Akční plán 2020-2023
Principy Akčního plánu

Strategický plán rozvoje města Chodova

* Akční plán je čtyřletý programový dokument, který představuje souhrn rozvojových
projektů pro období let 2020-2023 podílejících se na tvorbě budoucnosti města
Chodova do horizontu roku 2025.
* Jeho hlavním posláním je:
- Představit hlavní priority rozvoje, tj. myšlenkovou koncepci rozvoje.
- Pracovat na zlepšení image moderního města, které "ví, co chce, a jak toho
dosáhne".
- Sloužit jako nezbytný podklad pro čerpání evropských a národních dotací.
* Akční plán obsahuje velký počet projektů, jejichž celkový finanční objem překračuje
rozpočtové možnosti města. Proto:
- Při sestavování rozpočtu je třeba provést prioritizaci projektů. V rámci
procesu sestavování rozpočtu je třeba kvalifikovaně stanovit priority jednotlivých
projektů s ohledem na jejich potřebnost, přínosy a finanční náročnost. Projekty
s nejvyšší prioritou by pak měly být zahrnuty do rozpočtu města pro plánovaný
rok.
- Je třeba průběžně monitorovat situaci ohledně dostupnosti dotací (viz sloupec
"Možnosti čerpání dotace").
* Plán reflektuje stav k datu jeho poslední aktualizace: 12/2019
Akční plán nesmí být statickým dokumentem! Je třeba zajistit jeho min. každoroční aktualizaci,
v rámci které budou data upravena dle nově dostupných informací (rozsah projektu, investice projektu dle
položkového rozpočtu, zdroje financování při sestavování rozpočtu města / dle dotačních výzev apod.).
Důležité pozn.:
1) Číselná řada projektů v Akčním plánu na sebe nemusí navazovat. Důvodem je skutečnost, že zrealizované
projekty a vyřazené projekty zůstávají evidovány v Zásobníku projektů, ale z Akčního plánu jsou smazány.
2) Období realizace v Akčním plánu je vždy zahájeno rokem platným pro dané období aktualizovaného
plánu. Zásobník projektů, který zaznamenává postupný přehled všech změn daného projektu, však
obsahuje časové období uvedené rokem, kdy byl projekt poprvé formulován.
Zpracovatel: Erste Grantika Advisory a.s.

Priorita / Strategický cíl
Opatření

Garant

Priorita

Popis projektu

Investice
(odhad
v tis. Kč)

Termín
realizace

Možnosti
čerpání dotací

Tvorba
provoz.
nákl.

Stav rozpraco-vanosti
12/2019

Indikátor (cílová
hodnota)

Projekt
1.1 Zvýšení kvality 1.1.1 Přesun
1. Smart
správních agend do
City Chodov a dostupnosti
služeb pověřeného města Chodova
úřadu

500

2020-2025

Ne

Ano

Probíhají jednání
pro vznik
Vznik detašovaného
detašovaného
pracoviště
pracoviště ORP
Sokolov

15 000

2020-2025

Ne

Ano

Proběhla úvodní
jednání

Vznik statutu ORP

Starosta

Účast města Chodova v tzv. uhelné platformě. Jejím cílem je
restrukturalizace uhelného regionu (Karlovarského kraje) prostřednictvím
strategie a projektů.Bude se prostřednictvím odborných skupin zabývat
například dekarbonizací regionu (energetika, teplárenství), ukončením
těžby a následným využitím dolů, vzděláváním, vědou, výzkumem a
inovacemi a socioekonomickými projekty.

Bude
upřesněno

2020-2025

Ano

Ano

Společné prohlášení
regionů

Tvorba strategie a
realizace jejich
projektů

Starosta

Odkoupení a revitalizace areálů s využitím programu Restart. Uvažované
nemovitosti: Drobné zboží, sauna, Družstevník,koupaliště.

Bude
upřesněno

2020-2025

Restart

Ano

Úvaha + jednání
s majitelem

Kolaudace stavby

Starosta

Komunikace s vlastníkem areálu CHODOS CHODOV s.r.o. o oživení areálu:
vstup nových investorů, rekonstrukce areálu.

0

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha + jednání
s majitelem

Komunikace
s vlastníkem

Starosta

Záměr o přesunu ZŠ umělecké školy do areálu
ZŠ Dukelských hrdinů schválen zastupitelstvem.
V roce 2018 vznik proj. dokumentace, 2019 získání dotace na zateplení,
výměna oken. Od 2020 stavební úpravy.

60 000

2020-2021

OPŽP
(zateplení)

Ano

Dokončení proj.
Výběr využití
dokumentace, od objektu, kolaudace
2020 staveb. práce
stavby

5 024

2020-2025

OPZ

Ano

Úvaha + SPSZ
(Částečná realizace
Rubikon)

1.1.1.1 Komunikace s Ministerstvem vnitra ČR k převzetí vybraných
správních agend

Starosta

Jednání s MV o přesunu vybraných správních agend (občanské průkazy) z
města Sokolova
do Chodova, jako jeho detašované pracoviště.

1.1.1.2 Snahy o dosažení statutu ORP

Starosta

Přesun všech správních agend z města Sokolova do Chodova.

1.1.2 Identifikace
možností
transformace regionu

1.1.2.2 Aktivity Platformy pro uhelné regiony v transformaci

2. Iniciace
ekonomického
rozvoje

2.1 Zajištění
infrastruktury pro
podnikání

2.1.1 Revitalizace
brownfields na území
města
2.1.1.1 Získání městských brownfields do majetku města

2.1.2 Rozvoj areálu
CHODOS

2.1.2.1 Využití potenciálu areálu CHODOS CHODOV s.r.o.

2.1.3 Využití objektu
ZŠ Dukelských hrdinů
2.1.3.1 Tvorba plánu na využití objektu
338 a 260

ZŠ Dukelských hrdinů 338 a 260

2.2 Podpora
zaměstnanosti

2.2.1 Zvýšení
pracovních
příležitostí
ve městě

2.2.2 Podpora
investorů v regionu
2.3 Optimalizace
vzdělanostní
a kvalifikační
struktury
zaměstnanců

2.2.1.2 Sytém prostupného zaměstnávání

Vedoucí odboru
sociálních věcí

Vytvoření systému prostupného zaměstnávání, který umožní získat
pracovní zkušenosti až pro 10 znevýhodněných nezaměstnaných os./rok.

2.2.1.4 Využití nezaměstnaných osob
k veřejně prospěšným pracím a k veřejné službě

Vedoucí odboru
sociálních věcí

Každoročně bude určitý počet dlouhodobě nezaměstnaných cíleně umístěn
na trh práce v podobě veřejně prospěšných pracích.

3 000

2020-2025

OPZ

Ano

Částečná realizace
CHOTES s.r.o.
formou VPP, dále Umístění dl. nezam.
příspěvkové org. osob na trhu práce
města - veřejná
služba

Zpracování odborné studie pro dlouhodobý rozvoj regionu. Cílem je
poukázat na přínosy a možná negativa plynoucí ze vstupu významného
investora do regionu.

1 000

2022

Ne

Ne

Zadáno zpracování
dokumentu

Zpracování
manuálu

Uskutečněná
jednání

2.2.2.1 Tvorba manuálu pro vstup investorů do regionu

Starosta

2.3.1 Spolupráce
s partnery

0

2020-2025

Ne

Ne

Probíhá
transformace
Gymnázia a střední
odborné školy
Chodov s
Gymnáziem
Sokolov

100

2020-2025

Ne

Ne

Probíhá

Realizace
akce

Ano

Projednávání se
Sokolovskou
uhelnou, a.s.

Realizace
akce

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

Ano

Příprava stavebního
povolení

Kolaudace stavby

2.3.1.1 Optimalizace studijních oborů škol dle potřeb zaměstnavatelů

Místostarosta

Komunikace s Karlovarským krajem a zaměstnavateli s účelem optimalizace
studijních oborů dle regionální poptávky zaměstnavatelů.

2.3.1.2 Podpora stávajících zaměstnavatelů
v jejich rozvojových aktivitách

Místostarosta

Prohloubení spolupráce zaměstnavatelů a škol, medializace, den
otevřených dveří u zaměstnavatelů (propagace vlastní činnosti firem),
konference.

Referent úseku
životního
prostředí

Snaha o napojení vodního areálu do prostoru Smolnické výsypky. V roce
2020 dojde ke zpevnění břehů a doplnění mobiliáře.

2 000

3.1.1.2 Biotop

Referent úseku
životního
prostředí

Vybudování přírodního biotopu na území bývalých sádek (vybudování
přítoku a odtoku vody, revitalizace zeleně, vybudování zázemí pro
návštěvníky).

6 500

2020-2025

3.1.1.3 Systematické napojení cyklotras na páteřní cyklostezku Ohře

Vedoucí útvaru
rozvoje města a
dot.pol.

Zkvalitnění cyklodopravy na území města Chodova.

5 000

2020-2025 IROP/CLLD

3.1.1 Podpora sportů
3. Zkvalitně- 3.1 Podpora
ní podmínek volnočasových
3.1.1.1 Zvyšování standardu vodního areálu Bílá Voda (aktualizace 2020)
a kulturních aktivit
života
občanů

Spuštění systému

OPŽP (zeleň,

2020-2025 cesty), MAS
Sokolovsko

OPŽP

Priorita / Strategický cíl
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provoz.
nákl.

Stav rozpraco-vanosti
12/2019

Indikátor (cílová
hodnota)

Projekt

3.1.1.4 Skate park (aktualizace 2020)

Referent úseku
životního
prostředí

Výstavba skate parku v prostoru Smolnické výsypky, vedle stávajícího
pumptracku. Součástí bude také rozšíření parkoviště. V roce 2020 bude
vytvořena projektová dokumentace.

6 000

2020-2023

15 ekomiliard
(Mfin)

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

3.1.1.5 Lezecká stěna

Referent úseku
životního
prostředí

Vybudování stěny v prostoru nebo v rámci fasády na městském objektu.

1 000

2020-2025

MMR

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

3.1.1.7 Další rozvoj městského sportovního areálu

Vedoucí odboru
správy majetku

Pokračování rozvoje městského sportovního areálu dle zpracované studie.
Jedná se např. o rozšíření in-line dráhy, výstavba kryté haly na beach
volejbal, amfiteátr. V roce 2019 vybudována el. přípojka.

20 000

2022-2025

MMR

Ano

Studie

Kolaudace stavby

40

2022

Ne

Ne

Vyhodnocení a
aktualizace
strategie

Schválení
dokumentu
v ZM

Bude
upřesněno

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Zpracování
koncepce

3.1.1.10 Strategie podpory sportu 2025
(aktualizace 2020)
3.1.2 Rozšíření
spektra kulturního
a vzděl. vyžití

3.1.3 Péče
o kulturní
a historické dědictví
města

3.2 Zlepšování
občanské
vybavenosti

3.2.1 Obnova
veřejných
prostranství
a budov

Starosta

Vyhodnocení a aktualizace strategie (nejpozději 2022).

3.1.2.2 Hledání využití pozemku u rybníku Bahňák

Vedoucí odboru
správy majetku

Hledání efektivního využití okolí rybníku Bahňák
(vč. fotbalového hřiště).

3.1.2.4 Dopravní hřiště

Velitel Městské
policie Chodov

Vybudování dopravního hřiště pro výuku dětí
a mládeže o bezpečnosti silniční dopravy, nácvik chování v silničním
provozu.

1 000

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

3.1.2.5 Podpora provozu kulturně zábavního centra

Jednatel KASS

1. Doplnění kulturního centra o zábavní prvky (bowlingové dráhy, kuželky),
které oživí každodenní provoz centra, aby KASS nebyl vytížen pouze v době
kulturních akcí.
2. Vybudování centrálního bezbariérového vstupu do kulturního centra a
kina.

5 000

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Nové zábavní prvky
+ protokol
o předání díla

Vzhledem k blížícímu se ukončení platnosti stavebního povolení na dobu
určitou objektu CAFEX - návrh revitalizace daného území po odstranění
původní stavby, náhrada objektu veřejných WC.

3 000

2020-2025

Ne

Ano

Studie zpracována
a schválena v ZM

Kolaudace stavby

30 000

2020-2025

Ne

Ano

Zhotovena
projektová
dokumentace

Kolaudace stavby

0

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha

Rozhodnutí

15 000

2020-2025

500

2020-2025

50

2020-2025

2 000

3.1.2.6 Revitalizace obchodní zóny CAFEX

Vedoucí odboru
správy majetku

3.1.2.8 Nové prostory městské knihovny

Starosta

Přesun knihovny do rekonstruovaných prostor bývalé knedlíkárny
(zakoupený brownfield ve vlastnictví města). Součástí bude výstavba
nabíjecí stanice pro elektromobily od BMW Group.

3.1.2.9 Nové využití budovy městské knihovny po jejím přesunu

Starosta

Identifikace možností, jak efektivně využít budovu městské knihovny na
Staroměstské ulici, po přesunu knihovny do nových prostor.

3.1.3.1 Revitalizace kostela sv. Vavřince

Historik města

Opravy a restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince pro zachování
nejstarší památkově chráněné budovy v městě.

3.1.3.2 Péče o evangelický kostel

Historik města

Oprava secesních prvků, údržba a památková ochrana kostela jako
významné sakrální stavby ve městě. Očekává se prohlášení za kulturní
památku.

3.2.1.1 Revitalizace zastaralých a nefunkčních objektů a areálů ve
vlastnictví 3. osob

Místostarosta

Vytvoření katalogu chátrajících budov a pozemků pro následnou intenzivní
komunikaci s majiteli
a státní správou k urychlení rekonstrukce, prodeji, či bezúplatného
převodu na město - dle kompetencí města. Probíhá monitoring situace.

3.2.1.2 Výstavba bezbariérových přístupů do objektů veřejné správy a
občanské vybavenosti
3.2.1.3 Revitalizace veřejných ploch u objektu KASSu Chodov
(aktualizace 2020)

3.2.1.4 Modernizace dětských hřišť

3.2.1.5 Revitalizace areálu městského hřbitova

Vedoucí odboru
správy majetku

CHOTES

Referent úseku
životního
prostředí

Starosta

Aktualizace seznamu nevyhovujících objektů. Zpracování generelu
bezbariérovosti. Postupné budování bezbariérových přístupů dle
finančních možností města.
Modernizace veřejných ploch u objektu KASSu Chodov (obměna
zpevněných ploch, vybudování opěrné zdi, parkovací místa apod.). V roce
2020 proběhne úprava plochy před objektem
v rozsahu cca 2 mil. Kč.
Obměna herních prvků ve vybraných lokalitách.

Revitalizace městského hřbitova na základě zpracované odborné studie kolumbária, místa pro pohřbívání, komunikace, zeleň, oplocení.

KK / ORP
Sokolov /
ITI

Ano

Průběžná realizace
Předáním díla dle
po etapách smluvního ujednání

Ano

Průběžná realizace
Předáním díla dle
po etapách smluvního ujednání

Ne

Ne

Úvaha Vytvoření katalogu

2020-2025

Ne

Ano

Komunitní plán

Monitoring

18 000

2020-2025

Ne

Ano

Architektonická
studie (výchozí bod
pro realizaci)

Kolaudace stavby

9 000

2020-2025

Ne

Ano

Průběžná realizace
po etapách

Kolaudace stavby

46 000

2022-2025

Ne

Ano

Průběžná realizace
po etapách

Zpracování studie

KK / ORP
Sokolov /
ITI

Priorita / Strategický cíl
Opatření

Garant

Priorita

Popis projektu

Investice
(odhad
v tis. Kč)

Termín
realizace

Možnosti
čerpání dotací

Tvorba
provoz.
nákl.

Stav rozpraco-vanosti
12/2019

Indikátor (cílová
hodnota)

Projekt

3.2.2 Územní
plánování a
inženýrské sítě

3.2.1.6 Regenerace sídlišť

Vedoucí odboru
správy majetku

Příprava harmonogramu revitalizaci sídlišť U Koupaliště, Tovární, Čapkova
a Jiráskova (určení využití veřejných ploch, obnova zeleně, budování
parkovacích ploch, rekonstrukce komunikací). Zpracování studie
regenerace sídlišť
U porcelánky a ČSO. Součástí bude vytvoření prostorové rezervy pro
technologické sítě.

3.2.1.8 Vybudování dětského hřiště v ulici ŽD

Referent úseku
životního
prostředí

Vybudování nového dětského hřiště v ulici Železný Dvůr.

3.3.1 Zavedení
preventivních
a represivních
opatření

2020-2025

OPŽP
(pouze
zeleň),
MMR

Ano

Příprava projektové
dokumentace (plán
2020: ul. Tovární)

Kolaudace stavby

2 000

2020-2025

MMR

Ano

Projektová
dokumentace
(podmíněno
získáním dotace)

Kolaudace stavby

40 000

2020

Ne

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

2 150

2022-2025

Ne

Ano

Zpracována
projektová
dokumentace

Kolaudace stavby

3.2.1.9 Revitalizace lokality Nádražní a Hrnčířské ulice
(aktualizace 2020)

Starosta

Revitalizace nádražního prostoru v blízkosti vlakového nádraží v souvislosti
s peronizací nádraží, výstavba podchodu. V roce 2020 bude provedena
modernizace stávajícího VO ke zvýšení bezpečnosti v rozsahu 800 tis. Kč.

3.2.1.15 Oprava povrchu komunikace vč. odvodnění lokality
za hřbitovem (II. etapa)

CHOTES

Rekonstrukce komunikace za hřbitovem
(II. etapa) z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu včetně
odvodnění srážkových vod, které zhoršení technického stavu významně
podporují.

3.2.2.1 Podpora výstavby individuálního bydlení

Starosta

Vybudování parcel pro výstavbu RD, přivedení inženýrských sítí,
vybudování komunikací.

20 000

2020-2020

MMR

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

Vedoucí odboru
správy majetku

V rámci oprav, rekonstrukcí a výstavby prováděných na území města
Chodova, bude dbáno o vytvoření prostorové rezervy pro technologické
sítě.

Individuálně

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha

Kolaudace stavby

Starosta

Aktualizace obecné vyhlášky o regulaci výherních automatů a zákazu pití
alkoholu na veřejných prostranstvích dle situace ve městě. Aktualizace
opatření obecné povahy s cílem omezit obchod s chudobou.

0

2020-2025

Ne

Ne

Probíhají konzultace s MFČR, MVČR.
Platná vyhláška,
vyhodnocení
stávající situace

Regulace obecní
vyhláškou

7 000

2021-2022

Ne

Ano

Zpracována
projektová Pořízení techniky a
dokumentace,
kolaudace stavby
postupná realizace

800

2020-2024

MVČR

Ano

Úvaha

Spuštění systému

3.2.2.5 Vytvoření prostorové rezervy pro technologické sítě
3.3 Zvýšení
bezpečnosti
(prevence
kriminality)

60 800

3.3.1.2 Aktualizace nařízení o veřejném pořádku dle obecní vyhlášky

3.3.1.4 Rekonstrukce vnitřních prostor Městského záchranného systému
(MZS) vč. pracoviště stálé dozorčí služby

Velitel Městské
policie Chodov
a vedoucí
městského
záchranného
systému

Rekonstrukce operačního střediska MZS
v Chodově: renovace technologií (např.: systém vedení událostí MP
Chodov, svolávací systém hasičů, záložní funkce MěÚ Chodov), počítačové
sítě, reorganizace stavebních prostor pro zlepšení celého systému (tzn.
rekonstrukce stavebních prostor, pracoviště krizového řízení, provozních
prostor hasičů, sociálních zařízení). V roce 2019 proběhla obnova I. etapa
modernizace kamerového systému a připravuje se realizace další etapy.

3.3.1.5 Modernizace systému varování
a vyrozumění osob na území města Chodova

Vedoucí
městského
záchranného
systému

Nutnost reakce na přechod radiového vysílání z analogové sítě na digitální :
1. Pořízení digitálních terminálů (vysílaček) pro zkvalitnění radiové
komunikace mezi členy MZS v rámci zefektivnění práce při záchranných
akcích.
2. Modernizace elektronických sirén, které jsou součástí varovného
systému pro obyvatelstvo města.

3.3.1.6 Obměna požární techniky
ve vybavení jednotky PO

Vedoucí
městského
záchranného
systému

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH města Chodova moderní, kvalitní a
akceschopnou požární technikou v souladu se zákonem o požární ochraně
(2020: obměna výškové techniky, následně automobilové stříkačky).

2 000

2020-2025 MVČR/KK

Ano

Postupná realizace

Pořízení techniky

Ano

Úvaha

Spuštění provozu

3.3.2 Podpora osvěty

3.3.2.1 Vybudování komunitního centra

Vedoucí odboru
sociálních věcí

Výstavba komunitního centra ve městě.

5 000

2020-2025

3.3.2.2 Středisko prevence kriminality pro primární prevenci v dané
oblasti na ZŠ a v NZDM

Velitel Městské
policie Chodov

Vytvoření týmu asistentů kriminality a rozšíření pracovního místa o
asistenta preventisty kriminality. Podpora marketingu: výroba
propagačních materiálů, návrhy a tisk letáků. Pravidelné zapojení
moderních prvků primární prevence (např. revolution train).

1 000

2020-2025 KK/ÚP (APZ)

Ne

Zvýšení bezpečnosti
Částečná realizace ve městě (statistiky
MěPol)

0

2020-2025

Ne

Ne

Průběžná realizace

Realizace
projektu

2 000

2020-2025

IROP

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

3.3.2.5 Zastupitelstvo mladých
3.4 Zvýšení kvality 3.4.1 Podpora
vzdělávání,
znevýhodněných
soc.+zdrav. služeb osob

3.4.1.1 Podpora základních škol při přípravě na budoucí povolání

Starosta

Místostarosta

Jednání zastupitelstva mládých ve věcech veřejných. Pravidelná setkání 4x
do roka.

Podpora výuky technických oborů prostřednictvím vytvoření nebo
rekonstrukcí vhodných prostor ve školních areálech.

IROP

Priorita / Strategický cíl
Opatření

Garant

Priorita

Popis projektu

Investice
(odhad
v tis. Kč)

Termín
realizace

Možnosti
čerpání dotací

Tvorba
provoz.
nákl.

Stav rozpraco-vanosti
12/2019

Indikátor (cílová
hodnota)

Projekt
Místostarosta

Podpora rodičů při návratu z rodičovské dovolené do práce.

Mzdové
náklady

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Prodloužení
otevírací doby

Starosta

Plné využití kapacit a zkvalitnění prostor polikliniky Chodov.

2 000

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Využití volných
kapacit

3.4.2.2 Senior taxi

Vedoucí odboru
sociálních věcí

Zvýšení dostupnosti zdravotních zařízení
pro seniory v Sokolově, Karlových Varech apod.
z důvodu nedostatečné a nevyhovující dopravní obslužnosti.

3 000

2020-2025

KK

Ano

Úvaha

Spuštění služby

3.4.2.3 Koncentrace sociálních služeb v budově DPS
(rekonstrukce budovy)

Vedoucí odboru
sociálních věcí

Rekonstrukce hospodářské budovy DPS pro následné poskytování
sociálních služeb dalšími organizacemi. Snaha
o koncentraci služeb. Záměr schválen v radě města: využití objektu pro
potřeby pečovatelské služby a denního stacionáře Mateřídouška.

13 000

2020-2025

IROP

Ano

Příprava projektové
dokumentace

Kolaudace stavby

1 000

2020-2022

Ne

Ne

Realizace

Vytvoření studie

0

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha

Vytvoření studie

500

2020-2025

Ne

Ne

Realizace, postupné
rozšiřování

Vytvoření studie

Bude
upřesněno

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Vytvoření studie

70 000

2020-2025

(realizace
zateplení)

Ano

Částečná realizace
po etapách

Vytvoření studie +
kolaudace staveb

Zaveden systému energetické správy veřejných budov s cílem zlepšit kvalitu
SMART vnitřního prostředí budov pro jejich uživatele, optimalizovat spotřebu
Bude
CHODOV energií a dosahovat ekonomických úspor. Realizaci zajistí obchodní
upřesněno
2030 společnost Teplo Chodov s.r.o. po vyřešení soudního sporu s MARSERVIS
s.r.o.

2020-2025

Ano

Založení společnosti
Teplo Chodov s.r.o.

Zahájení činnosti
společnosti Teplo
Chodov s.r.o.

3.4.1.3 Zřízení jeslí při MŠ Chodov
3.4.2 Zajištění
dostupnosti
zdravotní péče

4. Zajištění 4.1 Energetická
účinnost
environmentální
udržitelnosti

4.1.1
Environmentální
strategie

3.4.2.1 Nabídka vhodných prostor k výkonu zdrav. služeb

4.1.1.1 Zpracování energetické koncepce města

Jednatel Teplo
Chodov s.r.o.

4.1.1.3 Strategie nakládání s dešťovými vodami

Referent úseku
životního
prostředí

4.1.1.4 Strategie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Referent úseku
životního
prostředí

4.2.1 Revitalizace
zeleně

SMART
Koncepce nakládání se srážkovými vodami
CHODOV
v zastavěném území města.
2030
Koncepce likvidace biologicky rozložitelného odpadu ve městě vč.
praktického řešení (distribuce kontejnerů na bioodpad na celé území
města + strategie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem).

4.1.1.5 Koncepce veřejného osvětlení

Starosta

Komplexní řešení modernizace veřejného osvětlení ve městě s cílem
SMART dosažení úspor, při plnění funkce bezpečnostní, urbanistictické, estetické,
CHODOV provozní apod. Součástí bude širší provázanost s dalšími tématy jako je
2030 např. osazení kamerovým systémem, možnost solárního nabíjení, doplnění
o nabíjecí stanici pro elektromobily, identifikační systém pro zásah IZS.

4.1.2.1 Snížení energetické náročnosti městských budov

Starosta

Vypracování studie o energetické náročnosti veřejných budov. Identifikace
SMART
budov k zateplení, zhotovení projektové dokumentace a energetického
CHODOV
posudku a následná realizace stavby. Zateplení veřejných budov dle
2030
zpracované analýzy.

4.1.2 Energetické
úspory

4.2 Revitalizace
městské zeleně

Vytvoření energetické koncepce města.

OPŽP

OPŽP

4.1.2.2 Realizace energetického managementu města

Jednatel Teplo
Chodov s.r.o.

4.2.1.1 Obnova parku ČSM

Referent úseku
životního
prostředí

Obnova do podoby parku (založení zeleně, vybudování komunikací, vodní
fontány, veřejného mobiliáře apod.).

19 000

2020-2025

OPŽP

Ano

Projektová
dokumentace

Protokol
o předání díla

4.2.1.2 Rozvoj výsadeb a údržby zeleně

Referent úseku
životního
prostředí

Revitalizace městské zeleně (výsadba alejí, keřových ploch, trvalkových a
letničkových záhonů) ke zvýšení estetického potenciálu města a
odstraňování negativních dopadů výroby a dopravy.

9 000

2020-2025

OPŽP

Ano

Průběžná realizace

Protokol
o předání díla

4.2.1.3 Zelená infrastruktura

Referent úseku
životního
prostředí

SMART Požadavek na investory budov a zpevněných ploch na důsledné dodržování
CHODOV zákonných podmínek provádění stavby (nakládání s dešťovou vodou,
2030 ozelenění volných ploch, tvorba izolační zeleně apod.).

0

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha

Požadavek jako
součást územního
řízení

4.2.1.4 Revitalizace lesoparku v Lesní ulici

Referent úseku
životního
prostředí

Revitalizace parku pro zvýšení jeho rekreační funkce (vybudování
komunikací, veřejného osvětlení mokřadu, mola atd.).

34 000

2020

MFČR
Projekt 15
ekomiliard

Ano

Průběžná realizace

Kolaudace stavby

4.2.1.5 Revitalizace školních zahrad

Místostarosta

Tvorba studie o rozsahu revitalizace zahrad ostatních mateřských a
základních škol. Následná fyzická obnova zahrad školních areálů.

12 000

Ano

Studie zahrad MŠ

Protokol
o předání díla

(částečně)

OPŽP (popř.

2020-2025 Nadační fond
proměny)

Priorita / Strategický cíl
Opatření

Garant

Priorita

Popis projektu

Investice
(odhad
v tis. Kč)

Termín
realizace

Možnosti
čerpání dotací

Tvorba
provoz.
nákl.

Stav rozpraco-vanosti
12/2019

Indikátor (cílová
hodnota)

Projekt
4.3 Plynulost
4.3.1
silničního provozu Rekonstrukce
komunikací vč.
dopravy v klidu

4.3.2 Ekologizace
dopravy

4.3.1.1 Budování nových parkovacích ploch v rámci rekonstrukcí
komunikací

Starosta

Vznik nových parkovacích míst a ploch v rámci lokalit podstupujících
rekonstrukci.

10 000

2020-2025

Ne

Ano

Postupná realizace

Vznik nových
prarkovacích míst

4.3.1.2 Parkovací dům

Vedoucí odboru
správy majetku

Zvážení vytvoření parkovacího domu v podzemních prostorách dle již
vypracované studie.

Investor

2020-2025

Ne

Ano

Studie

Kolaudace stavby

4.3.1.3 Revitalizace území Havlíčkovy ulice

Vedoucí odboru
správy majetku

Příprava projektu s realizací (stavební vymezení parkovacích míst,
rekonstrukce povrchů).

5 000

2020-2025

Ne

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

Příprava projektu s realizací v Husově ulici, naproti areálu bývalých sádek
(vytvoření chodníku, přechodu pro chodce, osvětlení, parkovacích ploch
atd.). V roce 2020 bude instalováno nové VO v rozsahu 150 tis. Kč.

3 000

2020-2025

Ne

Ano

Částečná realizace

Kolaudace stavby

10 000

2020

Ne

Ano

Projektové
dokumentace

Kolaudace stavby

Kolaudace stavby

4.3.1.4 Úprava prostoru v ulici Husova

CHOTES

4.3.1.6 Revitalizace území Tovární ulice

Vedoucí odboru
správy majetku

4.3.1.7 Revitalizace území pod kostelem

Vedoucí odboru
správy majetku

Příprava projektu s realizací (stavební vymezení parkovacích míst, doplnění
chodníků a veřejného osvětlení-2018).

5 000

2020-2025

Ne

Ano

Projektová
dokumentace
veřejného osvětlení

4.3.1.9 Komunikace a parkoviště ve Staré Chodovské

Vedoucí odboru
správy majetku

Příprava projektu s realizací (příjezdová komunikace a parkovací místa u
fotbalového hřiště).

3 000

2020-2022

PRV
(MAS
Sokolovsko)

Ano

Projektová
dokumentace +
stavební povolení

Kolaudace stavby

4.3.1.12 Zklidnění dopravy v ulici Bezručova

Vedoucí odboru
správy majetku

Vybudování odstavné plochy a změna dopravního značení v ulici Bezručova
pro posílení bezpečnosti účastníků silniční dopravy.

Bude
upřesněno

2020-2021

Ne

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

4.3.1.13 Revitalizace ploch u garáží v ulici Vančurova

CHOTES

Tří etapový projekt bude zahájen odvodněním zpevněných ploch u garáží v
ulici Vančurova. Následovat bude položení asfaltu a výstavba veřejného
osvětlení v lokalitě.

4 600

2020-2021

Ne

Ne

Schváleno v
rozpočtu města

Kolaudace stavby

4.3.1.14 Rekonstrukce komunikace Horní (Račák)

CHOTES

Kompletní rekonstrukce stávající komunikace a výstavba veřejného
osvětlení v ulici Horní (směr rybník Račák).

4 200

2020

Ne

Ne

Schváleno v
rozpočtu města

Kolaudace stavby

4.3.1.15 Rekonstrukce mostu ve Staré Chodovské

CHOTES

Rekonstrukce mostu na ulici Stará Chodovská. V první etapě bude
zpracována projektová dokumentace (2020) a následně proběhne realizace
(2021).

760

2020-2021

Ne

Ano

Úvaha

2020: Projektová
dokumentace,
2021: Kolaudace
stavby

4.3.2.2 Snižování emisí z veřejné dopravy

Starosta

Opatření směřující k zavedení alternativních pohonů v rámci veřejné
dopravy (např. jednání
s provozovateli, specifická kritéria ve výběrových řízeních).

0

2020-2025

Ne

Ne

Úvaha

Realizace
akce

4.3.2.3 Vybudování veřejných dobíjecích stanic elektromobilů
a čerpacích stanic CNG

Starosta

Vybudování veřejné dobíjecí stanice
pro elektromobily a čerpací stanice CNG.

Investor

2020-2025

OPD2

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

Starosta

Pořízení referenčního vozu na alternativní pohon pro potřeby Města
Chodov, resp. poskytování veřejných služeb.

Bude
upřesněno

2020-2025

MŽP

Ano

Úvaha Nová karta majektu

Starosta

Zpracování projektové dokumentace a následná realizace dopravního
propojení ulic Nejdecká a Karlovarská.

10 000

2020-2025

Krajské
dotace

Ano

Úvaha

Kolaudace stavby

Starosta

Jednání s provozovateli autobusové dopravy
ke zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých lokalit ve městě. Závazek
veřejné služby, koordinace s KÚ KK.

0

2020-2025

Ne

Ne

Smlouva o závazku
veřejné služby

Změny
v autobusové
dopravě

Starosta

Revize a aktualizace opatření pasportu dopravního značení ve městě z
důvodu zvýšení plynulosti dopravy a zjednodušení orientace pro řidiče.
Revize přechodů pro chodce. Sjednocení a doplnění informačního systému
pro návštěvníky města.

300

2020-2025

Ne

Ano

Pasport
dopravního
značení

Revize dopravního
značení

5 000

2020-2025

Ne

Ano

V řešení odkup
pozemků
od Lesy ČR, s.p.

Kolaudace stavby

Desítky mil.

2020-2025

OPŽP

Ano

Studie odtokových
poměrů a investiční
záměr

Kolaudace stavby

4.3.2.4 Pořízení referenčního vozu na alternativní pohon
4.3.3 Odklon tranzitní
dopravy
4.3.3.1 Propojení komunikací 2/209 a 2/222
z města
4.3.4 Organizace
dopravy
4.3.4.1 Koordinace autobusové dopravy

4.3.4.2 Tvorba uceleného systému dopravního značení a zařízení
a městský informační systém

4.3.4.3 Dopravní řešení: U Koupaliště (lesík)
4.4 Minimalizace rizik

4.4.1 Budování
protipovodňových
opatření

Příprava projektu s realizací: 2019 - vyřešení dešťové kanalizace, 2020 revitalizace území.

4.4.1.1 Revitalizace území Vintířovského potoka

Vedoucí odboru
správy majetku
Vedoucí
městského
záchranného
systému

Příprava projektu a realizace (zpřehlednění dopravní situace v lokalitě U
Koupaliště, vymezení parkovacích stání a opravy komunikace).
Zpracování projektové dokumentace a realizace protipovodňové ochrany.
Vybudování studie
a následné realizace protipovodňové ochrany
v korytu Vintířovského potoka - povodňového parku.

