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Udržitelnost a ekologie - Chodov je městem, které se mi líbí

Alternativní a hromadná doprava
Budeme motivovat občany k vyššímu využití pěší/cyklistické či hromadné dopravy. Podporou budeme zvyšovat nejen jejich dostupnost, ale i kvalitu.
Název projektu
Podpora alternativních druhů dopravy

Koordinace autobusové dopravy Propojení nádraží a centra města
veřejnou dopravou.

Cyklostezky

Ekologický vůz pro potřeby města
Vybudování veřejných dobíjecích
stanic elektromobilů.

Popis
Kampaň a motivace občanů k využívání alternativních
druhů dopravy. Komunikace pozitiv vycházející z nižší
intenzity individuální automobilové dopravy.
Jednání s provozovateli autobusové dopravy
ke zlepšení dopravní dostupnosti krajského a okresního
města. Podpořit hromadnou dopravu ve spojení mezi
oběma centry města a nádražím ve vytížených časech.
Pro zlepšení dostupnosti vlakového nádraží bude
zajištěna bezpečná pěší dostupnost nádraží a vyřešeno
denní parkování v blízkosti nádraží. (propojení s
projektem Revitalizace lokality Nádražní a Hrnčířské
ulice).
Realizace
záměru dle vytvořeného generelu
cyklodopravy. Postupná tvorba projektových
dokumentací. Při budoucím plánování rekonstrukcí
komunikací ve městě zařadit do projektu postupné
vybudování sítě cyklostezek a cyklopruhů jako
alternativní dopravy ve městě. Systematické napojení
cyklotras na páteřní cyklostezku Ohře +páteřní síť po
městě.

Odhad nákladů (tis. Kč)

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Město pořídí ekologický vůz pro vlastní využití.
Vybudování veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily
ve městě v kontextu růstu popularity elektromobilů.

Ekologie a udržitelnost
Provádíme úpravy, které povedou ke snížení zranitelnosti prostředí vůči dopadům klimatické změny.
Název projektu

Podpora třídění odpadu

Dovybavení sběrného dvora - RE-use
centrum

Edukace a motivace občanů k
ekologickému chování

Biotop - Sádky

Popis
Odhad nákladů (tis. Kč)
Motivovat občany k třídění odpadu (nastavit ceny za
odpad podle toho, kolik kdo vyprodukuje
odpadu). Rozšiřování nádob na bioodpad. S tímto
spojená realizace kampaně na podporu třízení
(bioodpad) v roce 2023. Hlavním cílem myšlenky je
dosažení větší spravedlnosti (zavedení systému PAYT)
v odpadovém hospodářství.
Realizace re-use centra na podporu sdílené ekonomiky.
Budova bude součástí sběrného dvora.
Investice do sběrného dvora s kontextu rozvoje
odpadového hospodářství. Dlouhodobá aktivita.
Aktuálně je po technické stránce sběrný dvůr dobře
vybaven.
Aktivita ve svém počátku řešena např. formou
vzdělávání dětí a přednášek na školách. Realizace
zelená střecha na III. ZŠ + doplnění informační tabule.
Cílem je aby město, tvořilo příklady dobré praxe pro své
občany.
Vybudování přírodního biotopu na území bývalých
sádek (vybudování přítoku a odtoku vody, revitalizace
zeleně, vybudování zázemí pro návštěvníky). Projekt má
zpracovanou PD, aktuálně se řeší dotační zdroj. V
případě potřeby další rozšiřování lokalit pro lepší
hospodaření s dešťovou vodou ve městě.

Realizace

Revitalizace veřejného prostoru
Naše dlouhodobé aktivity povedou k oživení veřejného prostoru a jeho přizpůsobení modernímu způsobu života. Místa ve městě slouží setkávání, kultuře a zábavě.
Popis
Odhad nákladů (tis. Kč)
Obecná aktivita realizována v souladu s generelem
zeleně. Výsadba alejí, keřových ploch, trvalkových a
letničkových záhonů) ke zvýšení estetického potenciálu
Rozvoj výsadeb a údržby zeleně
města a odstraňování negativních dopadů výroby a
dopravy.
Studie rozvoje a vzhledu hlavních ploch ve městě.
Vytvoření jednotného postupu při revitalizaci veřejného
prostoru. Na realizaci aktivity naváže změna územního
plánu.
Samostatně bude urbanistická koncepce řešit
revitalizaci sídlišť jako klíčových ploch vzhledu města
(určení využití veřejných ploch, obnova zeleně,
budování parkovacích ploch, rekonstrukce komunikací)
Urbanistická koncepce - zelená stezka
a vzniku stezky městem pro pěší a cyklisty (částečně je
záměr rozpracován v rámci generelu zeleně).
Na základě koncepce město pomůže stanovit klíčové
body, které budou dodržovány při budoucích realizacích
(nakládání s vodami, technologie ve výstavbě, dopad na
životní prostředí a vzhled ve městě, přístupnost v rámci
denní doby)
Dětský lesní park či dětské hřiště. Možné doplnit i
infrastrukturou pro pořádání kulturních akcí. V
Rybník Bahňák - Revitalizace území
současnosti je k záměru zpracována studie.
Revitalizace klíčové plochy v intravilánu města. Před
samotnou realizací bude zpracován záměr. Zatím je k
Park u nové knihovny
dispozici pouze část v rámci stavby nové knihovny.
Studie v součinnosti se zpracovanou urbanistickou
koncepcí. Zpracovaná PD neodpovídá aktuálním
Úprava parku ČSM
požadavkům Projekt řešen v úzké součinnosti s aktivitou
rekonstrukce CAFEX a bývalé ZUŠ.
Revitalizace městského hřbitova na základě zpracované
Revitalizace areálu městského
odborné studie - kolumbária, místa pro pohřbívání,
hřbitova
komunikace, zeleň, oplocení. Etapizace v průběhu let
Revitalizace nádražního prostoru v blízkosti vlakového
Revitalizace lokality Nádražní a Hrnčířské
nádraží, výstavba podchodu. Aktivita na podporu
ulice
zpřístupnění veřejné dopravy, především železnice.
Aktivita má zadanou studii. Počítá se s realizací
parkovacích míst, doplnění chodníků a veřejného
Revitalizace území pod kostelem
osvětlení a zelené plochy
Zpřístupnění minimálně 3 lokalit kolem Chodovského
potoka- tvorba náplavek v menším provedení. Z hlediska
Obnova lokalit kolem potoka v
rozpočtu postupná realizace po jednotlivých etapách dle
intravilánu města
dostupných fin. prostředků. Záměry jsou dostupné v
rámci generelu zeleně.
Výstavy ve veřejném prostoru, pravidelná realizace
architektonických soutěží zejména k revitalizacím
Oživení města architekturou
veřejného prostoru.
Projekt má započatou realizaci. Mimo zpevnění plochy a
Revitalizace ploch u garáží v ulici
realizace nového VO bude aktivita propojena s
Vančurova
výsadbou zeleně.
Zpracování projektové dokumentace a realizace
Revitalizace území Vintířovského
protipovodňové ochrany. Vybudování studie a následné
realizace protipovodňové ochrany v korytu Vintířovského
potoka
potoka - povodňového parku.
Tvorba záměru na využití klíčové plochy v centru města
Pozemek "pod Duklou"
pro nekomerční účely.
Název projektu

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

AP 2022

AP 2023

Bezpečnost
Důslednou prevencí budeme usilovat o snížení sociálně nežádoucích jevů a dalších hrozeb. Cílem je zvýšení pocitu bezpečí mezi obyvateli.
Název projektu

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

Rozšíření MZS i pro ZZS

Obměna požární techniky

Modernizace systému varování
a vyrozumění osob

Popis
Odhad nákladů (tis. Kč)
Reorganizace stavebních prostor pro zlepšení celého
systému (tzn. rekonstrukce stavebních prostor,
pracoviště krizového řízení, provozních prostor hasičů,
sociálních zařízení) a renovace technologií (např.:
systém vedení událostí MP Chodov, svolávací systém
hasičů, záložní funkce MěÚ Chodov). Aktivita je
projektově připravená.
Plán do budoucna. Cílem je zkrátit dojezd zdravotníků.
V průměru 5 události denně.
Pravidelná obměna zásahové techniky dle potřeby
(včetně výškové techniky).
Rozšíření - Městská policie rozšířit techniku na dvě
osobní vozidla, hasiči nová CAS v roce 2023
Pro zvýšení bezpečnosti ve městě město bude realizovat
následující aktivity:
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.Kamerový systému pro policii.

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

