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B. 1 SWOT analýza města Nová Role
Název SWOT analýza je dán počátečními písmeny anglických slov:
Strenghts –silné stránky
Weaknesses – slabé stránky
Opportunities – příležitosti
Threats – hrozby
Výsledkem je analýza založená na eliminaci hrozeb a řešení slabých stránek při současném využití
silných stránek a realizaci příležitostí. Silné a slabé stránky jsou vnímány jako vnitřní prostředí.
Příležitosti a ohrožení jsou naopak dány spíše vnější situací. Silné stránky a příležitosti jsou pozitivní
faktory a naopak silné stránky a ohrožení jsou negativní faktory.
Návrh SWOT analýzy města Nová Role vznikl expertním zpracováním na základě závěrů analytické části
tohoto dokumentu a výsledků anket pro občany a pro spolky. Po zapracování připomínek pracovní
skupiny byl návrh představen na veřejném projednání, kde se občané vyjádřili k jednotlivým bodům a
ohodnotili je dle významnosti. Finální SWOT analýza města Nová Role představuje souhrn expertního
zpracování a názorů občanů přítomných na veřejném projednání.

Silné stránky (S):

Slabé stránky (W):



Vzhled a poloha města v blízkosti přírody
(čisté a zelené město)



Nedostatek možností pro smysluplné trávení volného času
mládeže a dospělých např. volnočasový/sportovní areál



Klidné a bezpečné město bez sociálně
vyloučené lokality



Chybí některé služby a další tradiční obchody





Nedostavěné cyklostezky

Blízkost krajského města



Tradiční kulturní akce



Nedostatečná dopravní infrastruktura v některých částech
obce



Město vhodné pro děti z hlediska
vybavenosti a služeb





Nevyhovující stav některých veřejných budov z hlediska
nároků na moderní využití

Dostupnost zdravotní péče



Občanská vybavenost ve městě



Vyšší průměrný věk obyvatel města



Vybudovaná základní veřejná infrastruktura



Nízká vzdělanostní úroveň obyvatel



Mezilidské vztahy



Chybějící produkty pro cestovní ruch



Informovanost o dění ve městě



Nedostatečný dohled nad dodržováním vyhlášek a
nedostatečný kamerový systém



Nedostatečná kapacita specializovaných sběrných nádob
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Příležitosti (O):
 Dotační možnosti EU v období 2014 až 2020 +
dotace ČR
 Podpora vzniku a využití průmyslové zóny ve
městě

2015-2020
Ohrožení (T):
 Stárnutí obyvatel
 Distribuce návykových a psychotropních látek a s tím
spojené negativní jevy

 Pokračovat v opravách komunikací a chodníků

 Závislost míry zaměstnanosti na utlumující těžbě uhlí a
průmyslu - 2 velcí zaměstnavatelé

 Využití bývalého výchovného ústavu mládeže
č. p. 231

 Nárůst počtu osob sociálně vyloučených a ohrožených
sociálním vyloučením

 Další zkvalitnění zázemí pro děti

 Nevyužívané objekty ve městě (bývalý výchovný ústav,
objekt DDM aj.)

 Zvýšení péče o seniory
 Zvýšení počtu/kvality kulturních a sportovních
akcí
 Zlepšení napojení na stávající cyklostezky
 Podpora rozvoje příjemného bydlení nedaleko
krajského města pro nové mladé obyvatele

 Omezená možnost dalšího dlouhodobého ukládání na
skládce komunálního odpadu
 Možná dopravně nebezpečná místa ve městě
 Možné zhoršení kvality ŽP a kvality života rozšířením
těžby nerostných surovin v blízkém okolí města

 Spolupráce s porcelánkou Thun 1794 v oblasti
cestovního ruchu
 Využití strategické polohy města v blízkosti
turisticky atraktivních míst pro rozvoj
cestovního ruchu ve městě
 Využití tradic, rozvoj podpory a dalšího růstu
zájmové a spolkové činnosti
 Využití městských lesů pro další rozvoj města
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B. 2 Strategická vize města Nová Role
Strategická vize rozvoje města Nová Role vyjadřuje základní strategické zaměření města a deklaruje
směr, kterým se chce město ubírat a čeho chce město realizací rozvojové strategie dosáhnout v daném
časovém horizontu tj. do roku 2020. Jedná se o budoucí dlouhodobou představu, jak se bude město
rozvíjet a vypadat. K tomu účelu jsou následně definovány priority a cíle města
Město, s ohledem na výstupy z pracovní skupiny, šetření v rámci analytické části a výsledky ankety mezi
občany stanovilo následující vizi rozvoje:

Definice vize rozvoje města navazuje na výstupy výše uvedených aktivit, které jsou shrnuty ve SWOT
analýze, kdy jako silnou stránkou města byl definován zejména jeho čistý vzhled plný zeleně, poloha
v blízkosti přírody, dostupnost základní vybavenosti a celkově klidné a pohodové žití. Město vnímá tyto
hlavní přednosti a hodlá je nejen udržet ale i dále rozvíjet. Za slabou stránku je považován zejména
nedostatek příležitostí pro trávení volného času a nedostatečná veřejná infrastruktura v některých
oblastech. Současně město vnímá stoupající vyšší průměrný věk obyvatel a možné ohrožení z celkového
stárnutí populace. Jako příležitost je pak vnímána možnost rozvoje cestovního ruchu a spolupráce
s unikátním podnikem na výrobu porcelánu Thun 1794.
Město chápe formulaci vize jako elementární vyjádření směru, kterým by se mělo dále ubírat, aniž by při
tom bylo využito okázalých a složitých slovních formulací. Vytvořená vize proto prostě a jasně shrnuje
nejen důraz na vzhled a snahu o harmonii města s přírodou, ale také o uchování tradice výroby
porcelánu a její využití pro další rozvoj města. Na závěr je ve slovním vyjádření vize vyjádřena hlavní
prioritu města zahrnující všechny výše uvedené oblasti a tou je „příjemné žití“ pro všechny skupiny
obyvatel.
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B. 3 Strategické cíle města Nová Role
K plnění strategické vize jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle, které vychází
z výsledků SWOT analýzy, ankety mezi občany a podnětů shromážděných v průběhu zpracovávání
strategie. Časově jsou tyto cíle stejně jako celá strategie navrženy na střednědobý horizont přesahující
částečně volební období a reflektující programové období Evropské unie do roku 2020. Tyto cíle byly
definovány na základě identifikovaných problémových okruhů i potřeb subjektů v daném území a
vyjadřují budoucí zamýšlený stav města do konce platnosti dokumentu.

Strategické cíle a jejich odůvodnění jsou:
A. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
Rozvoj veřejné infrastruktury na území města je jednou z hlavních oblastí pro další rozvoj území a
kvalitního života obyvatel. Od 90. let dochází k výraznému zvýšení dopravní intenzity ve městě, z čehož
vyplývá zvýšené zatížení místních komunikací a nedostatek parkovacích míst jak v centrální části města,
tak v sídlištní zástavbě. Jedním z cílů této priority je proto zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy,
rekonstrukce technicky nevyhovujících a přetížených komunikací, vybudování parkovacích míst a
infastruktury pro pěší a cyklodopravu. Cyklodoprava má přes svou prvotní finanční náročnost pozitivní
vliv na snížení dopravní zátěže, bezpečnost občanů a také rozvoj turismu a možnost individuální dopravy
osob bez vlastních motorových dopravních prostředků (mládež, osoby bez řidičského oprávnění aj.)
Rozvoj cyklodopravy má význam také z hlediska mobility osob do zaměstnání, do škol a za službami
(např. z Jimlíkova do Nové Role). Provozování cyklodopravy nemá negativní vliv na životní prostředí a z
tohoto důvodu jí město hodlá věnovat odpovídající pozornost. Stejně tak zkvalitnění a rozvoj hromadné
dopravy má vliv na zklidnění provozu ve městě a okolí a umožňuje široké veřejnosti prakticky bez
omezení ve všech ročních obdobích cestovat dle potřeby jak do zaměstnání, za vzděláním, tak za
volnočasovými aktivitami.
Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnostem veřejné správy. Město Nová
Role chce nadále rozvíjet aktivity potlačující sociální patologické jevy a kriminalitu vč. aktivit směřujících
k ochraně obyvatel před vnějšími vlivy.
Občanská vybavenost a služby jsou oblastí rozvoje vedoucí ke zlepšení celkové kvality života ve městě.
Zajištění jejich celkové dostupnosti a kvality je pro místní obyvatele stěžejní. Stávající úroveň služeb a
občanské vybavenosti je dle výsledků ankety na solidní úrovni, avšak město hodlá úroveň v této oblasti
nejen udržet, ale ještě ji pozvednout. Hlavními cíli bude zkvalitnění a modernizace vzdělávacích zařízení
a rozvoj služeb poskytovaných obyvatelům, a to jednak těch poskytovaných přímo obcí a současně
snaha o podporu a koordinaci služeb poskytovaných soukromými subjekty. S tím souvisí i aktivity
v oblasti informovanosti a komunikace ze strany samosprávy/veřejné správy směrem k občanům.
V tomto směru hodlá město i nadále pokračovat v trendu otevřeného řízení města a vstřícného dialogu
s občany.
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B. PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ

Součástí spokojeného života ve městě je také možnost smysluplného trávení volného času obyvatel se
zaměřením na individuální rozvoj každého jedince dle jeho zájmu v kombinaci s aktivním odpočinkem či
kulturním vyžitím. Prioritou zde je jednak neinvestiční podpora společenských akcí a zájmových činností
místních obyvatel a jednak investiční rozšíření infrastruktury pro sportovní a kulturní činnosti. Tato
opatření mají za úkol (v kombinaci s dalšími cíli) mimo jiné také působit preventivně na starší děti a
mládež, která nyní ve městě postrádá možnosti dostatečného vyžití. Současně by mělo přispět,
uspořádáním významných kulturních akcí, k zefektivnění cestovního ruchu, jehož rozvoj je taktéž jedním
z dalších dlouhodobých cílů.
C.

OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED MĚSTA

Životní prostředí, zeleň a vzhled města jsou jednou z hlavních deviz města Nová Role. Město chce proto
dále pracovat na zachování této image a kvality prostředí na svém území. V tomto směru bude tudíž
prioritou další rozvoj odpadového hospodářství, péče o veřejná prostranství a údržba veřejné zeleně vč.
péče o přilehlé městské lesy. Jednou z aktivit by mělo také být uchopení záměru jak v budoucnu
nakládat se skládkou odpadu.
D.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A MLÁDEŽ

Na základě výsledků z analytické části strategie i z ankety proběhlé mezi obyvateli města bylo
konstatováno, že ve městě narůstá počet seniorů a rovněž, že je třeba se více zaměřit na smysluplné
trávení volného času mládeže a s tím související prevenci možných nežádoucích aktivit ze strany
dospívajících. Ve městě chybí zařízení zaměřené na poskytování jak sociálních služeb, tak sociální
prevence. Není dostatečná kapacita sociálních služeb poskytovaných terénní formou. Jedním z cílů proto
bude zkvalitnění služeb v těchto oblastech.
E. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ V KOORDINACI
S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU

Stav technické a dopravní infrastruktury významně ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí ve městě
i proto může mít Nová Role nepřímý vliv na rozvoj podnikání v území. Jelikož město samo nemá ve svém
vlastnictví vhodné pozemky pro průmyslovou zónu, ani již nevlastní vhodné objekty, může i zde pouze
nepřímo napomáhat rozvoji podnikatelského prostředí ve městě, a to např. vybudováním přístupové
komunikace k uvažované průmyslové zóně. Tato aktivita by měla probíhat ve spolupráci s majitelem
pozemku určeného pro průmyslovou zónu. Další oblastí, kde může být město nápomocno je propagace
města z hlediska podnikání a zejména cestovního ruchu (např. spolupráce s porcelánkou Thun 1794, kde
již funguje návštěvnické centrum a prohlídkový okruh, nebo s atraktivním Mezinárodním filmovým
festivalem v Karlových Varech) a dále využití nemovitostí ve vlastnictví města jako např. lesních pozemků
k vybudování návštěvnicky/turisticky zajímavého místa (např. zamýšlená dančí obora).
Termín splnění strategických cílů rok 2020.
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B. 3 Programové opatření a aktivity
V rámci každého strategického cíle byly vytvořeny priority, které pojmově zpřesňují stanovené cíle a
tematicky vycházejí z výsledků provedené ankety mezi občany města a dále z výsledků analytické části
strategie, která popisuje dosavadní vývoj a současný stav. V rámci každé z priorit byla dále identifikována
konkrétní opatření, na něž následně navazuje databáze projektů vč. tzv. akčního plánu.
Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a činnosti, které město hodlá zrealizovat za
účelem naplnění priorit a vytyčených cílů. Akční plán následně stanovuje časový horizont a
předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů financování.
Celkem bylo stanoveno 12 priorit (A.1 až E.2) zahrnujících 27 opatření (A 1.1 až E 2.3).
Město si je vědomo rozsahu navržených projektů a činností. Hodlá proto aktivně využívat možnosti
finanční podpory v programovém období Evropské unie 2014-2020.
Při vytváření akčního plánu bylo, v co možná největší míře, přistoupeno ke konkrétnosti zamýšlených
projektů, aby vzniklý dokument nebyl pouhým souhrnem obecných idejí, ale dokumentem určujícím
další rozvoj obce a formulujícím konkrétní projekty k řešení identifikovaných problémů tak, aby došlo
k co nejlepšímu využívání finančních a personálních možností města.
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Strategický cíl E
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ
V KOORDINACI S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU
Priorita E. 1
Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj
podnikání
Opatření E 1.1
Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury

Priorita E. 2
Podpora cestovního ruchu
Opatření E 2. 1
Zkvalitnění základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu

Opatření E 1.2

Opatření E 2. 2

Podpora podnikání vč. vytvoření nabídky vhodných
prostor

Vytvoření turisticky zajímavého okruhu města

Opatření E 1.3

Opatření E 2.3

Podpora zachování zdravotních služeb

Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti
cestovního ruchu a propagace města Nová Role
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B. 4 Akční plán
4.1 Úvod
Akční plán je hlavním nástrojem pro dosažení stanovených strategických cílů. Obsahuje paletu aktivit/
projektů, které je zamýšleno realizovat a prostřednictvím nichž má dojít k realizaci Strategického plánu
rozvoje. Akční plán je možné zpracovat z krátkodobého či střednědobého hlediska. V krátkodobém hledisku
by byl akční plán koncipován vždy jen na několik měsíců max. rok a bylo by ho nutné vždy znovu na konci
příslušného období znovu vytvářet. V našem případě jsme zvolili druhou z variant, která se jeví z hlediska
dlouhodobosti strategického plánování vhodnější, jelikož dává ucelený obraz o celém plánovacím období.
Ovšem i zde je nutné považovat akční plán za neuzavřený dokument, který bude dle potřeby každý rok
měněn či doplňován. Nicméně tvoří již nyní základní nosnou kostru projektů, které město hodlá realizovat a
díky tomu směřovat svůj další rozvoj.
Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele a podléhá vždy
schválení řídícího subjektu (viz. Implementační část - část C). Při zařazování projektů do akčního plánu je
důležité vždy dbát na to, aby respektovali schválený Strategický plán rozvoje, aby měli jasně určenou
podobu a odpovědnou osobu za jejich realizaci.
Příprava a realizaci projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a. Vytvoření projektového záměru
b. Posouzení a dopracování projektového záměru
c. Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů
d. Realizace projektu
e. Monitoring projektu
f. Evaluace projektu
Aby byly v akčním plánu zahrnuty již projekty v konkrétní podobě, bylo nutné u každého projektového
záměru (aktivity) stanovit minimálně následující údaje:
 Název aktivity
 Nositel aktivity
 Předpokládaný termín realizace
 Předpokládané finanční náklady a zdroje financování
 Předpokládané zdroje financování (vlastní, dotace)
 Stručný popis aktivity (projektu)
Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování akčního plánu o další projekty/aktivity. Stejně
tak by měla být struktura údajů dodržena u projektů zahrnutých během platnosti plánu do tzv. zásobníku
projektů na další plánovací období. Při tvorbě nových projektů bude opět v dostatečném předstihu
osloveno nejen vedení města a odbory MěÚ vč. komisí, ale také veřejnost k získání námětů (nejlépe opět
formou ankety).
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Návrh projektů do akčního plánu vzešel z výsledků analytické části a ankety mezi občany, kde byly
definovány problémové či naopak pozitivní oblasti (SWOT analýza). Tyto byly následně konkretizovány
členy pracovní skupiny a vedením města. Akční plán byl poté diskutován vedením města a uveřejněn
k připomínkování. Město dále očekává podněty od veřejnosti při realizaci konkrétních projektů, které bude
výkonný subjekt zaznamenávat a vyhodnocovat.

4.2. Databáze projektů a jejich rozdělení do akčního plánu
Krom běžných projektů a neinvestičních akcí se město hodlá zaměřit na velký tří (3) etapový projekt
„Regenerace panelákových sídlišť“, na jehož realizaci zamýšlí využit podpory z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“). Získání finanční podpory na realizaci tohoto komplexního projektu bude
jednou z hlavních priorit města. I. etapa by měla zahrnovat: Ulice Chodovská, Svobodova, Krátká, Husova a
U Plynárny, II. etapa: Ulice Školní (přední část), Tovární, Nádražní, Pod Nádražím a Chodovská a III. etapa:
Ulice Školní (zadní část), Nádražní, Rolavská, Bezejmenná a Jiráskova. Tato regenerace bude zahrnovat
komplexní obnovu sídlištní infrastruktury od komunikací až po mobiliář (lavičky, zastávky apod.) a výsadbu
zeleně. Jak je vidno bude se tato aktivita prolínat vícero prioritami a projekty.
Dále uvedené náklady na projekty jsou uváděny v Kč bez DPH a jsou odhadem přepokládaných nákladů.
Dále uvedené projekty jsou rozděleny nejen tematicky, ale také dle priority (důležitost), jakou jejich
realizaci město přikládá. Pro maximální přehlednost je míra priority u každého projektu znázorněna počtem
„hvězdiček“, které mu jsou přiřazeny. Důležitost je pak odstupňována dle následujícího klíče:
Jedna hvězdička *

Nízká priorita

Dvě hvězdičky **

Střední priorita

Tři hvězdičky ***

Nejvyšší priorita

A.1.1

Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy v klidu na území města

Cíl

Rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových komunikací, křižovatek a parkovišť pro vozidla ve městě
zlepšit úroveň veřejných služeb v oblasti dopravy v území.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

1.

Nová Role – Hřbitovní**

2.

Nová Role - Ke Stájím***

3.

Nová Role – oprava komunikace
k ČOV*

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/ financování

HMG

Rekonstrukce
komunikace
Rekonstrukce
komunikace

Příprava PD

500.000,- Kč/rozpočet
města

2016

Stavební
povolení

250.000,- Kč/ rozpočet
města

2015

Rekonstrukce
komunikace

Před realizací

150.000,- Kč/rozpočet
města

2016
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4.

Parkovací plochy a komunikace
v ul. U Plynárny a Husova (etapa I.
regenerace panelákových sídlišť
MMR)***

Komunikace,
parkovací místa a
související Inf.

Příprava PD

6 mil Kč/ rozpočet města 2016
+ dotace MMR ČR

5.

Nádražní u věžáku parkovací místa Komunikace a
(etapa II. regenerace panelákových parkovací místa a
sídlišť MMR)***
související Inf.

Příprava PD

6 mil Kč/ rozpočet města 2017
+ dotace MMR ČR

6.

Rolavská ul. řešení dopravy v klidu Komunikace a
(etapa III. regenerace
parkovací místa a
panelákových sídlišť MMR)***
související Inf.
Místní
Úprava výjezdové komunikace
z areálu SDH Nová Role**
komunikace

Příprava PD

7 mil Kč/ rozpočet města 2018
+ dotace MMR ČR

Záměr

300.000,- Kč/rozpočet
města

7.

2016

Komentář:
- Město hodlá v rámci komplexní revitalizace panelákových sídlišť podat žádost o finanční podporu ze státního
rozpočtu prostřednictvím MMR ČR.
-

V rámci regenerace panelákových sídlišť dojde nejen k rekonstrukci komunikací, ale také veškeré navazující
infrastruktury jako jsou chodníky, parkovací plochy, autobusové zastávky atp. Z tohoto důvodu se tento
projekt prolíná hned do několika priorit tohoto strategického plánu

A.1.2

Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

Cíl

Rozvojem cyklostezek a cyklotras snížit dopravní zátěž ve městě, zvýšit mobilitu osob do zaměstnání, do
škol a za službami i bez užití motorových vozidel a současně zvýšit atraktivitu města pro turisty.
Důrazem na cyklo a pěší dopravu dále pozitivně působit na zlepšování životního prostředí na území
města a zajistit tak ve městě udržitelnou dopravu.

Lokalizace aktivity:

Město Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Město Nejdek, Město Nové Hamry, Město Aue, Město Eibenstock, Město Bockau

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná
anotace

Rozpracovanost

Finance/financování

HMG

1.

Stezka pro chodce a cyklisty Nová
Role – Jimlíkov***

Výstavba cyklo
a pěší stezky

Stavební povolení

8 mil Kč /rozpočet
města a IROP, SFDI

20152016

2.

Cyklostezka – Karlova stezka (AueNejdek – Nová Role – Stará Role)**

Výstavba
cyklostezky

Přípravná studie

4 mil /rozpočet města,
OP Přeshraniční
spolupráce ČR - Sasko

20172018

3.

Oprava chodníku (od kolejí ke
křižovatce k TIC)***

Chodník

Stavební povolení

400.000,- Kč /rozpočet
města

2015

4.

Chodník Ul. Chodovská***

Chodník

Projekt v přípravě

1,5 mil/rozpočet města 2016

Komentář:
- Tato priorita je zároveň v souladu a průniku s prioritami B.2.1 a E.2.1
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Chodníky a související plochy v ulicích: Tovární, Svobodova, Rolavská, Školní, U Plynárny, Husova, Krátká a 1.
Máje, Na Pěší zóně a Bezejmenná budou provedeny v rámci komplexního projektu „Regenerace
panelákových sídlišť“ viz. opatření A 1.1 v rámci celkové rekonstrukce komunikací a přilehlého okolí.

A.1.3

Rozvoj dopravní obslužnosti území

Cíl

Podporou a koordinací aktivit rozvíjet hromadnou dopravu a tím zvýšit kvalitu této služby
veřejnosti, zklidnit dopravu ve městě a současně přispět také k udržitelné dopravě.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Ligneta autobusy s.r.o., veřejnost
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

1.

Koordinace veřejné dopravy
v návaznosti na dopravu obyvatel
do zaměstnání a škol**

2

Obnova autobusových zastávek ve Provést rekonstrukci
městě*
stávajících autobus.
zastávek

Záměr
Projekt 2016

2017
300.000,- Kč /
rozpočet města +
dotace MMR ČR

3.

Organizace mimolinkových
1x měsíčně zajišťovat
autobusových spojů pro obyvatele pro občany autobus
do nákupních středisek**
do nákupního
střediska do KV

Probíhá

20.000,-Kč rok/

Jednání s dopravci o Probíhá
řízení či posílení
určitých linek. Ankety
mezi občany

Průběžně

Průběžně

rozpočet města

Komentář:
-

Autobusové zastávky budou zrekonstruovány v rámci projektu Regenerace panelákových sídlišť II. Etapy viz.
výše opatření A 1.1 v rámci celkové rekonstrukce komunikací a přilehlého okolí.

A.2.1

Technická opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města

Cíl

Město hodlá rozšířit a zkvalitnit konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany vč. podpory
prevence. Tento cíl vyplynul z ankety mezi občany, kdy občané se cítí ve městě bezpečně, avšak
vnímají potřebu rozšíření kamerového systému a eliminaci dopravně nebezpečných míst.

Lokalizace aktivity:

Město Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Policie České Republiky, město Karlovy Vary
Konkrétní projekty

Poř.
číslo
1.

Název aktivity
Rozšíření kamerového
systému*

Stručná anotace
Vytvořit min. 3 další
kamerové body

Rozpracovanost

Finance/
financování

300 tis Kč/
Plán prevence
kriminality, kde jsou rozpočet města
vytipovány lokality

HMG
2016-2020
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2.

Zřízení a zabezpečení
přechodů pro chodce/míst
pro přecházení v centru
města***

Dopravně bezpečnostní
opatření na přechodech
a zřízení místa pro
přechod + podélná
parkovací místa

Stavební povolení,
podána žádost o
dotaci ze SFDI1

3.

Jednání o městské policii*

Jednání s Magistrátem
v KV o zřízení hlídky pro
město Nová Role

Záměr

4.

Spolupráce s PČR při monit.
přechodů pro chodce u ZŠ
v ranních hodinách**

Zahájena spolupráce
V rámci spolupráce
hlídkovat na přechodech
pro chodce u ZŠ v obci

2,1 mil. Kč/
rozpočet města

2015-2016

2016

Průběžně

Komentář:
- Zřízení místa Městského strážníka bylo již městem v minulosti zvažováno, avšak z důvodu příliš vysokých
nákladů dosud nebylo realizováno.
-

Některé přechody pro chodce, které zde již v minulosti sloužily, musely být z důvodu nároků na bezpečnost
zrušeny. Město proto zamýšlí provést takové úpravy, aby byly obnoveny či zřízení nové. Dojde tím ke zvýšení
bezpečnosti chodců.

A.2.2

Rozvoj informačních systémů veřejnosti a získávání zpětné vazby od obyvatel

Cíl

Zefektivnění komunikace města/MěÚ s občany. Oslovení většího spektra obyvatel než dosud a zaměření
se na získávání zpětné vazby od občanů.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Veřejnost, spolky a jiné subjekty působící ve městě
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

1.

Vytvoření systému
městského rozhlasu**

Vybudování městského
rozhlasu ve městě

2.

Pravidelná setkání starosty
s veřejností**

1 x v měsíci, poslední středa Probíhá
v měsíci na MěÚ

Průběžně

3.

Pokračovat ve vydávání
Novorolského zpravodaje**

Tištěný zpravodaj o dění ve
městě vycházející každé 2
měsíce

Probíhá

4.

Osvěta k rozšíření okruhu
Informovat a nabádat
příjemců informačních sms** obyvatelé k anonymnímu
přihlášení se k odběru sms

Probíhá

80.000,Kč/rok Průběžně
/rozpočet
města
Průběžně

5.

Zvýšení komunikace s občany Využít facebooku jako další
pomocí internetu – zlepšení komunikační platformy
webu a vyšší využívanost
sociální sítě**

Web a facebook
zřízen - rozšířit
uveřejňované
informace

1

Rozpracovanost Finance/
financování
Je zpracována
studie umístění

HMG

500.000,- Kč/ 2016
rozpočet obce

Průběžně

Státní fond dopravní infrastruktury
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6.

Pravidelné setkání vedení
města se zástupci místních
subjektů a spolků**

2015-2020

Probíhá
1x za půl roku na MěÚ
organizovat veřejná setkání
s místními spolky a subjekty

Průběžně

Komentář:
-

V současné době pro informování veřejnosti funguje v území rozesílání sms občanům zaregistrovaným na
MěÚ. Bohužel se však ukazuje, že velká většina obyvatel zejména mladých nebo naopak seniorů buď
neprojevila o zasílání sms zájem, nebo nedisponuje mobilním telefonem. Z tohoto důvodu se jeví jako
nejefektivnější plošné sdělování informací určených široké veřejnosti pomocí místního rozhlasu, který pokryje
max. spektrum obyvatel napříč věkovými kategoriemi a bez ohledu na vlastnictví mobilního telefonu či
registrace k odběru informací.

-

Město vnímá posun v rozvoji komunikačních technologií a hodlá proto s občany komunikovat více i přes
sociální síť facebook, která dnes v tomto směru patří k nejrozšířenějším. Hodlá využít facebook jako hlavní
komunikační platformu s mladými a aktivními občany. Stabilně plnit obsah tipy na zajímavé události ve
městě, vyzývat členy/fanoušky k interaktivitě a tím i zvýšit zájem o dění ve městě – hlasování, názory apod.

-

Město vnímá, že i spolky se velkou mírou podílejí na životě místních občanů a proto je nutné se s jejich
zástupci setkávat a rozvíjet vzájemnou spolupráci.

A.3.1

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Cíl

Provést rekonstrukci a dovybavit vzdělávací zařízení, snížit energetickou náročnost budov a rozšířit
nevyhovující kapacity.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

ZUŠ a MŠ Nová Role a Mezirolí

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/financování

HMG

1.

Zřízení základní umělecké
školy v nových prostorách**

Vybudování nové ZUŠ
v prostorách býv. kina

V realizaci

12,7 mil. Kč /rozpočet
města

2015

2.

Nová Role - MŠ - zateplení
objektu*

Zateplení MŠ

Záměr

3 mil. Kč/rozpočet
města

2017

3.

Rekonstrukce MŠ - Mezirolí** Připojení na kanalizaci
a v dalších letech
rozšíření budovy.

Stavební
projekt

Kanalizace 300.000,- Kč 2016-2017
Rekonstrukce 2 mil. Kč
/rozpočet města

Komentář:
-

Město v roce 2015 provedlo vybudování nových moderních prostor pro Dům dětí a mládeže (dále jen „DDM“)
a knihovnu, které hodlá dále vybavit také novým mobiliářem. Rovněž dojde k přemístění ZUŠ do zcela nových
prostor. Jako další v pořadí je projekt na snížení tepelných ztrát MŠ Nová Role a zejména připojení MŠ
v Mezirolí na kanalizaci, která zde zcela chybí a dále rozšíření kapacity školky díky nové přístavbě.

-

Snižováním energetické náročnosti městských objektů dojde k zefektivnění jejich provozu, což bude mít přímý
vliv na životní prostředí. Tyto projekty tedy současné odpovídají strategickému cíli “C - Ochrana a zkvalitnění
životního prostředí.“
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A.3.2

Zachování a rozvoj služeb pro občany poskytovaných městem

Cíl

Cílem tohoto opatření je zejména provést rekonstrukci stávající již značně zastaralé a nevyhovující
budovy MěÚ z 60. let min století tak, aby poskytovala moderní a efektivní zázemí veřejné správy dle
současného standardu. Další aktivitou bude příprava záměru na vybudování kvalitního veřejného
prostranství pro veřejné akce, jenž doposud ve městě a jeho územních částech chybí.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo
1.

Název aktivity

Stručná anotace

SO 04 – Stavební úpravy
MěÚ včetně zřízení výtahu**

2.

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

Projektová
dokumentace
SO 01 – Rekonstrukce střechy Rekonstrukce střechy MěÚ Projektová
MěÚ***
dokumentace

5 mil Kč/ Dotace,
rozpočet města

2017

10 mil Kč /Dotace
OPŽP a rozpočet
města

2016

2017

Výtah a úprava vnitřních
prostor MěÚ

3.

SO 06 – zateplení celého
objektu MěÚ**

zateplení celého objektu
MěÚ

Projektová
dokumentace

13 mil Kč /Dotace
OPŽP a rozpočet
města

4.

Projektová dokumentace pro
vybudování prostranství pro
trhy a veřejné akce vč.
vybudování veřejného WC**

Příprava projektu pro
Vybudování prostoru pro
trhy, kulturní akce
(vánoční strom, poutě,
partnerská setkání) vč.
sociálního zázemí

Záměr, příprava
projektu

150.000,-Kč/Rozpočet 2017
města

5.

Revitalizace veřejného
prostranství v Mezirolí**

Záměr
Na návsi v Mezirolí
vybudovat veřejné zázemí
přípojku vody a elektřiny,
WC, vybavit mobiliářem.

1,5 mil Kč/rozpočet
města

20162017

Komentář:
-

A.3.3

Snižováním energetické náročnosti městských objektů dojde k zefektivnění jejich provozu, což bude mít přímý
vliv na životní prostředí. Tyto projekty tedy současně odpovídají strategickému cíli “C - Ochrana a zkvalitnění
životního prostředí.“

Využití volných objektů ve vlastnictví města

V současné době má město ve svém vlastnictví několik budov, které nejsou využívány a jsou
prázdné. Aby tyto budovy nechátraly a nebyly v budoucnu zátěží, hodlá pro ně město najít
odpovídající využití. Mohly by buď sloužit obyvatelům města či městu přinést finanční prostředky.
Nositel aktivity:
Městský úřad Nová Role
Cíl

Partneři aktivity:

Soukromý subjekt poskytující sociální služby, veřejnost

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty
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Poř.
číslo

Název aktivity

2015-2020

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance

HMG

1.

Prostřednictvím soukromého
partnera zřídit sociálně
pobytové zařízení pro
seniory***

V objektu bývalého
výchovného ústavu mládeže
č. p. 231 bude soukromým
subjektem zřízeno Sociálně
pobytové zařízení pro
seniory Domov důchodců

Probíhá výběr
provozovatele

2016

2.

Hledání možnosti dalšího využití
bývalých objektů DDM a ZUŠ po
jejich přesunu do nových
prostor**

Město se bude veřejnou
diskuzí a vyhlášením záměru
aktivně hledat zájemce o
další využití těchto objektů

Průběžně

2016-2017

Komentář:
-

Z důvodu nárůstu počtu seniorů ve městě je třeba hledat možnosti bydlení pro seniory spojené se zajištěním
odpovídajících sociálních služeb.

B.1.1

Rozvoj spolkové činnosti a spolupráce se spolky

Cíl

Město vítá aktivity všech obyvatel zapojených do dobrovolné spolkové činnosti v obci a považuje jí za
nedílnou a podstatnou součást života ve městě. Cílem je proto i nadále pokračovat v grantovém
systému na jejich podporu a další individuální podpoře činnosti spolků vč. příspěvku při nákupu
nutného vybavení apod.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Spolky působící na území města
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/financo HMG
vání

1.

Pokračování v grantovém
programu města**

2.

Finančně se podílet na
Průběžně
Pro udržení chodu
provozních nákladech Sportovní Sportovní haly
haly TJ vč. nutných oprav**
přispívat na její provoz
příp. opravy

50.000,- Kč/rok

Průběžně 1x
za rok

3.

Finanční příspěvky na nezbytné Jednorázové příspěvky Průběžně
vybavení k činnosti členů spolku na základní vybavení
na základě individuál. žádostí**

do 100.000,Kč/rok

Průběžně

4.

Spolupráce se spolky při
pořádání kulturních a
sportovních akcí města**

I nadále finančně
Průběžně –
600.000,podporovat na základě Grantový systém Kč/rozpočet
žádostí spolky ve
zaveden
města
městě a navýšit
dosavadní částku

Zapojování spolků do
městských akcí

Průběžně

Průběžně

Průběžně
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2015-2020

Komentář:
- Z výsledků ankety zaměřené na spolky vyplynula potřeba největšího sportovního spolku ve městě TJ Nová
Role finančně přispívat na provoz Sportovní haly či převzít její správu. Město v současně době nemůže
převzít správu budovy, avšak pro udržení chodu tohoto zařízení hodlá přispět na jeho provoz.
- Z ankety dále vyplynulo, že spolky ve městě postrádají mimo jiné kvalitní/moderní místo pro sportovní a
kulturní akce/přípravu a dále větší zázemí pro svou činnost. Město tyto vybrané oblasti řeší jednak v rámci
priority A.3.1 rekonstrukce DDM (včetně kulturního sálu) a také v rámci priority B.2.1 Rozvoj ploch a zařízení
pro sport, která mimo jiné zahrnuje vybudování nových sportovních zařízení.

B.1.2

Iniciace a podpora volnočasových aktivit pro děti, mládež a specifické cílové skupiny

Cíl

Město hodlá vedle podpory spolků a investic do volnočasové infrastruktury také podporovat
individuální práci dalších občanů, např. při organizaci volnočasových aktivit seniorů, matek na
mateřské dovolené aj.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Soukromé osoby zajištující volnočasové aktivity, DDM
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

1.

Podpora aktivních seniorů při
volnočasových aktivitách ve
městě**

Probíhá
Poskytnutí bezplatného
zázemí v budově kulturního
domu pro setkávání aktivních
seniorů a příspěvky na jejich
činnost (zájezdy, vstupenky,
taneční akce aj.)

Rozpočet
města/
prostory
bezplatně +
80.000,- Kč

Průběžně

2.

Podpora činnosti a setkávání
rodičů na rodičovské
dovolené**

Probíhá
Poskytování bezplatného
zázemí vč. souvisejících služeb
v DDM pro setkávání
„Batolátek“.

Rozpočet
města/
prostory
bezplatně

Průběžně

3.

Iniciace organizovaných
setkávání specifických skupin
mládeže v DDM*

Umožnit využívání a setkávání Záměr
doposud neorganizovaných
zájmových skupin mládeže

Průběžně

Komentář:
-

B 2.1

Rozvoj ploch a zařízení pro sport

Cíl

Investovat do rozšíření a modernizace veřejných sportovních zařízení ve městě, aby došlo ke zkvalitnění
možností sportovního vyžití pro obyvatele města dle moderních standardů.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

Ano (probíhají úpravy)
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG
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1.

Multifunkční hřiště – fotbal,
streetball, skateboard,
běžecká dráha*

Záměr
V areálu fotbalového
klubu na pozemcích města
vytvořit veřejně přístupné
multifunkční hřiště

5 mil Kč/Rozpočet
města + dotace
MŠMT

20182019

2.

Mezirolí – sportovní a hasičský
areál***

Zázemí pro hasičský sport
a veřejné volnočasové
aktivity

Záměr

4 mil Kč/Rozpočet
města + dotace

20182019

3.

Nová Role – In-line dráha**

Vybudování veřejné In-line Záměr
dráhy na „Psí Louce“

Rozpočet města +
dotace EU

2017

4.

Workout hřiště***

Hřiště pro posilování pod
širým nebem

300.000,- Kč/
Rozpočet města

2015

Projekt a
vybraná lokalita

Komentář:
-

B.2.2

Zkvalitnění služeb a vybavení v organizacích města pro trávení volného času

Cíl

V oblasti poskytování volnočasových aktivit a nabídky možností trávení volného času je z pohledu
města hlavním subjektem DDM a městská knihovna. Město investovalo značné prostředky do
rekonstrukce prostor obou těchto organizací. Nyní hodlá tuto etapu dokončit nákupem potřebného
vybavení a využít nové větší prostory pro rozšířením nabídky poskytovaných služeb.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

DDM Nová Role a městská knihovna

Konkrétní projekty
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

V realizaci

1,5mil
Kč/rozpočet
města

2015

1.

Vybavení DDM a knihovny
v nových prostorách***

2.

Rozšíření nabídky
Díky vzniku nových
volnočasových aktivit pro děti a prostor může být
mládež*
rozšířena nabídka
„kroužků“ a aktivit pro
děti a mládež

V přípravě

Příspěvek kraje Průběžně

3.

Zkvalitnění poskytovaného
připojení na veřejnou
internetovou síť v Knihovně a
multimediální služby*

V realizaci

5.000,- Kč/ rok 2015
rozpočet města

Mobiliář DDM a
knihovny

Zlepšení
poskytovaného
připojení na
internetovou síť a
multimediální služby

Komentář:
-
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B.3.1

Podpora a realizace společenských a kulturních akcí

Cíl

Ve městě je pořádáno množství kvalitních společenských i kulturních akcí. Záměrem je i nadále
pokračovat v pořádání těchto akcí a finančně je podporovat, aby ve městě i nadále kypěl kulturní život.
Za tímto účelem souběžně dále prohlubovat i spolupráci se zahraničními partnery.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Soukromé subjekty pořádající kulturní akce, města Rittersgrün a Breitenbrunn

Konkrétní projekty
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

1.

Podpora kvalitních kulturních
akcí soukromých subjektů***

Zachovat podporu
tradičních akcím ve
městě – koncerty,
festival apod.

Probíhá

2.

Společenské aktivity
s partnerskými obcemi
v Německu**

Spolupořádání a účast na Probíhá
akcích s německými
městy Rittersgrün a
Breitenbrunn, org.
Zájezdů apod.

HMG

Průběžně
Max. 100.000,Kč/rozpočet města

50.000,- Kč/
rozpočet města

Průběžně

Komentář:
-

B.3.2

Zachování pamětihodností a tradic

Cíl

Ve městě je pouze několik historických památek, proto je třeba pracovat na jejich zachování a
zpřístupnění veřejnosti. Hlavní prioritou v tomto směru bude kostel Sv. Michaela, který je
dominantní historickou pamětihodností města. Současně pokračovat v pietních akcích a tradici
setkávání veřejnosti v době adventu apod.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Konkrétní projekty
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

1.

Podpora zachování a rozvoje
pamětihodností a zajímavostí**

2.

3.

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

Aktivně se podílet na
údržbě kostela sv.
Michaela a přilehlou
zahradu, udržovat pietní
místo na hřbitově

Probíhá

50.000,- Kč/
rozpočet města

Průběžně

Zajištění přístupu veřejnosti do
kostela sv. Michale při
adventních koncertech aj.**

Organizace adventních
koncertů, setkávání
občanů s farníky a živý
betlém

Probíhá

10.000,- Kč/

Průběžně

Kladení věnců u pomníků**

Na výročí osvobození
probíhá kladení věnců
zástupci města

Probíhá

rozpočet města

5.000,- Kč/

Průběžně

rozpočet města
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Oprava střechy kapličky
v Mezirolí**

4.

2015-2020

Provést opravu střechy u Posuzuje se
90.000,- Kč/
kapličky
z hlediska
rozpočet města
památkové péče,
před realizací

2015

Komentář:
-

C.1.1

Rozvoj odpadového hospodářství a zkvalitnění sběru tříděného odpadu

Cíl

Podpořit životní prostředí a pořádek ve městě dalším rozvojem odpadového hospodářství. Vytvořit
zejména systém sběru bio odpadu. Z ankety vyplynula potřeba zvýšení počtu zvláštních nádob na
kartonový odpad a sáčků na psí exkrementy. Současně pokračovat v osvětě k třídění odpadu.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

1.

Kompostéry (bio odpad)
pořízení + rozmístění
v lokalitách kolem RD a
zahrádek + vybudování
kompostárny**

Záměr
Svážení bio odpadu a
jeho ukládání v souladu
s platnou legislativou

2.

Zvláštní kontejnery na
kartony*

Pronájem kontejnerů
na kartony od
soukromé společnost +
nebezpečný odpad

3.

Pokračovat v osvětě třídění
odpadů**

Novorolský zpravodaj,
web, exkurze pro školy
ve sběrném dvoře

4.

Pořízení sáčků na koše na
Na koše venku umístit
veřejném prostranství pro sběr sáčky
psích exkrementů**

Zahájeno jednání
se společností
poskytující
nádoby na odpad

Finance/
financování

HMG

2,5 mil Kč/ OPŽP
dotace a
rozpočet města

2015/2016
podání
žádosti
realizace
2017

20.000 Kč/rok/

2015

rozpočet města

Průběžně

Záměr nákupu
sáčků + stojanů
ke košům

50.000,- Kč/rok

2015

rozpočet města

Komentář:
-

C.1.2

Vytvoření a realizace udržitelného řešení místa budoucího ukládání odpadů

Cíl

Současná skládka města má z legislativních důvodů pouze omezenou dobu ukládání max. do roku 2020.
Záměrem je proto zjistit nejlepší možnost budoucího ukládání odpadů i po ukončení činnosti současné
skládky odpadu.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

Ano
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2015-2020

Konkrétní projekty
Poř.
číslo
1.

Název aktivity

Stručná anotace

Zpracování projektu na sanaci
skládky do roku 2018***

Zpracování projektu jak
sanovat starou skládku
v souladu s legislativou

Rozpracovanost Finance/financování
Záměr

HMG

500.000,- Kč/rozpočet 2016
města

Komentář:
-

Ukládání odpadů na současné skládce je možné pouze do roku 2017 s eventuálním prodloužením do roku
2020. Pokud by nedošlo k legislativní změně pak po tomto datu, již nebude možno skládku využívat.

C.2.1

Péče o vzhled města a veřejnou zeleň

Cíl

Zlepšit vybavení a vzhled veřejných prostranství a zefektivnit péči o městskou zeleň.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Technická služba Nová Role, s.r.o.

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/financování

HMG

1.

V nové části města vybudování Ve třech lokalitách sídlišť
laviček, parkových úprav a míst ve městě v rámci
k odpočinku vč. zeleně***
regenerace
panelákových sídlišť

Na první etapu je
připravována PD
další etapy v
záměru

Viz. výše Regenerace
panelákových sídlišť

2.

Sekání trávy ve městě*

Rozšíření technického
parku strojů na sekání
trávy pro Technické
služby – 1 větší
traktorová sekačka,
křovinořezy

Průzkum trhu

150.000,- Kč/
rozpočet města

2016

3.

Ve staré části města provést
dendrologický průzkum stavu
dřevin**

Zjistit stav dřevin a za
přestárlé či nebezpečné
dřeviny po pokácení
vysázet nové

Záměr

500.000,- Kč/
dendrologický
průzkum + kácení a
vysázení

20152017

2016,
2017,
4 mil. Kč dotace MMR 2018
ČR/4 mil Kč rozpočet 3 etapy
města

Komentář:
-

C.2.2

Rozvoj infrastruktury v oblasti ochrany životního prostředí

Cíl

Rekonstrukcí již nevyhovující infrastruktury rozvodu tepla ve městě přispět ke snížení teplených ztrát a
obnovou zařízení vodních děl zabezpečit protipovodňovou ochranu území.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role
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Soulad s územním plánem:

2015-2020

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

1.

Rekonstrukce stávajících
rozvodů centrálního
zásobování teplem ve
městě **

Rozvody tepla v kolektorech
jsou předimenzovány a
vznikají zde vysoké tepelné
ztráty. Jejich rekonstrukcí
dojde ke snížení těchto ztrát a
nákladů na vytápění což bude
mít také pozitivní dopad na
životní prostředí.

Zpracovaný projekt
připravuje se
energetický audit a
žádost o dotaci

2.

Rekonstrukce
bezpečnostního přelivu
Novorolského rybníku***

Stávající bezpečnostní přeliv
rybníku vykazuje praskliny a
celkové opotřebení. Z důvodu
jeho stavu je potřeba provést
jeho celkovou rekonstrukci.

Zpracovaný
projekt,
připravuje se
žádost o dotaci

Finance/
financování

HMG

3,2 mil. Kč dotace
OPŽP a rozpočet
města

2016

3 mil. Kč/ dotace
OPŽP a rozpočet
města

2016

Komentář:
-

D.1.1

Rozvoj pečovatelské služby a sociální péče pro seniory obecně

Cíl

Město vnímá zvyšující se průměrný věk obyvatel, proto klade důraz na péči o seniory. Hodlá proto
navázat spolupráci se soukromým subjektem za účelem vybudování pobytového zařízení pro seniory a
poskytování terénní péče v jejich domovech.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Soukromý subjekt poskytující sociální služby

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

1.

Iniciace a spolupráce při
vybudování Sociál. pobytového
zařízení pro seniory v budově
býv. výchovného ústavu pro
mládež č.p. 231**

Ve spolupráci se
soukromým investorem
iniciovat vybudování
pobytového zařízení
pro seniory

V jednání
s investorem o
pronájmu
budovy

Budova bude
poskytnuta do
zvýhodněného
nájmu za tímto
účelem

2015-2016

2.

Zkvalitnění a rozšíření nabídky
úkonů v domě s pečovatelskou
službou č.p. 254 a poskytování
těchto služeb. Služby budou
poskytovány i terénně v celém
území**

Nové služby pro
seniory, služby budou
nově poskytovány až
do 19 h (dosud do 15 h)
a o víkendech, dále
zřízení tísňové péče 24
hodin denně

Vybraný nový
poskytovatel
služeb dle
požadavků soc.
odboru a klientů

650.000,- Kč
ročně/rozpočet
města

2016
zahájení
poskytování služeb.
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2015-2020

Komentář:
-

Tato priorita je v průniku s prioritou A.3.3 – využití nevyužívaných objektů města.

D.1.2

Sociální poradenství a podpora seniorů a osob ohrožených soc. vyloučením

Cíl

Organizovat poradenství pro sociální krizové situace, přednášky, osvěta a pořádání sbírek v čase adventu
pro potřebné občany.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

1.

Pravidelné setkání s odborníky Právní a sociální
na pomoc při řešení krizových poradenství např. při
situací občanů*
oddlužení 1x měsíčně
v budově MěÚ

2.

Organizování sbírek potřebných
věcí – ošacení, vybavení
domácnosti. Vždy 1x ročně před
Vánocemi. Finanční dobrovolná
sbírka k podpoře soc. slabých či
osamělých obyvatel*

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

Záměr

2016

30.000,- Kč
ročně/rozpočet
města

Přijetí věcí pro vybavení Probíhá
domácnosti aj. násl.
prodej za symbolickou
cenu prodávat. Za
utržené peníze nákup
dárků soc. slabým dětem
a opuštěným seniorům
Probíhá
Organizace přednášek a osvěty Organizace setkání
pro seniory v domě
seniorů s odborníky
s pečovatelskou službou*
v soc. oblasti proti –
podomnímu prodeji,
nabízení „výhodných
produktů“ aj.

3.

1x za rok
před
vánocemi

průběžně

Komentář:
-

D.2.1

Nízkoprahová zařízení pro mládež a rozvoj preventivních programů/krizové pomoci

Cíl

Zřízení a provoz služby pro mládež ohroženou společensky nežádoucími jevy. Smyslem je nabídnout co
nejsnadněji přístupnou a zajímavou alternativu smysluplného trávení volného času s možností získání
dalších informací v případě sociální a jiné potřeby.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

PČR, DDM Nová Role
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/financo
vání

HMG
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2015-2020

Zřízení Nízkoprahového centra Vznik klubu mládeže pro V přípravě a
v rámci nově nového DDM**
smysluplné trávení
monitoring
volného času mládeže
zájmu mládeže
14-18 let, např. zřízení
kurzu „Mladý zdravotník“
Programy zaměřené na V přípravě
Pravidelné besedy s PČR*
drogy, alkohol a

1.

2.

40.000,- Kč/rok/
rozpočet města

Od 2015

Od 2015

gambling. zaměření na
delikventní adolescenty
3.

Spolupráce se ZŠ, pravidelné
monitorování dětí a mládeže
ohrožených soc. vyloučením*

Spolupráce Soc. odboru
MěÚ s vedením ZŠ při
monitorování možné
delikventní činnosti

Průběžně

Průběžně

Komentář:
-

E.1.1

Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury

Cíl

Přesto, že město nevlastní pozemky pro výstavbu průmyslové zóny, hodlá poskytnout potenciálnímu
investorovi pro podporu vzniku zóny pozemky pro zřízení přístupové komunikace. Ve městě pak rozšířit a
dovybavit plochu pro veřejné trhy a veřejné akce.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Soukromý investor vzniku průmyslové zóny

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

V jednání a
hledání
potencionálního
zájemce

Průběžně

1.

Podpořit vznik přístupové
komunikace k průmyslové
zóně**

Poskytnutí pozemku pro
výstavbu přístupové
komunikace soukromého
investora k průmyslové
zóně

2.

Rozšíření parkoviště u trati na
multifunkční veřejnou plochu
pro veřejné akce**

Prodejní trhy, kulturní akce Záměr
v prostoru parkoviště u trati

1 mil Kč
/rozpočet
města

2018

Komentář:
-

E.1.2

Podpora podnikání vč. vytvoření nabídky vhodných prostor

Cíl

Podpořit příchod nových podnikatelů do města a rozšířit tak nabídku služeb pro obyvatele.

Nositel aktivity:
Partneři aktivity:

Městský úřad Nová Role
Podnikatelské subjekty v obci, WITTE Nejdek, spol. s r.o., Lincoln CZ s.r.o.
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Konkrétní projekty
Poř.
číslo

Název aktivity

1.

Komunikace s potencionálními
podnikatelskými subjekty
k provozování jejich činnosti**

2.

Pravidelná setkávání
s podnikateli*

Pravidelné informování
podnikatelů o možnostech
dotací EU*

3.

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
HMG
financování

Zjišťování možností pro V přípravě
podnikatele např.
oslovování nových
provozovatelů tradičních
obchodů
Probíhá
Setkávání s místními i
s velkými podnikatel.
subjekty v okolí. Vedení
města navštěvovat a
zjišťovat aktuální
poptávku na trhu práce.
Nabídka náborových dnů
na MěÚ zdarma vč.
uveřejní náborových dnů
Podnikatelé se na MěÚ V přípravě
zaregistrují a budou
průběžně dostávat
informace o dotačních
výzvách vč. poskytnutí
základních informací.

Průběžně

4x ročně

Průběžně

Komentář:
-

E.1.3

Podpora zachování zdravotních služeb

Cíl

Vyhledání vhodných prostor pro zachování lékárny, jejíž setrvání ve městě je dle informací provozovatele
z ekonomických důvodů ohroženo a nadále udržovat objekt zdravotního střediska

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Provozovatel lékárny, lékaři
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG
2016

1.

Průzkum možností vhodných
prostor ve vlastnictví města pro
zachování lékárny ve městě***

Vyhledat a poskytnout
lékárně v obci vhodné
prostory za přijatelných
podmínek, aby zůstala
lékárna zachována

Záměr

2.

Pokračovat v průběžné údržbě
objektu zdravotního střediska**

Pečovat o budovu
zdravotního střediska,
aby toto mohlo být i
nadále provozováno

Probíhá

300.000,- Kč
ročně/rozpočet
města

Průběžně
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Komentář:
-

E.2.1

Zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cíl

Zkvalitnit ubytovací zařízení pro návštěvníky ve městě, vybudovat záchytné parkoviště a celkový rozvoj
areálu Novorolského rybníku. Těmito činnostmi zatraktivnit město pro návštěvníky a podpořit tím
cestovní ruch.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

Provozovatel TIC

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

1.

Podpora vytváření kvalitních
ubytovacích kapacit ve městě*

Zefektivnit využití
Turistického informačního
centra (TIC) chatek a
autocampu pro jeho další
rozvoj

Záměr

2.

Rekonstrukce záchytného
turistického parkoviště*

Rekonstrukce za účelem
multifunkčního využití
(automobily, kola). PD a
stavba bude spojena s akcí
Cyklostezka Karlova cesta II

Záměr.

3.

Rozvoj areálu Novorolského
rybníku**

Vybudování sociálního
zařízení pro návštěvníky
areálu

4.

Projektová příprava
samostatného odkanalizování
objektu TIC**

Připravit k provedení
samostatné odkanalizování
TIC

Finance/
financování

HMG
2016/2017 +

1 mil Kč/rozpočet
města a dotace
EU- Přeshraniční
fond ČR - Sasko

2016 - PD

Záměr

400.000,- Kč/
rozpočet města

2016

Záměr

50.000,- Kč/
rozpočet města

2016

Příprava PD.

2018 –
stavební
práce

Komentář:
-

E.2.2

Vytvoření turisticky zajímavého okruhu/místa ve městě

Cíl

Vytvoření malé dančí „obůrky“ v městských lesích, kde by mohli návštěvnici pozorovat zvířata a život
v lese. Ve městě současně vybudovat informačně orientační systém vedoucí k místním zajímavostem.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role
Konkrétní projekty

Poř.
číslo
1.

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

Vytvoření lesní obory v městských Vybudování návštěvnicky Záměr

1,6 mil Kč/

HMG
2017-
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2.

2015-2020

lesích s vysokou zvěří pro
možnost pozorování**

zajímavé dančí obory vč.
naučné stezky a míst k
pozorování. S tím souvisí
vyřešení majet. vztahů k
přilehlým pozemkům

rozpočet města

2018

Informační systém/okruh
zajímavostí ve městě*

Záměr
Vybudovat jednoduchý
informačně navigační
systém pro návštěvníky
o místních zajímavostech

300.000,- Kč/
rozpočet města

2018

Komentář:
-

E.2.3

Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu a propagace města Nová Role

Cíl

Oslovením silných subjektů v cestovním ruchu a navázáním vzájemné spolupráce rozvíjet cestovní
ruch ve městě.

Nositel aktivity:

Městský úřad Nová Role

Partneři aktivity:

THUN 1794, Sedlecký kaolín a.s. a Obec Božíčany, MFF Karlovy Vary
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

1.

Spolupráce se
společnostmi THUN 1794 a.s.
a Sedlecký kaolin a.s. v oblasti
cestovního ruchu ve městě**

2.

Navázání spolupráce s vedení
MFF v Karlových Varech*

Rozšíření přeshraniční
spolupráce s bavorskou částí
Německa*

3.

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

Záměr
Propagace porcelánové
školičky a porcelánové cesty
v informačním systému
města. Zanesení do inform.
systému cestu z porcelánky
THUN 1794 do centra města
atd. Zjištění možnosti
spolupráce se Sedlecký
kaolin a.s.
Záměr
Zjistit možnosti realizace

HMG
2016

2016

doprovodného programu
Mezinárodním film. festivalu
např. promítání zapůjčených
filmů v sále ZUŠ, ubytování
návštěvníků apod.
Nalezení nového partnera v
Bavorsku

Zahájena
jednání

2016

Komentář:
-

B 5. Soulady strategických cílů a priorit se strategickými dokumenty
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5.1 Strategický cíl A – Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb
Priorita A. 1 – Dopravní infrastruktura


Dopravní politika ČR 2014 – 2020 – témata:
o harmonizace podmínek na přepravním trhu
o zlepšení kvality silniční dopravy
o omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví
o zvýšení bezpečnosti
o rozvoj regionální hromadné dopravy v rámci IDS



Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR pro léta 2013 – 2020 – doporučení:
o výstavba cyklostezek v úsecích s vysokou intenzitou silničního provozu, které cyklisté musí
nyní používat na cestách do zaměstnání a škol
o napojení cyklostezky na veřejnou hromadnou dopravu
o komplexní síť bezpečných cyklotras, složenou nejen z úseků cyklostezek, ale i dalších
komunikací vhodných pro cyklisty, které propojují obce regionu
o bezpečnost a propagace cyklodopravy



Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
o SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
o prioritní oblast 1 Regionální konkurenceschopnost, op. 1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury - technická infrastruktura



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
o prioritní oblast 5 Doprava, SC 5.2 Kvalitní spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti
kraje



Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
o Prioritní oblast A – udržitelná doprava
 A1 – Vybudovat integrovaný dopravní systém
 A2 - Vybudovat komplexní systém dopravy v klidu
 A3 – Zvýšit podíl udržitelných a ekologicky nenáročných forem dopravy na
dopravních výkonech
 A4 – Zlepšit dopravní dostupnost a napojenost území

Priorita A. 2 – Bezpečnost a informovanost obyvatel


Strategie prevence kriminality 2012 – 2015
o 1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
o 4. Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších
subjektů
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IROP – SC 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
o prioritní oblast 6 Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti

2015-2020

Priorita A. 3 – Občanská vybavenost a služby


Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
 SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení



Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
 SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
 prioritní oblast 2 Územní soudržnost, op. 2.1.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020




prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.1 Energie – zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů na výrobě energie a tepla a snížit energetickou náročnost budov

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – domov
se zvláštním režimem, terénní a ambulantní sociální služby

5.2 Strategický cíl B – Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
občanů
Priorita B. 1 – Neinvestiční rozvoj volnočasových aktivit obyvatel


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
o op. 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití
kulturního potenciálu



Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
o SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a
neformálním vzdělávání
o SC 4 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež
k jejímu aktivnímu využití
o SC 9 Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mládeže včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
o SC 13 Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
prioritní oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví
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2015-2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017
 1.1 Podpora důstojného života seniorů 1.1.2 – rozšířená pomoc pro setkávání
seniorů v domácím prostředí

Priorita B. 2 – Infrastruktura pro trávení volného času


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 op. 2.1.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro
využití kulturního potenciálu



Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
 SC 2 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
 SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže
v zájmovém a neformálním vzdělávání
 SC 4 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a
mládež k jejímu aktivnímu využití
 SC 7 Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na
jejich fyzické a duševní zdraví a moráln í odpovědnost
 SC 9 Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mládeže včetně oceňování a
uznávání dobrovolných činností,
 SC 13 Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím

Priorita B. 3 – Zachování tradic a rozvoj kultury


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 prioritní oblast 2 Územní soudržnost, op. 2.1.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu



Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020
 SC6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

5.3 Strategický cíl C – Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celkové péče o vzhled
města
Priorita C. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady a udržitelný rozvoj území i po zahájení těžby
nerostů


Operační program životní prostředí 2014 – 2020
 PO 3 – SC3.1 – prevence vzniku odpadu
 PO 3 – SC 3.2 – zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 op 3.1.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálního
využití
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op 3.1.1 Odstranění starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a
území po bývalé těžbě nerostných surovin

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
 prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.2 Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho
dalšího využívání
 prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.4 Environmentální výchova a osvěta,
podpora občanských sdružení

Priorita C. 2 – Ochrana přírody, krajiny a péče o vzhled města


Operační program životní prostředí 2014 – 2020
 PO4 – SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech



Program rozvoje venkova 2014 – 2020
 článek 17 Investice do hmotného majetku – 4.3.2 Lesnická infrastruktura
(podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se v zemědělství a lesnictví
 články 24, 25 a 26 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 op 3.2.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020
 prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a
kulturní krajiny

5.4 Strategický cíl D – Rozvoj sociálních služeb se zaměřením na seniory a mládež
Priorita D. 1 – Zkvalitnění služeb pro seniory a sociálně vyloučené osoby


Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo soc iálně vyloučených ve společnosti a na
trhu práce
 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, IP 2.3 Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech



Integrovaný regionální operační progra m 2014 - 2020
 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 prioritní oblast 2 Územní soudržnost




Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020

36

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE
ČÁST B – STRATEGICKÁ ČÁST



2015-2020

prioritní oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 –
2017
 Prioritní oblast Senioři
 Prioritní oblast Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního
stavu či věku

Priorita D. 2 – Rozšíření a podpora sociálních služeb pro děti a mládež


Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na
trhu práce
 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, IP 2.3 Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech



Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 prioritní oblast 2 Územní soudržnost



Strategie prevence kriminality 2012 – 2015
 2.1 Ohrožené děti a mládež



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
 prioritní oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 –
2017
 5.1 Zmírňování či zamezování sociálního vyloučení


5.5 Strategický cíl E – Vytváření podmínek pro zkvalitnění podnikatelského prostředí ve
městě v koordinaci a podporou cestovního ruchu
Priorita E. 1 – Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání


Národní Regionální inovační strategie
 A. 2 Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových ry chle
rostoucích firem



Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
 SC 6 Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
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1.1.5 Adaptibilita trhu práce
2.3.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
 Pilíř 1. C Kvalitní podnikatelské prostředí


Priorita E. 2 – Podpora cestovního ruchu


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 4.2 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
 prioritní oblast 2 Cestovní ruch a lázeňství
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