
 

ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM STAVU PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE 

MĚSTA NOVÁ ROLE KE DNI 15. 8. 2016 (II.) 

 

Strategický plán rozvoje města Nová Role byl schválen zastupitelstvem města Nová Role na jeho 7. 

zasedání konaném dne 2. 9. 2015. Plnění stanovených rozvojových cílů je určeno na období let 

2015 – 2020 a jednotlivé kroky jsou nastaveny v akčním plánu. V následujících tabulkách jsou 

uvedeny jednotlivé oblasti rozvoje a k nim stanovené cíle rozložené do let v plánovacím období. 

Přímo v jednotlivých řádcích je uveden stav akce: 

 

 

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 Stručná anotace Rozpracovanost Plán. fin. objem/ 
financování  

HMG 

1. Nová Role – Hřbitovní** Rekonstrukce 
komunikace 

Příprava PD 

PD před 

dokončením. 

Jednání s firmou 

MOYO ohledně 

případné finanční 

spoluúčasti. 

500.000,- Kč/rozpočet 
města 

2016 

2. Nová Role  - Ke Stájím*** Rekonstrukce 

komunikace 

SPLNĚNO 250.000,- Kč/ rozpočet 
města  

2015 

3. Nová Role – oprava komunikace 
k ČOV* 

Rekonstrukce 

komunikace 
Před realizací – 

přípravné práce, 
instalace VO, čeká se 
na dokončení stavby 
ČOV spol. VAK 

150.000,- Kč/rozpočet 
města 

2016 

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 – 
realizace bodů 4., 5. 
a 6. posunuta o 1 
rok vzhledem 
k rozšíření množství 
podkladů 
potřebných pro 
získání dotace (a 
podrobnější PD). 

6 mil Kč/ rozpočet města 
+ dotace MMR ČR 

2016 



V červenci 2016 
proběhla konzultace 
na MMR ČR. 

5. Nádražní u věžáku parkovací místa 
(etapa II. regenerace panelákových 
sídlišť MMR)*** 

Komunikace a 

parkovací místa a 

související Inf. 

Příprava PD 6 mil Kč/ rozpočet města 
+ dotace MMR ČR 

2017 

6. Rolavská ul. řešení dopravy v klidu 
(etapa III. regenerace 
panelákových sídlišť MMR)*** 

Komunikace a 

parkovací místa a 

související Inf. 

Příprava PD 7 mil Kč/ rozpočet města 
+ dotace MMR ČR 

2018 

7. Úprava výjezdové komunikace 
z areálu SDH Nová Role** 

Místní 

komunikace 
Záměr –  

po dohodě s SDH 
byly prostředky 
investovány do 
opravy a zateplení 
střechy a stropu 
hasičské zbrojnice, 
akce probíhá (srpen 
2016)  

300.000,- Kč/rozpočet 
města 

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 
– probíhají přípravné 

práce a chystá se výběr 
dodavatele, výstavba 
proběhne v rámci 
projektu „Karlova 
Stezka II – Další rozvoj 
a pokračování Karlovy 
stezky“ 

8 mil Kč /rozpočet 
města a IROP, SFDI 

2015-
2016 

2. Cyklostezka – Karlova stezka (Aue- Výstavba Přípravná studie – 4 mil /rozpočet města, 2017-



Nejdek – Nová Role – Stará Role)** cyklostezky dtto jako bod 1., 
plánovaná trasa 
v úseku N.Role – 
zastávka – N.Role je 
vázána na schválení ÚP 
města, v rámci akce 
dojde i k revitalizaci 
stávající stezky N. Role 
– St. Role. 

OP Přeshraniční 
spolupráce ČR - Sasko 

2018 

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

Chodník Stavební povolení 
– v první fázi opravena 

asfalt. plocha za 
železničním 
přejezdem, 
v současnosti (8/2016) 
probíhá přeložka 
sloupu VO a osazení 
několika dalších lamp. 
poté bude moci dojít 
k opravě zbylé části 
chodníku 

400.000,- Kč /rozpočet 
města 

2015 

4. Chodník Ul. Chodovská*** Chodník Projekt v přípravě 
– probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele, 
akce bude rozdělena 
dílčí části v rámci 
„Projektu Chodovská“, 
který se skládá ze tří 
dílčích projektových 
dokumentací 1. 
Chodník Chodovská 
ulice, 2. Úprava 
vyústění ulic Mlýnská a 
Pod Homolkou, 3. 
Přechod Chodovská ul. 
č. p. 223 a č. p. 200.  

1,5 mil/rozpočet města 2016 

Komentář: 
- Tato priorita je zároveň v souladu a průniku s prioritami B.2.1 a E.2.1 
- 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** 

Jednání s dopravci o 
řízení či posílení 
určitých linek. Ankety 

Probíhá –  

o jeden spoj 
rozšířena linka do 

 Průběžně 



mezi občany Jimlíkova, v 07/2016 
odeslány připomínky 
ke konceptu veř. 
dopravy KV kraje 

2 Obnova autobusových zastávek ve 
městě* 

Provést rekonstrukci 
stávajících autobus. 
zastávek 

Záměr 

Projekt 2016 – 
zatím bez PD, 
projektanti nemají 
dostatek volných 
termínů. Zvážit 
možnost zadat práce 
TS. 

300.000,- Kč / 
rozpočet města + 
dotace MMR ČR 

2017 

3. Organizace mimolinkových 
autobusových spojů pro obyvatele 
do nákupních středisek** 

1x měsíčně zajišťovat 
pro občany autobus 
do nákupního 
střediska do KV 

Probíhá 20.000,-Kč rok/ 

rozpočet města 

Průběžně 

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 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Rozšíření kamerového 
systému* 

Vytvořit min. 3 další 
kamerové body 

Plán prevence 
kriminality, kde jsou 
vytipovány lokality – 
vzhledem k nízké úrovni 
kriminality v našem 
městě nebyla N. Role 
zařazena na krajské 
úrovni mezi priority (od 
toho se odvíjí krajská 
dotace poskytovaná na 
rozšíření kamerového 
systému, jednání o 
dotaci budou pokračovat 

300 tis Kč/ 

rozpočet města  

2016-2020 



i nadále) 

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 

SPLNĚNO 

2,1 mil. Kč/ 
rozpočet města  

 

2015-2016 

3. Jednání o městské policii* Jednání s Magistrátem 
v KV o zřízení hlídky pro 
město Nová Role 

Záměr  2016 

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

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

Zahájena spolupráce 
– probíhá v průběhu šk. 

roku 

 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 Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Vytvoření systému 
městského rozhlasu** 

Vybudování městského 
rozhlasu ve městě 

Je zpracována 
studie umístění 

500.000,- Kč/ 
rozpočet obce 

2016 

2. Pravidelná setkání starosty 
s veřejností** 

1 x v měsíci, poslední středa 
v měsíci na MěÚ 

Probíhá  Průběžně 

3. Pokračovat ve vydávání 
Novorolského zpravodaje**  

Tištěný zpravodaj o dění ve 
městě vycházející každé 2 
měsíce 

Probíhá –  

proběhla změna 
dodavatele (lepší 
kvalita a spolupráce 
s vydavatelem) a 
náklad byl o několik 
desítek kusů rozšířen 
(reakce na stížnosti 
části občanů na to, 
že zpravodaj 
opakovaně 
neobdrželi) 

80.000,Kč/rok
/rozpočet 
města 

Průběžně 

                                                           
1
 Státní fond dopravní infrastruktury  



4. Osvěta k rozšíření okruhu 
příjemců informačních sms** 

Informovat a nabádat 
obyvatelé k anonymnímu 
přihlášení se k odběru sms 

Probíhá  Průběžně 

5. Zvýšení komunikace s občany 
pomocí internetu – zlepšení 
webu a vyšší využívanost 
sociální sítě** 

Využít facebooku jako další 
komunikační platformy  

Web a facebook 
zřízen - rozšířit 
uveřejňované 
informace 

 Průběžně 

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

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

Probíhá  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 

SPLNĚNO 

12,7 mil. Kč /rozpočet 
města 

2015 

2. Nová Role - MŠ - zateplení 
objektu* 

Zateplení MŠ Záměr – 
v letošním roce 
(2016) proběhla, 
jako první etapa, 
výměna 
nevyhovujících 
oken a dveří. 
Probíhá dokončení 
PD, zpracování 
Energetického 
auditu a výběr 

3 mil. Kč/rozpočet 
města 

2017 



zpracovatele  
žádosti o dotaci. 

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

Stavební 
projekt  - 
Zpracována PD a 
vydáno SP. 
Připojení 
kanalizace je před 
dokončením. 

Kanalizace 300.000,- Kč 

Rekonstrukce 2 mil. Kč 
/rozpočet města 

2016-2017 

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…..“ 

 

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 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. SO 04 – Stavební úpravy 
MěÚ včetně zřízení výtahu** 

Výtah a úprava vnitřních 
prostor MěÚ 

Projektová 
dokumentace 

5 mil Kč/ Dotace, 
rozpočet města 

2017 

2. SO 01 – Rekonstrukce střechy 
MěÚ*** 

Rekonstrukce střechy MěÚ Projektová 

dokumentace  – 
Stavba bude 

dokončena 

v 09/2016. 

10 mil Kč /Dotace 
OPŽP a rozpočet 
města 

2016 

3. SO 06 – zateplení celého 
objektu MěÚ** 

zateplení celého objektu 
MěÚ 

Projektová 

dokumentace 

Probíhá příprava 

žádosti o dotaci 

13 mil Kč /Dotace 
OPŽP a rozpočet 
města 

2017 

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. 

Záměr, příprava 

projektu  
150.000,-Kč/Rozpočet 
města 

2017  



sociálního zázemí  

5. Revitalizace veřejného 
prostranství v Mezirolí** 

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

Záměr 1,5 mil Kč/rozpočet 
města 

2016-
2017 

Komentář:  

- 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…“ 

 

A.3.3 Využití volných objektů ve vlastnictví města 

Cíl 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 

Partneři aktivity: Soukromý subjekt poskytující sociální služby, veřejnost 

Soulad s územním plánem: Ano 

Konkrétní projekty 

Poř. 

číslo 

Název aktivity 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 – 
zatím stav nezměněn, 
potenciální zájemce 
řeší PD a fin. zajištění 
projektu 

 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 –  

objekt ZUŠ nabídnut 
k prodeji (zatím bez 
zájemce), o DDM se 
jedná, 
nejpravděpodobnější 
se jeví demolice a 
revitalizace 
prostranství 

 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
vání 

HMG 

1. Pokračování v grantovém 
programu města** 

 

 

I nadále finančně 
podporovat na základě 
žádostí spolky ve 
městě a navýšit 
dosavadní částku 

Průběžně – 
Grantový systém 
zaveden 

600.000,- 
Kč/rozpočet 
města 

Průběžně 

2. Finančně se podílet na 
provozních nákladech Sportovní 
haly TJ vč. nutných oprav** 

Pro udržení chodu 
Sportovní haly 
přispívat na její provoz 
příp. opravy 

Průběžně 50.000,- Kč/rok  Průběžně 1x 
za rok 

3. Finanční příspěvky na nezbytné 
vybavení k činnosti členů spolku 
na základě individuál. žádostí** 

Jednorázové příspěvky 
na základní vybavení 

Průběžně do 100.000,- 
Kč/rok 

Průběžně 

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

Zapojování spolků do 
městských akcí 

Průběžně  Průběžně 

 

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** 

Poskytnutí bezplatného 
zázemí v budově kulturního 
domu pro setkávání aktivních 
seniorů a příspěvky na jejich 

Probíhá Rozpočet 
města/ 
prostory 
bezplatně + 

Průběžně 



činnost (zájezdy, vstupenky, 
taneční akce aj.) 

80.000,- Kč 

2. Podpora činnosti a setkávání 
rodičů na rodičovské 
dovolené** 

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

Probíhá Rozpočet 
města/ 
prostory 
bezplatně 

Průběžně 

3. Iniciace organizovaných 
setkávání specifických skupin 
mládeže v DDM* 

Umožnit využívání a setkávání 
doposud neorganizovaných 
zájmových skupin mládeže 

Záměr  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 

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

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

Záměr 5 mil Kč/Rozpočet 
města + dotace 
MŠMT  

2018-
2019 

2. Mezirolí – sportovní a hasičský 
areál*** 

Zázemí pro hasičský sport 
a veřejné volnočasové 
aktivity 

Záměr 4 mil Kč/Rozpočet 
města + dotace  

2018-
2019 

3. Nová Role – In-line dráha** Vybudování veřejné In-line 
dráhy na „Psí Louce“  

Záměr Rozpočet města + 
dotace EU  

2017 

4. Workout hřiště*** Hřiště pro posilování pod 
širým nebem 

Projekt a 
vybraná lokalita 

SPLNĚNO 

300.000,- Kč/ 
Rozpočet města 

2015 

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 

1. Vybavení DDM a knihovny 
v nových prostorách*** 

Mobiliář DDM a 
knihovny 

V realizaci 

SPLNĚNO 

1,5mil 
Kč/rozpočet 
města 

2015 

2. Rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit pro děti a 
mládež* 

Díky vzniku nových 
prostor může být 
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* 

Zlepšení 
poskytovaného 
připojení na 
internetovou síť a 
multimediální služby 

V realizaci 

SPLNĚNO 

5.000,- Kč/ rok 
rozpočet města 

2015 

Komentář: 

-  

 

 

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 

HMG 

1. Podpora kvalitních kulturních 
akcí soukromých subjektů*** 

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

Probíhá Max. 100.000,- 
Kč/rozpočet města 

Průběžně 

2. Společenské aktivity 
s partnerskými obcemi 
v Německu** 

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

Probíhá 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 Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Podpora zachování a rozvoje 

pamětihodností a zajímavostí**  

 

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

Probíhá 50.000,- Kč/ 
rozpočet města 

Průběžně 

2. 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/ 

rozpočet města 

Průběžně 

3. Kladení věnců u pomníků** Na výročí osvobození 
probíhá kladení věnců 
zástupci města 

Probíhá 5.000,- Kč/ 

rozpočet města 

Průběžně 

4. Oprava střechy kapličky 

v Mezirolí** 

 

Provést opravu střechy u 
kapličky 

Posuzuje se 
z hlediska 
památkové péče, 
před realizací 
SPLNĚNO 

90.000,- Kč/ 
rozpočet města 

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 Finance/ 

financování 

HMG 

1. Kompostéry (bio odpad) 

pořízení + rozmístění 

v lokalitách kolem RD a 

zahrádek + vybudování 

kompostárny** 

Svážení bio odpadu a 
jeho ukládání v souladu 
s platnou legislativou 

Záměr – dotace ze 

strany MŽP ČR 
pozastaveny, od 
09/2016 se plánuje 
opět jejich rozjezd, 
poté se bude 
pokračovat i v projektu  

2,5 mil Kč/ OPŽP 
dotace a 
rozpočet města 

2015/2016 
podání 
žádosti 
realizace 
2017 



2. Zvláštní kontejnery na 

kartony*  
Pronájem kontejnerů 
na kartony od 
soukromé společnost + 
nebezpečný odpad 

Zahájeno jednání 

se společností 

poskytující 

nádoby na odpad 

– nádoby s menším 

objemem zatím 

zapůjčeny bezplatně 

20.000 Kč/rok/ 

rozpočet města 

2015 

3. Pokračovat v osvětě třídění 

odpadů** 
Novorolský zpravodaj, 
web, exkurze pro školy 
ve sběrném dvoře 

  Průběžně 

4. Pořízení sáčků na koše na 
veřejném prostranství pro sběr  
psích exkrementů** 

Na koše venku umístit 
sáčky 

Záměr nákupu 

sáčků + stojanů 

ke košům 

SPLNĚNO 

50.000,- Kč/rok  

rozpočet města 

2015 

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 

Konkrétní projekty 

Poř. 

číslo 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/financování HMG 

1. Zpracování projektu na sanaci 
skládky do roku 2018*** 

Zpracování projektu jak 
sanovat starou skládku 
v souladu s legislativou 

Záměr 
Zadáno zpracování 

PD. 

500.000,- Kč/rozpočet 
města  

2016 

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 
laviček, parkových úprav a míst 
k odpočinku vč. zeleně*** 

Ve třech lokalitách sídlišť 
ve městě v rámci 
regenerace 
panelákových sídlišť 

Na první etapu je  
připravována PD 
další etapy 
v záměru – viz cíl 

A.1.1, body  4. – 6. 

Viz. výše Regenerace 
panelákových sídlišť 

4 mil. Kč dotace MMR 
ČR/4 mil Kč rozpočet 
města 

2016, 
2017, 
2018 

3 etapy 

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 – proběhla 

první etapa = 

posouzení a 

pasportizace 500 

stromů na území 

města (Mezirolí u 

dětského hřiště a 

dále ulice 

Chodovská, Školní, 

Tovární, Nádražní, 

část. Rolavská a 

Svobodova) 

www.stromypodko

ntrolou.cz; v příštím 

roce další etapa 

500.000,- Kč/ 
dendrologický 
průzkum + kácení a 
vysázení 

2015-
2017 

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 

Soulad s územním plánem: Ano 

Konkrétní projekty 

Poř. 

číslo 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

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 – akce 

probíhá (zahájena 
07/2016, plánované 
dokončení 09/2016) 

3,2 mil. Kč dotace 
OPŽP a rozpočet 
města 

2016 

 

2. Rekonstrukce Stávající bezpečnostní přeliv Zpracovaný 3 mil. Kč/ dotace 2016 

http://www.stromypodkontrolou.cz/
http://www.stromypodkontrolou.cz/


bezpečnostního přelivu 
Novorolského rybníku*** 

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

projekt, 

připravuje se 

žádost o dotaci 

OPŽP a rozpočet 
města 

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 
poskytová-
ní služeb. 

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 Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Pravidelné setkání s odborníky 

na pomoc při řešení krizových 

situací občanů* 

Právní a sociální 
poradenství např. při 
oddlužení  1x měsíčně 

Záměr 30.000,- Kč 
ročně/rozpočet 
města 

2016 



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* 

Přijetí věcí pro vybavení 
domácnosti aj. násl. 
prodej za symbolickou 
cenu prodávat. Za 
utržené peníze nákup 
dárků soc. slabým dětem 
a opuštěným seniorům  

Probíhá  1x za rok 
před 
vánocemi 

3. Organizace přednášek a osvěty 
pro seniory v domě 
s pečovatelskou službou* 

Organizace setkání 
seniorů s odborníky 
v soc. oblasti proti – 
podomnímu prodeji, 
nabízení „výhodných 
produktů“ aj. 

Probíhá  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 

1. Zřízení Nízkoprahového centra 

v rámci nově nového DDM** 

 

Vznik klubu mládeže pro 
smysluplné trávení 
volného času mládeže 
14-18 let, např. zřízení 
kurzu „Mladý zdravotník“ 

V přípravě a 
monitoring 
zájmu mládeže 

40.000,- Kč/rok/ 
rozpočet města 

Od 2015 

2.  

Pravidelné besedy s PČR* 

 

 

 

Programy zaměřené na 
drogy, alkohol a 
gambling. zaměření na 
delikventní adolescenty 

V přípravě  Od 2015 

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 

1. Podpořit vznik přístupové 

komunikace k průmyslové 

zóně** 

Poskytnutí pozemku pro 
výstavbu přístupové 
komunikace soukromého 
investora k průmyslové 
zóně 

V jednání a 
hledání 
potencionálního 
zájemce –  

jednání se zájemcem 
o koupi pozemků od 
soukromého 
vlastníka o 
spoluúčasti města na 
přípravě 
infrastruktury 

 Průběžně 

2. Rozšíření parkoviště u trati na 

multifunkční veřejnou plochu 

pro veřejné akce** 

Prodejní trhy, kulturní akce 
v prostoru parkoviště u trati 

Záměr 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: Městský úřad Nová Role 

Partneři aktivity: Podnikatelské subjekty v obci, WITTE Nejdek, spol. s r.o., Lincoln CZ  s.r.o. 

Konkrétní projekty 

Poř. 

číslo 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Komunikace s potencionálními 

podnikatelskými subjekty 

k provozování jejich činnosti**  

Zjišťování možností pro 
podnikatele např. 
oslovování nových 
provozovatelů tradičních 
obchodů 

V přípravě  Průběžně 

2. Pravidelná setkávání 

s podnikateli*  
Setkávání s místními i 
s velkými podnikatel. 
subjekty v okolí. Vedení 
města navštěvovat a 
zjišťovat aktuální 
poptávku na trhu práce.  
Nabídka náborových dnů 

Probíhá  4x ročně 



na MěÚ zdarma vč. 
uveřejní náborových dnů  

3. Pravidelné informování 

podnikatelů o možnostech 

dotací EU*  

Podnikatelé se na MěÚ 

zaregistrují a budou 

průběžně dostávat 

informace o dotačních 

výzvách vč. poskytnutí 

základních informací. 

V přípravě  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 

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 –  

lékárna zachována, 
vstup nového ná-
jemce do stávajících 
prostorů 
(nemovitost 
vlastněná 
soukr.osobou) 

 2016 

2. Pokračovat v průběžné údržbě 

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

Probíhá – 
proběhla sanace 

vnějších (2015) i 

vnitřních (2016) 

prostor ZS 

300.000,- Kč 
ročně/rozpočet 
města 

Průběžně 

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 Rozpraco-
vanost 

Finance/ 

financování 

HMG 

1. Podpora vytváření kvalitních 

ubytovacích kapacit ve městě* 
Zefektivnit využití 
Turistického informačního 
centra (TIC) chatek a 
autocampu pro jeho další 
rozvoj 

Záměr  2016/2017 + 

2. Rekonstrukce záchytného 

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

Záměr. 

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

2016 - PD 

2018 – 
stavební 
práce 

3. Rozvoj areálu Novorolského 

rybníku** 

 

Vybudování sociálního 

zařízení pro návštěvníky 

areálu 

Záměr  400.000,- Kč/ 
rozpočet města 

2016 

4. Projektová příprava 

samostatného odkanalizování 

objektu TIC** 

Připravit k provedení 
samostatné odkanalizování 
TIC  

Záměr 

probíhá, akce 

VAK, poté 

převezme VAK 

přípojku do 

majetku 

50.000,- Kč/ 
rozpočet města 

2016 

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 

Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

1. Vytvoření lesní obory v městských 

lesích s vysokou zvěří pro 

možnost pozorování**  

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

Záměr 1,6 mil Kč/ 
rozpočet města 

2017-
2018 

2. Informační systém/okruh 

zajímavostí ve městě*  
Vybudovat jednoduchý 
informačně navigační 
systém pro návštěvníky 
o místních zajímavostech 

Záměr 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 Stručná anotace Rozpracovanost Finance/ 

financování 

HMG 

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

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  2016 

2. Navázání spolupráce s vedení 

MFF v Karlových Varech*  
Zjistit možnosti realizace 
doprovodného programu 
Mezinárodním film. festivalu 
např. promítání zapůjčených 
filmů v sále ZUŠ, ubytování 
návštěvníků apod. 

Záměr  2016 

3. Rozšíření přeshraniční 

spolupráce s bavorskou částí 

Německa* 

Nalezení nového partnera v 
Bavorsku 

Zahájena 

jednání 
 2016 

Komentář: 

     - 

 


