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Život ve městě - Chodov je městem kde žiju

Podpora zdravého životního stylu
Město dlouhodobě podporuje rozšíření možností volnočasového vyžití (vč. sportu) a jejich odpovídající kvalitu pro všechny věkové kategorie.
Název projektu
Zvyšování standardu vodního areálu
Bílá Voda
Smolnický kopec jako prostor pro
volnočasové aktivity
Obměna hřišť pro sportovní a
volnočasové aktivity
Skate park
Lezecká stěna
Další rozvoj městského sportovního
areálu (např. rozšíření in-line dráhy, kryté
haly na beach volejbal, amfiteátr,
tréninková hala pro míčové sporty, mega
kuličková dráha)
Single trail

Běžecká tartanová dráha

Herní prvky u vlakového nádraží

Popis
Postupné doplňování vybavení pro areál Bílé vody (např. pontony,
lehátka). Větším investicím brání fakt, že lokalita není v majetku
města.
Lokalita je v majetku města a má významný potenciál pro
volnočasové aktivity jako jsou procházky. Dlouhodobě zde mohou
vznikat sítě stezek a přírodních hřišť.
Rekonstrukce a obměna herních prvků ve vybraných lokalitách v
souvislosti s vytvořeným pasportem dětských hřišť.
Výstavba skate parku v prostoru Bílé vody, vedle stávajícího
pumptracku. Součástí bude také rozšíření parkoviště. V roce 2021
byla vytvořena projektová dokumentace. Realizace v roce 2023.
Vybudování stěny v prostoru nebo v rámci fasády na městském
objektu. Jako ideální se v jeví např. ZŠ Husova.

Odhad nákladů (tis. Kč)

Investor

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Pokračování rozvoje městského sportovního areálu dle zpracované
studie. Cílem je koncentrace sportovních a volnočasových aktivit s
důrazem na vzájemnou kompatibilitu
Vytvoření bike - parku pro rozvoj cyklistiky v regionu. Současný záměr
není spojen s konkrétní konkrétní lokalitou. Do budoucna je však
klíčové napojení na cyklostezky.
Návrh na běžeckou tartanovou dráhu v délce např. 110m. Plocha by
mohla být využívána k nácviku sprinterských disciplín, požárního
sportu, apod. Aktivita může být řešena především v kontextu výstavby
pěší (zelené) stezky městem.
V součinnosti s projektem Revitalizace lokality Nádražní a Hrnčířské
ulice budou vybudovány malé herní prvky typu kolotoč nebo
houpačka v parku u vlakového nádraží. Místo by se mohlo stát cílem
procházky s dětmi a bylo by pro ně atraktivnější.

Aktivní občanská společnost ve městě
Podpora bude zaměřena na spolky a talentované lidi, kterým umožní experimentovat s novými formami kultury, veřejným prostorem apod.
Popis
Odhad nákladů (tis. Kč)
Propojení domovů pro seniory a další pobytová zařízení na straně
jedné s dětskými skupinami a školkami na straně druhé. Cílem je
pomoci k navázání mezigeneračních kontaktů i těm seniorům, kteří
Propojení mladé generace s péčí o
již nemohou docházet do školek, a naopak přivést děti k nim.
seniory
Spolupráce mezi domovem pro seniory a dětskou skupinou může být
nastavena velmi individuálně dle potřeb a možností obou stran.
V roce 2022 - Přesun knihovny do rekonstruovaných prostor.
Knihovna bude sloužit i jako komunitní centrum ve městě. ( podpůrné
centrum pro mládež ve vzdělávání, volném čase a pracovním
Nové prostory městské knihovny
uplatnění - podpora začínajících podnikatelů - např. inkubátory,
školení, kvalifikace). Prostory knihovny budou sloužit pro setkávání a
kulturní akce.
V případě získání nových budov městem, budou využity pro další
Nabídka vhodných prostor k výkonu
rozšiřování počtu ordinací a zdravotnických služeb (např. prostory pro
zdrav. služeb
nové rehabilitační zařízení)
Rekonstrukce hospodářské budovy DPS pro následné poskytování
sociálních služeb dalšími organizacemi. Snaha o koncentraci služeb
Koncentrace sociálních služeb v
a propojení s myšlenkou vzniku chráněných dílen. Záměr schválen v
budově DPS (rekonstrukce budovy)
radě města.
Projekt vytvoření komunitní dílny v Chodově bude spočívat v zařízení
již existujícího, volně dostupného prostoru vybaveného potřebným
nábytkem a nářadím. Pro hladký chod dílny je nutno stanovit jasná
Komunitní sdílená dílna propojení s REpravidla pro uživatele a zajistit správce (představuji si pána,
use centrum
důchodce, kutila nebo člověka, který má zkušenosti s řemesly nebo
prací v dílně). Projekt souzní s myšlenkami tzv. sdílené ekonomiky (a
také Smart city)
Název projektu

Investor

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Široké kulturní vyžití ve městě
Chodov bude nabízet široké spektrum kulturního vyžití. Kultura bude důležitou součástí života ve městě.
Název projektu
Mobilní aplikace města

Podpora provozu KASS

Městský trh
Grantová schémata
Vytvoření prostoru pro alternativní
kulturu

Popis
Rozšiřování již stávající aplikace např. o kulturní akce, informacemi
pro veřejnost apod.
Doplnění kulturního centra o zábavní prvky, které oživí každodenní
provoz centra, aby KASS nebyl vytížen pouze v době kulturních akcí.
Potenciál má např. kongresová turistika, vzhledem k absenci
podobných prostor v kraji.
Pořádání bleších trhů, kde by lidé mohli komunitně trávit volný čas.
Projekt propojen se záměrem zřízení re-use centra.
Pravidelná podpora kulturních organizátorů v rámci grantů a
pokračování v nich. V případě potřeby postupné navýšení příspěvku.
Vytvoření vhodných prostor pro menšinové kulturní žánry (např.
hudební klub, zkušebny, galerie). Záměr vystavení centra v bývalé
jídelně ZŠ Husova.

Odhad nákladů (tis. Kč)

Investor

Participace veřejnosti na veřejné správě
Vybrané typy projektů ve městě budou řešeny v úzké spolupráci s občany. Dlouhodobě bude posilován vztah město-občan-město.
Název projektu
Participativní rozpočet
Zastupitelstvo mladých
Definice projektů vhodných k
participaci ve městě

Popis
Vytvoření každoročního participativního rozpočtu
Jednání zastupitelstva mladých ve věcech veřejných. Pravidelná
setkání 4x do roka.
V návaznosti na evropské a národní trendy, bude město dlouhodobě
rozvíjet zapojení občanů do veřejné správy. Jako první bude
stanovena filozofie participace (definice projektů které město bude s
občany komunikovat a na kterých bude spolupracovat)

Odhad nákladů (tis. Kč)

Investor

Realizace

Dotace/%

