu
pro odstavení 10 osobních vozidel
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Cílem tohoto projektového záměru je pokládka umělého trávníku na letní stadion v Rumburku. Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, důraz byl kladen zejména na
multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší využití pro více cílových skupin. Hlavními výstupy by byla
pokládka umělého trávníků, zbudování umělého osvětlení, zbudování kryté tribuny s 96 místy k sezení, střídačky hráčů, oplocení a zbudování parkovací plochy před areálem.
Číslo záměru
10

Název projektu
Letní stadion – dokončení atletických
sektorů

Stručný popis
Náklady
Projekt řeší rozšíření parametrů
26 688 038,00 Kč
a pokládku umělého povrchu
atletických disciplín na Městském
stadionu, šestidráhový atletický
ovál kolem stávajícího travnatého
hřiště, vodní příkop, vrch koulí, hod
diskem a kladivem, skok o tyči,
skok vysoký, hod oštěpem a skok
do dálky s trojskokem
Cílem tohoto projektového záměru je pokládka umělého trávníku na letní stadion v Rumburku. Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě, důraz byl kladen zejména na
multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší využití pro více cílových skupin. Hlavními výstupy by byla
pokládka umělého trávníku, šestidráhový atletický ovál a jiné.
Číslo záměru
11

Název projektu
Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu
Rumburk

Stručný popis
Náklady
V rámci rekonstrukce stávajícího
18 000 000,00 Kč
zimního stadionu bude provedeno
rozšíření šaten na kapacitu 100
míst, provedena výměna instalací, oken a dveří včetně zateplení
objektu soc. zázemí a šaten. Dále
bude provedena rekonstrukce rozvodů chlazení ledové plochy s povrchovou úpravou pro víceúčelové
využití plochy a vestavba tribuny
hlediště s kapacitou 260 míst
Cílem tohoto projektu je dostavba v rámci rekonstrukce stávajícího zimního stadionu, konkrétně se
jedná o rozšíření šaten, výměnu instalací, výměna oken a dveří, zateplení objektu, tak aby byly eliminovány tepelné ztráty, vybudování nového sociálního zázemí a šaten. Mimo jiné bude provedena
rekonstrukce chlazení ledové plochy a vestavba tribuny hlediště, která zvýší kapacitu zimního stadionu v Rumburku.
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Revitalizace města
Číslo záměru Název projektu
12
Revitalizace ploch veřejné zeleně Rumburk
– l. etapa

Stručný popis
Náklady
Revitalizace ploch veřejné zeleně 6 370 475,00 Kč
Rumburk l etapa řeší vegetační
a související úpravy 4 parků a to
parku U Nádraží, parku Přátelství,
parku U Pošty a parku Rumburské
vzpoury a 1 lesoparku na Strážném
vrchu s umístěním biotických prvků
Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě.
Číslo záměru
19

Název projektu
Pěší zóna tř. 9. května
– 2. etapa

Stručný popis
Náklady
8 000 000,00 Kč
Pokračování rekonstrukce pěší
zóny od křižovatky ul. Fr. Nohy po
ul. Komenského na tř. 9. května
navazující na již realizovanou l.
etapu Lužické nám. – křižovatka.
Fr. Nohy. Celková délka záměru
150 m, součástí je rekonstrukce
technické infrastruktury, stávajících
vedení kanalizace, vody, plynu O2,
NN a VN vč. VO a osazení prvků
městského mobiliáře a stavba
parkoviště u areálu Jídelny ZŠ
Tyršova pro 15 vozidel s přístupem
do areálu
Cílem tohoto projektového záměru je rekonstrukce pěší zóny, tento záměr by navázal na již realizovanou první etapu této rekonstrukce. V rámci této rekonstrukce by byla revitalizována technická infrastruktura, stávající kanalizace a veřejné osvětlení. Dále by došlo k osazení okolí mobiliářem a proběhla by výstavba parkoviště u areálu Jídelny ZŠ Tyršova, které by vyřešilo nedostatek parkovacích ploch
v této lokalitě.
Zlepšení občanské vybavenosti
Číslo záměru Název projektu
13
Přestavba areálu Letního kina na Strážném
vrchu.

Stručný popis
Náklady
Projekt řeší rekonstrukci stávající- 7 572 232,00 Kč
ho letního kina na Strážném vrchu
v Rumburku spočívající v úpravě
hlediště vč. sedadel s kapacitou
1.600 diváků, vybudování zpevněné plochy pro osazení mobilního
jeviště a promítacího plátna, plochy
pro mobilní soc. zařízení a šatny,
oplocení areálu a nové rozvody VO
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Cílem tohoto projektového záměru je revitalizace stávajícího areálu letního kina, konkrétně by se
jednalo o úpravu hlediště včetně rozšíření kapacity míst na 1 600, vybudování zpevněné plochy pro
osazení mobilního jeviště a promítacího plátna. Dále by zde vznikla plocha pro mobilní sociální zařízení, šatny. Celý areál by byl nově oplocen a bylo by zde vybudováno nové veřejné osvětlení.
Číslo záměru
20

Název projektu
Zahrada ZŠ Tyršova

Stručný popis
Náklady
Záměrem projektu je ve III. eta4 938 261,00 Kč
pách vybudování chybějícího venkovních vybavení areálu I. stupně
ZŠ Tyršova spočívající ve výstavbě
multifunkčního víceúčelového
hřiště, běžecké dráhy, venkovních
sportovišť – hřiště na stolní tenis,
skok do dálky, lanovou pyramidu,
ohniště, zahradní altán na nářadí
a úprava komunikací pro pěší vč.
laviček. V samostatné etapě bude
vybudováno dětské dopravní hřiště
v návaznosti na budovu tělocvičny
ZŠ
Cílem tohoto projektu je vybudování chybějícího venkovního vybavení areálu, konkrétně se jedná o výstavbu víceúčelového hřiště, běžecké dráhy a venkovních sportovišť.
Číslo záměru
21

Název projektu
Zahrada MŠ Komenského

Číslo záměru
22

Název projektu
Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ Vojtěcha Kováře

Stručný popis
Náklady
Předmětem projektu je celková re- 1 819 389,00 Kč
konstrukce zahrady u MŠ Komenského ul. spočívající ve vybudování
objízdného chodníku, osazení
hracích multifunkčních prvků např.
basketbal. koš, pískoviště, hrazda,
ohniště, kolotoč, řetězový most,
kombinovaná věž apod., altánu pro
letní sezení a domku pro jízdní kola
Cílem tohoto projektu by byla celková rekonstrukce zahrada MŠ Komenského, konkrétně by se jednalo o objízdný chodník a osazení hracích multifunkčních prvků.
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Stručný popis
Náklady
Projektová dokumentace řeší
2 700 000,00 Kč
rekonstrukci stávajícího hřiště u ZŠ
V. Kováře spočívající ve výstavbě
víceúčelového hřiště, běžecké
dráhy se skokem do dálky, lanovou
pyramidu, horolezecký balvan,
houpačku se skluzavkou, pískoviště a altán

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě. Hlavními výstupy by byla
výstavba dětského hřiště u ZŠ Vojtěch Kováře, které by bylo víceúčelové. V rámci tohoto záměru proběhne výstavba běžecké dráhy se skokem do dálky, zbudování lanové pyramidy, usazení horolezeckého balvanu, houpačky se skluzavkou, pískoviště a altánu.
Číslo záměru
24

Název projektu
Stručný popis
Náklady
Zateplení budov ZáProjekt řeší zateplení a výměnu
5 200 000,00 Kč
kladních škol Rumburk oken v objektech ZŠ, a to l. stupně
ZŠ Tyršova ul. a výměnu oken Pavilonu stravování ZŠ U Nemocnice
dle zpracovaných energetických
auditů
Rekonstrukcí objektu by došlo k obnově vnějšího pláště objektu výměně oken základních škol v Rumburku. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu. Cílem tohoto projektu by bylo
převážně snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy a výměna stávajících oken, respektive uvedením technického stavu budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí splňoval požadované hodnoty.
Číslo záměru
25

Název projektu
Zateplení areálu Mě Ú
Rumburk

Stručný popis
Náklady
Jedná se o zateplení budov A, B, C 5 500 000,00 Kč
Městského úřadu v Rumburku, tř.
9. května kontaktním zateplovacím
systémem na ploše celkem 1.496
m2 dle návrhu energetického
auditu
Rekonstrukcí objektu by došlo k obnově vnějšího pláště objektu. Dále by v rámci tohoto záměru došlo k revitalizaci okolí objektu. Cílem tohoto projektu by bylo převážně snížení energetické náročnosti
budovy prostřednictvím zateplení obvodových plášťů budovy, respektive uvedením technického stavu
budovy do stavu, který odpovídá současným platným normám, tak aby tepelný odpor obvodových zdí
splňoval požadované hodnoty.
Technická infrastruktura
Číslo záměru Název projektu
14
Kanalizace a vodovod
SEVERNÍ – 1. etapa

Stručný popis
Náklady
Předmětem projektu je prodlou106 274 168,00 Kč
žení veřejného kanalizačního řadu
do okrajové části města DN 250
– DN 400 v celkové délce 4.188
m s napojením celkem 485 EO
a prodloužení vodovodního řadu
v délce 3985 bm DN 90 – DN 110
s napojením celkem 625 EO
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci, jednalo by se o prodloužení rozvodu o 4 188 metrů. Do nové
stoky budou postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Dále by zde
byl vybudován vodovod včetně hydrantů. Stavba bude provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.

699

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

Číslo záměru
15

Název projektu
Kanalizace a vodovod
SEVERNÍ – 2. etapa

Stručný popis
Náklady
Projekt řeší výstavbu 1.947 m
19 168 843,00 Kč
splaškové kanalizační sítě DN 300
s napojením 206 EO a 1974 m
vodovodního řadu DN 80 – 100
včetně hydrantů v okrajové části
města Rumburka s napojením 159
EO ekvivalentních obyvatel
Předmětem je výstavba páteřní kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek, která by byla napojena na stávající splaškovou kanalizaci, jednalo by se o prodloužení rozvodu o 1 947 metrů. Do nové
stoky budou postupně přepojeny veškeré funkční přípojky a přípojné řady z okolních ulic. Dále by zde
byl vybudován vodovod včetně hydrantů. Stavba bude provedena při zachování provozu rekonstruované stoky a s pouze částečným omezením provozu na veřejné komunikaci.
Číslo záměru
16

Název projektu
Vodovod Antonínovo
údolí – Rumburk III

Číslo záměru
17

Název projektu
Vodovod Dolní Křečany - Popluží

Stručný popis
Náklady
Prodloužení vodovodního řadu do 5 508 375,00 Kč
okrajové části města řadem v celkové délce 991 m o profilech od
rPE 32 po PVC 110 s napojením
120 EO
Cílem tohoto záměru je vybudování nového vodovodu o délce 991 metrů v oblasti Antonínovo údolí –
Rumburk III a napojení tohoto nového vodovodu na vodovod stávající.
Stručný popis
Náklady
Projekt řeší prodloužení veřejného neuvedeny
vodovodního řadu v okrajové části
města v celkové délce 677 m DN
32 – DN 50 s napojením 149 EO
Cílem tohoto záměru je vybudování nového vodovodu o délce 677 v oblasti Dolní Křečany – Popluží
a napojení tohoto nového vodovodu na vodovod stávající.
Investice do kulturních a historických památek
Číslo záměru Název projektu
Stručný popis
Náklady
18
Kapucínský areál
Stavba multifunkčního objektu
15 000 000,00 Kč
v areálu Lorety navazujícího na
bývalý kapucínský klášter v současné době užívaný jako Městská
knihovna a na park Rumburské
vzpoury. Stavba umožní pořádání
vzdělávacích a společenský akcí.
Součástí je rekonstrukce navazujících staveb a zpřístupnění podzemí
areálu.
Tento projekt by umožnil rozvoj kulturní činnosti ve městě, současný objekt by se díky rekonstrukci
oprostil od stávajících technických a provozních nedostatků. Vnitřní vybavení by bylo uzpůsobeno
současným standardům. Touto rekonstrukcí by se objekt proměnil ve variabilní objekt, který by měl
širokospektré využití. Celá tato přestavba by změnila vnitřní dispoziční řešení současného objektu.
Dále by se rekonstrukce týkala navazujících staveb a zpřístupnění podzemního areálu.
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Příloha 53 – Rumburk – vyplněný dotazník

DOTAZNÍK PRO OBCE A MĚSTA
ČÁST A – Kontaktní údaje

Název subjektu:

Město Rumburk

Jméno kontaktní osoby:

Bc.Marcela Doležalová,vedoucí odboru
Evžen Dvořák,úsek investic

Název odboru/oddělení:

Regionálního rozvoje a investic

Kontaktní telefon:

412356233,725 712 737
412356222,607 234 504

Kontaktní email:

marcela.dolezalova@rumburk.cz
rri@rumburk.cz

•

Níže je přiložen dotazníkový formulář.

•

Pro každý projektový / investiční záměr prosím použijte jeden formulář.

•

Formulář má rozsah jedné strany formátu A4 a obsahuje 9 otázek.

•

Formulář si vytiskněte (nakopírujte) v množství odpovídajícím počtu záměrů.

•

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, políčka se správnou odpovědí označte pomocí
dvojkliku myší. V zobrazeném okně zvolte možnost „zaškrtnuto“.

•

Druhou možností je vytisknutí potřebného množství formulářů a vyplnění ručně.

•

Každému záměru prosím pro snadnou identifikaci přiřaďte pořadové číslo.

•

V případě potřeby dalších formulářů, nebo v případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

701

KOMUNIKACE S MĚSTY A OBCEMI O BUDOUCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH

ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 1
1. Pracovní název záměru: Propojení ul.SNP – ul. Dolní
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Navrhované řešení propojením ul.SNP a ul.Dolní je nutné pro funkčnost okružního systému
kolem centra města,sníží intenzitu dopravy v centru a zlepší dostupnost centra města ze severu.Komunikace je navržena v kategorii MS 7,5/50,základní příčný sklon 2,50% a navazuje na
celkovou koncepci dopravního řešení dle schváleného ÚPNSÚ města Rumburka.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 2
1. Pracovní název záměru: Propojení sídliště Podhájí - ul. Sukova 4. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: volnočasová plocha bude současně sloužit jako heliport pro potřeby
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Dokončení vnitřního dopravního systému,který odkloní tranzitní dopravu mimo střed města
propojením ul.Krásnolipské s ul.Sukovou novou komunikací v délce 532 m šířky 7,0m s jednostranným chodníkem š.2,0 m a délky 812 m.Součástí projektu je stavby volnočasové plochy
pro cyklosporty ,která bude zároveň využita jako heliport pro potřeby rychlé záchranné služby
a dochází k rozšíření parkoviště sloužícího pro stávající občanskou vybavenost o celkem 66
stání .Stavba je v souladu se schváleným ÚPNSÚ Města Rumburka.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 23,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 3
1. Pracovní název záměru: Parkoviště Na Valech
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem je odlehčit dopravní zatížení centra města,rozšíření parkovacích ploch o 40 míst,
sadové úpravy s doplněním zeleně,stavba veřejného WC a tělovýchovné sekce pro seniory
vzhledem k návaznosti na Klub senior
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 7 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 4
1. Pracovní název záměru: Parkoviště U Jiskry
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předmětem projektu je rozšíření parkovacích kapacit v centru města o celkem 21 parkovacích
míst v bezprostřední blízkosti stávající občanské vybavenosti – úřadu práce,nákupního centra a snížení dopravní zátěže na Lužickém nám.včetně technické vybavenosti VO a sadových
úprav.Stavba je v souladu se schvápeným ÚPNSÚ Města Rumburka.
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 5
1. Pracovní název záměru: Cyklozteska Pražská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Trasa cyklostezky navazuje na stávající chodník u PenyMarketu na ul.Pražské ,šířka 2,5 – 3.0
m,celková délka 703 m,konstrukce ABJ a ABS se štěrkodrtí a v lokalitě Průmyslové zóny je
napojena na připravovanou cyklostezku Studánka
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2017
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Klub českých turistů
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 6
1. Pracovní název záměru: Cyklozteska Podhájí
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší vybudování cykloztesky procházející lesním porostem pod areálem Lužické nemocnice propojující ul.Lesní nad městským koupalištěm do ul.Krásnolipské u rybníka Podhájí
v celkové délce 1,27 km.V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících propustků,zpevnění pojízdné plochy,osazeno zábradlí ,vybudováno odpočívadlo s altánem a na trase
osazeny lavičky
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Klub českých turistů
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 7
1. Pracovní název záměru: Solná stezka -cyklozteska
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt je navržen v rámci programu Krajina podstávkových domů na solné stezce v trase Seifhhennersdorf,kde navazuje na stávající cyklostezku ve SRN ul.V.Kováře,ul.U Potoka,Rolnickou,Skalní,kde je napojena na stávající systém cyklostezek ve městě .Celková délka trasy je 1,5
km a součástí stavby bude úprava odvodnění,zpevnění ploch,výstavba odpočinkového altánu
a rozmístění laviček podél trasy
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 8
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce tělocvičny Základní školy Tyršova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Celková rekonstrukce objektu tělocvičny ZŠ která je v současné době v havarijním stavu,objekt
slouží jak pro školní tak i mimoškolní aktivity mládeže,bude provedena změna dispozičního
řešení,výměna podlahových konstrukcí,oken,dveří,rozvodů instalací,omítek,obkladů ,fasády
a střešní konstrukce.Součástí rekonstrukce je instlace nového tělocvičného zařízení v obou
tělocvičnách,bude vybudováno nové provozní zázemí Šatny,soc.zařízení
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2012
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 9
1. Pracovní název záměru: Letní stadion –umělý trávník
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší pokládku umělého trávníku 3.generace na ploše tréninkového hřiště Na Výsluní
včetně umělého osvětlení pro prodloužení provozu,stavbu kryté tribuny s kapacitou 96 míst
k sezení,střídačky hráčů,oplocení a parkovací plochu pro odstavení 10 osobních vozidel
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 19.835.364 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

FK TJ Rumburk
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 10
1. Pracovní název záměru: Letní stadion – dokončení atletických sektorů
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší rozšíření parametrů a pokládku umělého povrchu atletických disciplin na Městském stadionu,šestidráhový atletický ovál kolem stávajícího travnatého hřiště,vodní příkop,vrch
koulí,hod diskem a kladivem,skok o tyči,skok vysoký,hod oštěpem a skok do dálky s trojskokem
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 26.688.038 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Atletický klub TJ Rumburk
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 11
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu Rumburk
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

V rámci rekonstrukce stávajícího zimního stadionu bude provedeno rozšíření šaten na kapacitu
100 míst,provedena výměna instalací,oken a dveří včetně zateplení objektu soc.zázemí a šaten.Dále bude provedena rekonstrukce rozvodů chlazení ledové plochy s povrchovou úpravou
pro víceúčelové využití plochy a vestavba tribuny hlediště s kapacitou 260 míst
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 18 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 12
1. Pracovní název záměru: Revitalizace ploch veřejné zeleně Rumburk – l. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Revitalizace ploch veřejné zeleně Rumburk l etapa řeší vegetační a související úpravy 4 parků
a to parku U Nádraží, parku Přátelství,,parku U Pošty a parku Rumburské vzpoury a 1 lesoparku na Strážném vrchu s umístěním biotických prvků
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 6.370.475 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 13
1. Pracovní název záměru: Přestavba areálu Letního kina na Strážném vrchu.
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího letního kina na Strážném vrchu v Rumburku spočívající
s úpravě hlediště vč.sedadel s kapacitou 1.600 diváků,vybudování zpevněné plochy pro osazení mobilního jeviště a promítacího plátna,plochy pro mobilní soc.zařízení a šatny,oplocení
areálu a nové rozvody VO
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 7.572.232 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Dům kultury Rumburk
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 14
1. Pracovní název záměru: Kanalizace a vodovod SEVERNÍ – 1. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předmětem projektu je prodloužení veřejného kanalizačních řadu do okrajové části města DN
250 – DN 400 v celkové délce 4.188 m s napojením celkem 485 EO a prodloužení vodovodního řadu v délce 3985 bm DN 90 – DN 110 s napojením celkem 625 EO
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 106.274.168 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SVS a.s. Lib erec
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 15
1. Pracovní název záměru: Kanalizace a vodovod SEVERNÍ – 2. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeši výstavbu 1.947 m splaškové kanalizační sítě DN 300 s napojením 206 EO a 1974
m vodovodního řadu DN 80 – 100 včetně hydrantů v okrajové části města Rumburka s napojením 159 EOekvivalentních obyvatel
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015-2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 19.168.843 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SVS a.s. Liberec
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 16
1. Pracovní název záměru: Vodovod Antonínovo údolí – Rumburk III
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Prodloužení vodovodního řadu do okrajové části města řadem v celkové délce 991 m o profilech od rPE 32 po PVC 110 s napojením 120 EO
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5.508.375 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SVS a.s. Liberec
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 17
1. Pracovní název záměru: Vodovod Dolní Křečany-Popluží
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší prodloužení veřejného vodovodního řadu v okrajové části města v celkové délce
677 m DN 32 – DN 50 s napojením 149 EO
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu:
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

SVS a.s. Liberec
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 18
1. Pracovní název záměru: Kapucínský areál
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Stavba multifunkčního objektu v areálu Lorety navazujícího na bývalý kapucínský klášter v současné době užívaný jako Městská knihovna a na park Rumburské vzpoury.Stavba umožní pořádání vzdělávacích a společenský akcí. Součástí je rekonstrukce navazujících staveb a zpřístupnění podzemí areálu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 15 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

Řimskokatolická farnost Rumburk
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 19
1. Pracovní název záměru: Pěší zóna tř. 9. května – 2. etapa
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Pokračování rekonstrukce pěší zóny od křižovatky ul.Fr.Nohy po ul.Komenského na tř.9.května
navazující na již realizovanou l.etapu Lužické nám. – křižovatka. Fr,.Nohy. Celková délka záměru
150 m, součástí je rekonstrukce technické infrastruktury, stávajících vedení kanalizace, vody,plynu O2, NN a VN vč.VO a osazení prvků městského mobiliáře a stavba parkoviště u areálu
Jídelny ZŠ Tyršova pro 15 vozidel s přístupem do areálu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 8 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 20
1. Pracovní název záměru: Zahrada ZŠ Tyršova
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Záměrem projektu je ve III.etapách vybudování chybějícího venkovních vybavení areálu I.stupně ZŠ Tyršova spočívající ve výstavbě multifunkčního víceúčelového hřiště,běžecké dráhy,venkovních sportovišt – hřiště na stolní tenis,skok do dálky,lanovou pyramidu,ohniště,zahradní
altán na nářadí a úprava komunikací pro pěší vč.laviček.V samostatné etapě bude vybudováno
dětské dopravní hřiště v návaznosti na budovu tělocvičny ZŠ
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 4.938.261 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?

ZŠ Tyršova ul.
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 21
1. Pracovní název záměru: Zahrada MŠ Komenského
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Předmětem projektu je celková rekonstrukce zahrady u MŠ Komenského ul.spočívající ve
vybudování objízdného chodníku,osazení hracích multifunkčních prvků např.basketbal.koš,pískoviště,hrazda,ohniště,kolotoč,řetězový most,kombinovaná věž apod.,altánu pro letní sezení
a domku pro jízdní kola
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 1.819.389 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 22
1. Pracovní název záměru: Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ Vojtěcha Kováře
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího hřiště u ZŠ V. Kováře spočívající ve výstavbě víceúčelového hřiště,běžecké dráhy se skokem do dálky,lanovou pyramidu,horolezecký
balvan,houpačku se skluzavkou,pískoviště a altán
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 2,7 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 23
1. Pracovní název záměru: Chodník pro pěší ul.Krásnolipská
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší stavbu oboustranného chodníku podél ul.Krásnolipské silnici III/26330 od kruhového objezdu na ul.Komenského a Pražské po křižovatku s ul.Dělnickou v délce 125 m,šířce
od 1,75 m do 2.00 m v trase sloužící jako přístup k ZŠ U Nemocnice,sídlišti Podhájí a Lužické
nemocnici.Součástí řešení je odvodnění komunikace,VO a dopravní systém vč.bezbarierového
přístupu občanů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 3.051.555 Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 24
1. Pracovní název záměru: Zateplení budov Základních škol Rumburk
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: technické opatření na budovách ZŠ dle energetického auditu
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracována projektová dokumentace
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte:

Zpracovány studie
Vyřízena povolení, stanoviska

4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Projekt řeší zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a to l.stupně ZŠ Tyršova ul. a výměnu
oken Pavilonu stravování ZŠ U Nemocnice dle zpracovaných energetických auditů
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2013-2015
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5,2 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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ČÁST B – projektové záměry
POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁMĚRU: 25
1. Pracovní název záměru: Zateplení areálu MěÚ Rumburk
2. Oblast projektového záměru:

Doprava, místní komunikace, MHD atd.
Zlepšení občanské vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, kultura, školství)
Technická infrastruktura (osvětlení, rozhlas, voda, elektřina, plyn)
Rozvoj cestovního ruchu
Životní prostředí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, zeleň)
Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, parky)
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, zaměstnanost)
Sport a volný čas (hřiště, sportoviště)
Investice do kulturních a historických památek
Jiná – doplňte: technické opatření na budovách MěÚ dle energetického auditu
3. Připravenost projektového záměru:

Úvaha
Zpracovány studie
Zpracována projektová dokumentace
Vyřízena povolení, stanoviska
Připraveno k zahájení realizace
Jiná – doplňte: zpracován energetický audit budov
4. Můžete uvést stručný popis projektu? (rozsah cca 3-5 vět)

Jedná se o zateplení budov A,B,C Městského úřadu v Rumburku,tř.9.května kontaktním zateplovacím systémem na ploše celkem 1.496 m2 dle návrhu energetického auditu
5. Odhadovaný rok zahájení realizace projektu: 2014-2016
6. Odhadovaná délka realizace projektu:

do 1 roku

1-2 roky

více než 2 roky

7. Orientační rozpočet projektu: 5,5 mil. Kč
8. Priorita záměru:

Budeme realizovat v každém případě (i bez případné dotace)
Realizace je závislá na získání finančních prostředků (např. z dotace)
Záměr je zatím ve fázi úvah
Jiná – doplňte: ……………………………………………………………………………………
9. Uvažujete při realizaci záměru o spolupráci s partnerem? Pokud ano s jakým?
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