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1. Úvodní slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky dokument, který je i ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
základním plánovacím dokumentem obce. Jeho účelem je dosáhnout shody občanů na
směrování vývoje počtu obyvatel, zhodnotit možnosti našeho města, posoudit, co je reálné i
co zůstane plánem v dlouhodobém horizontu. V každém případě se Strategický plán rozvoje
Města Hrob stane důležitým vodítkem pro rozhodování města o svém dalším rozvoji, jehož
význam by měl překonat rámec volebního období. Na zpracování dokumentu se účastnili
občané, a proto neodráží názory jen členů zastupitelstva města. Strategický plán je
koncipován jako dokument střednědobého významu do roku 2023. Tento časový horizont je
zvolen proto, že končí programové období pro čerpání finančních prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů. Tento dokument by měl přispět k připravenosti našeho
města k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat dotační prostředky.
Strategický plán rozvoje města je tedy pragmatickým dokumentem, který zachycuje hlavní
problémy a formuluje možná řešení.
Kromě této roviny, má strategický plán i další význam. Občané mají málo příležitostí spolu
komunikovat a zamýšlet se přitom nad rozvojem města. Samotný program by nás proto měl i
sblížit, vytvořit podmínky pro dobrou komunikaci a také sladit představy občanů a dalších
subjektů v obci tak, aby byl dobře využit potenciál lidí i organizací působících v našem městě.
Priority, cíle a aktivity, které plán uvádí, jsou výsledkem společné práce, a proto pevně věřím,
že se program stane dobrým rádcem pro klíčová rozhodnutí o rozvoji našeho města.

Karel Hirsch, starosta města

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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2. Úvod
Strategický plán je dokument, který slouží k systematickému řízení rozvoje města. Jedná se o
koncepční dokument, který identifikuje hlavní směry rozvoje města zejména ve střednědobé
perspektivě a to konkrétně pro období 2016-2023. Předložený dokument stanovuje cíle a
priority při řešení klíčových otázek rozvoje města. V rámci strategického plánování byla
stanovena rozvojová vize města, která bude prostřednictvím navržených cílů a opatření
postupně naplňována a spolu s konkrétními projekty a aktivitami umožní další rozvoj města
Hrob.
Procesem strategického plánování vznikl dokument, který by měl být spolu s územním
plánem města Hrob a městským rozpočtem základním podkladovým materiálem pro
budoucí rozvoj města.
Na základě diskuze mezi řešiteli strategického plánu byly na počátku práce stanoveny tři
prioritní oblasti rozvoje Hrob. Tyto prioritní oblasti jsou základními oblastmi vymezujícími
rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele určují rámec usměrňování
budoucího rozvoje.
Výstupy ze schůzí pracovní skupiny prošly procesem připomínkování, v rámci kterého se
mohl kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly
zodpovědně posouzeny a zohledněny. Tento přístup ke zpracování Strategického plánu
přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující většinové problémy a potřeby
obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací, které jsou městem ovlivnitelné a byla
stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.
Zpracování návrhové části strategického plánu předcházela analýza současného stavu a vývoj
trendů ve městě Hrob a v jeho okolí. Tento dokument je součástí strategického plánu a nese
název Strategický plán města Hrob – Profil města. Zároveň byla zpracována statistická data
získaná prostřednictvím dotazníkového šetření a ta jsou rovněž přílohou tohoto dokumentu.
Strategický plán byl schválen v zastupitelstvu jako závazný rozvojový dokument města. Nyní
nastane důležitá, ale náročná fáze jeho naplňování. Ta bude procesně založena na
každoročním zpracování akčních plánů, v rámci kterých budou ze strategického plánu, resp.
zásobníku projektů, vybrány projekty a úkoly určené v daném roce k realizaci a uskutečněna
jejich vlastní realizace. Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda
se strategický plán resp. v jeho rámci definované cíle daří naplňovat.
Zcela zásadní pro úspěšnou implementaci strategického plánu je určení přímých
institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. V rámci
zpracování strategického plánu byla odpovědnost za realizaci jednotlivých opatření
navržena. Očekává se však, že i političtí představitelé města se s obsahem tohoto plánu
ztotožní a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, přijmou svou zákonnou povinnost
pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně
dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených strategických cílů.
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3. Struktura a metodika návrhové části strategického plánu
Proces strategického plánování a programového řízení nelze považovat za uzavřený akt.
Jedná se o aktivní proces, který v důsledku měnícího se prostředí musí reagovat na nové
podněty a potřeby obyvatel města.
1

Obrázek 1. Proces strategického plánování

Prioritní
oblasti

Strategický plán vzniká v několika fázích:
1. Analýza současného stavu a vývoje trendů města a zhodnocení stavu vnímaného
občany města v rámci dotazníkového šetření
2. Zpracování návrhové části strategického plánu
- Formulace rozvojové vize
- Stanovení prioritních oblastí
- Vymezení strategických cílů na základě formulace SWOT analýzy prioritních oblast
- Rozpracování strategických cílů do jednotlivých opatření
- Stanovení předpokládaného odhadu rozpočtu na jednotlivé výstupy opatření
3. Implementace výstupů dokumentů do praxe
4. Monitorování a hodnocení naplňování Strategického plánu města pro roky 2016-2023
Návrhová část strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se
navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti (obecnosti). Pro účely Strategického plánu
1

V rámci přípravy dokumentu bylo rozhodnuto, že z důvodu malého počtu stanovených prioritních oblastí, bude
tvorbu SP realizovat pouze jedna pracovní skupina, která bude zároveň skupinou řídící.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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rozvoje města Hrob 2016 -2023 byly stanoveny 4 základní úrovně, které tvoří „strategický
skelet“ návrhové části. Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:
 Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.
Rozvojová
vize
Prioritní
oblasti
Strategické
cíle

Opatření

 Prioritní oblasti představují strukturovanou
formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci
kterých je nutné danou problematiku řešit.
Vymezení prioritních oblastí slouží k logickému
uspořádání strategického plánu.

Hlavní záměry v rámci každé prioritní
oblasti jsou dále rozvedené ve strategických
cílech.
Stanovené
strategické
cíle
jsou
dekomponovány do jednotlivých specifických cílů,
které
jsou
naplňovány
prostřednictvím
konkrétních opatření. Strategické cíle jsou
odvozeny od vize města a představují
strategie nebo cesty, jak dané vize dosáhnout.

Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně i konkrétně formulované záměry,
které se naplňují podporou dílčích aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu
zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením a budou součástí generovaného
zásobníku projektů.
Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od
relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením.
Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané
doby realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být
rámcově vyjádřeny následovně:
•
•
•

Rozvojová vize:
Strategické cíle:
Opatření (aktivity a projekty):

střednědobá až dlouhodobá realizace
střednědobá až dlouhodobá realizace
krátkodobá až střednědobá realizace

K práci na strategickém plánu rozvoje města byli přizváni představitelé škol a státní správy,
členové zastupitelstva, zástupci dalších institucí působících ve městě, podnikatelé a občané.
Představitelé shora jmenovaných institucí pak vytvořili pracovní skupinu pro zpracování
strategického plánu. Při zpracování strategického plánu asistovala pracovní skupině
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., která jejich činnost metodicky řídila,

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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zpracovávala podklady k jednání, moderovala jednotlivé pracovní schůzky a zapracovávala
relevantní připomínky do dílčích výstupů.
Složení pracovní skupiny:
Karel Hirsch (starosta města)
Evžen Tölzer (místostarosta města)
Kamila Hanzlíková (Infocentrum města)
Mgr. Alena Križová (ZŠ Hrob)
Mgr. Lenka Chludilová (ZŠ Hrob)
Mgr. Sabina Práglová (ZŠ Hrob)
Mgr. Jindra Zajíc (občan)
Ing. Robert Fokt (Triangl s.r.o.)
Tibor Göz (občan)
Jan Bradáč (občan)
Ing. Josef Brabec (občan)
Michael Holý (občan)
Blanka Tichá (občanka)
Bc. Markéta Halířová (MŠ Hrob)
Věra Folkertová (Svaz důchodců)
Karel Klobouk (Sokol Verneřice)
Lenka Šejnohová (Keramost)
Ing. Bohumil Bocian (RRA ÚK – zástupce zpracovatele)
Ing. Tomáš Tuček (RRA ÚK – zástupce zpracovatele)

4. Postup prací na přípravě strategického plánu
Strategický plán města představuje významný nástroj rozhodování, kam soustředit veřejné
zdroje, které jsou využity cíleně jako nástroj intervence do problematických oblastí. Je nutno
rozeznávat dvě základní formy tohoto intervenčního působení:



strategický plán města jako celek, obsahující ucelený soubor víceletých opatření sdružených
do prioritních oblastí a strategických cílů;
opatření zahrnující soubor rozvojových aktivit realizovaných prostřednictvím projektů či
aktivit.

Proces strategického plánování byl ve městě Hrob zahájen v únoru 2016 s následujícím
harmonogramem činností.
1.
2.
3.
4.

Organizačně technická příprava (březen 2016)
Analýza prostředí řešeného města – Profil města (březen – duben 2016)
SWOT analýza prioritních oblastí (květen 2016)
Navržení rozvojové vize, globálních cílů a prioritních oblastí rozvoje (květen - červen 2016)

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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5. Navržení strategických cílů (červen 2016)
6. Navržení způsobu realizace cílů prostřednictvím konkrétních opatření (červen – červenec
2016)
7. Zpracování výstupního dokumentu (srpen 2016)
8. Předání výstupního dokumentu 31. 8. 2016
9. Předložení dokumentu ke schválení Zastupitelstvu města Hrob k 14. 9. 2016

V rámci první fáze byla provedena analýza místních podmínek. Jako výstup analýzy
a nashromážděných dat byl zpracován Profil města, který obsahuje základní informace
o obyvatelstvu, o místní ekonomice a podnikatelském prostředí, o infrastruktuře, o stavu
životního prostředí, o podmínkách pro bydlení, vzdělávání, kulturu a sport ve městě a další
důležitá zjištění o městě Hrob. Profil města shrnuje údaje o městě, jeho nejbližším okolí v
porovnání s údaji v jednotlivých trendech a analyzuje postavení města Hrobu i jeho vnitřní
podmínky.
Úvodní jednání proběhlo ve čtvrtek 3. 3. 2016, následně pak dne 16. 5. 2016 se poprvé
setkala navržená pracovní skupina. Ta na svých následujících schůzích, konaných v Městském
informačním centru v Hrobě, formulovala dlouhodobou rozvojovou vizi města a pomocí
SWOT analýzy a výsledků průzkumu názorů občanů vymezila tzv. prioritní oblasti, stanovila
strategické a specifické cíle a opatření. Do pracovní skupiny byli přizváni občané města, kteří
mají z profesního či zájmového hlediska k dané oblasti blízko. Účast v pracovní skupině byla
dobrovolná a veřejná.
Pracovní skupina strategické cíle a opatření prodiskutovala, doplnila, upravila a odsouhlasila
jejich podobu určenou pro dopracování návrhu strategického plánu.
V průběhu měsíců červen 2016 až srpen 2016 RRA ÚK rozpracovala ve spolupráci se zástupci
města jednotlivá opatření do detailnější podoby tak, aby z jejich formulace bylo zřejmé, co
by mělo město Hrob v následujících letech realizovat, v jakém časovém horizontu, přibližný
odhad nákladů na realizaci a vymezení realizátora daného opatření.

5. Rozvojová vize města Hrob
Rozvojová vize je základní myšlenkou plánovaného rozvoje města. Její úlohou je stanovit
směr rozvoje města v příslušném strategickém období.
Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území,
přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou
prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.
Zpracovaný strategický plán je koncipován na střednědobý horizont v závislosti na
možnostech čerpání dotací v současném programovacím období až do roku 2023. Pro
dosažení vize byl zohledněn dlouhodobější časový horizont 10 let. Důvodem je zajištění
návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města i po uplynutí období, pro které jsou
navrženy strategické cíle a opatření tohoto strategického plánu.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Rozvojová vize města Hrob byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného
rozvoje a koresponduje s výsledky analytické části a dotazníkového šetření.
Strategické plánování je proces, který musí být kontinuálně veden a není možné se zcela
odklonit od již započatého procesu rozvoje. Nicméně, v rámci implementace je vhodné na
základě nových zjištění upřesňovat myšlenku vize tak, aby odpovídala potřebám současného
města.
Rozvojová vize města Hrob:

Východiskem pro formulaci rozvojové vize města Hrob byly jednak názory aktérů procesu
plánování na budoucí rozvoj města, kterými pracovní skupina a zpracovatel charakterizovali
současný a možný budoucí obraz města, a dále pak informace z dotazníkového šetření mezi
občany, které bylo součástí přípravy strategického plánu. Byly stanoveny priority, kterých by
se mělo v rámci naplňování vize dosahovat.

Priority vize města:

Tyto 3 priority tvoří základní oblasti rozvoje města v následujících letech. Podrobnější návrhy
řešení jsou rozpracovány v jednotlivých strategických cílech a jejich opatřeních.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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6. SWOT analýza
Po stanovení prioritních oblastí strategického dokumentu byla témata podrobena SWOT
analýze, která definuje slabé a silné stránky a zároveň možné příležitosti a ohrožení rozvoje
města Hrob.
Obrázek 2. SWOT analýza
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Označení SWOT analýza je převzato z anglického jazyka, kdy jednotlivé úhly pohledu na dané
téma vycházejí z těchto anglických pojmů a jejich vzájemná syntéza tvoří ucelený celek
řešené prioritní oblasti.
-

Strengths (silné stránky)
Weaknesses (slabé stránky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (ohrožení/hrozby)

Zpracovaná SWOT je základem pro formulaci strategických cílů, které by měly pomoci městu:
1. Zachovat a rozvíjet identifikované silné stránky prioritní oblasti rozvoje města
2. Eliminovat definované slabé stránky prioritní oblasti rozvoje města
3. Využívat pro budoucí rozvoj možné příležitosti prioritní oblasti rozvoje města
4. Reagovat na vymezená ohrožení prioritní oblasti rozvoje města
Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování
slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se
dopad identifikovaných ohrožení.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT analýza byla vytvořena pro každou ze tří stanovených prioritních oblastí.

SWOT - Prioritní oblast č. 1 Doprava a životní prostředí
Silné stránky
• dostatečná veřejná doprava směr Teplice
• výhodná poloha města v regionu
• nákladní tranzitní doprava vede mimo město
• blízkost Krušných hor a Saska
• navázaná přeshraniční spolupráce s obcemi

Slabé stránky
• nevyhovující stav komunikací (včetně chodníků)
• nedostatečná veřejná doprava směr Duchcov
• chybí značené cyklostezky
• nedostatek parkovacích míst v některých
částech města
• nedostatečná kapacita sběrného místa
• existence černých skládek
• plochy s nedořešenou rekultivací po těžbě uhlí

SRN
• dostatek zeleně ve městě
• vodní toky a malé vodní nádrže na území
města

v blízkosti města
• hlukový smog z blízké silnice 1/27
• alej kvetoucích topolů (alergen) a další
přestárlé stromy ve městě
• důlní vody ve městě nejsou pod kontrolou
• exhalace z topenišť v topné sezóně

Příležitosti
• rozvoj železniční dopravy na Moldavu a do
Saska

Ohrožení
• pohyb svahů jižně od města
• uzavření železniční trati na Moldavu

• využití podzemních vod
• vybudování cyklostezky směr Osek
• tvorba společných projektů ve sdruženích obcí
a získání finančních prostředků z dotací
• propojení cyklostezek v regionu
• dotační program regenerace brownfieldů
• využití vodních toků a stabilních vodních nádrží
ke kultivaci krajiny (malé rybníčky)
• vybudování parkoviště pro autobusy a auta na
stávající točně autobusů

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT - Prioritní oblast č. 2 Sociální oblast, bydlení a bezpečnost
Silné stránky

Slabé stránky

• neexistence sociálně vyloučené lokality

• chybějící bydlení pro seniory

• klidné prostředí

• nedostatečná síť sociálního bydlení (chybí

• existence předškolních a školních zařízení ve

zrekonstruované obecní byty)
• časté rušení nočního klidu, požívání alkoholu na

městě
• existence bohaté spolkové činnosti

veřejném prostranství

• existence fondu pro rozvoj bydlení

• nespokojenost s výkonem městské policie

• aktivní JSDH ve městě

• výskyt užívání drog

• existence Městské policie

Příležitosti
• dostatek stavebních parcel pro novou

Ohrožení
• nedostatek financí na realizaci investic

• výstavbu bytových domů
• zapojení občanů do rozvojových záměrů
(výchova k občanství, podpora dobrovolnictví)
• rozšíření sociálních služeb, nabídky
volnočasových aktivit pro děti
• vyšší informovanost veřejnosti o skutečném
stavu kriminality
• relativně nízká nezaměstnanost
• rozvoj elektronizace informačního systému
města
• dotační prostředky z programů EU na rozvoj
infrastruktury sociálních služeb

SWOT - Prioritní oblast č. 3 Podnikání, cestovní ruch, volný čas
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Silné stránky

Slabé stránky

• bohatá historie města

• opuštěné prům. objekty nejsou majetkem města

• významné historické objekty

• historické památky nejsou majetkem města

• blízkost Krušných hor a Saska

• omezená nabídka služeb a obchodu

• průmyslová tradice města

• existující vodní plochy v blízkosti města nelze

• dobrá základna institucí zabývajících se volným
časem dětí a mládeže
• existence vodních ploch a lyž. areálu Bouřňák
v blízkosti města
• rekreační cestovní ruch - železnice na Moldavu

využít k rekreaci
• nedostatečná ubytovací kapacita
• omezená informovanost o turistických
příležitostech ve městě
• nedostatek sportovišť pro neorganizované

• existence volných ploch pro sportoviště

sportovce a děti

• skrytý potenciál vodních ploch k rekreaci

• stárnutí obyvatel

• propojení rekreační železnice přes Moldavu do

• odliv mladých a kvalifikovaných lidí

Příležitosti

Saska
• zvýšení propagace města
• rozvoj přeshraniční spolupráce
• rozvoj spolupráce v mikroregionech
• možnost rozvoje drobného podnikání

Ohrožení

• zrušení rekreační železniční dopravy na Moldavu
• chátrání evangelického kostela Vzkříšení
• chátrání místního nádraží, tratě a železničních
mostů

v souvislosti s turistickým ruchem
• využití starých důlních děl v podzemí města
• dotační program regenerace brownfieldů
• vstup města do Spolku historických horních
měst ČR
• rekonstrukce Tržního náměstí a Horní ulice
• vyhledání a obnovení vstupů do
odvodňovacích štol hrobského stříbrného
revíru (např. dům č.p. 45)
• vybudování naučné stezky (např. hornické,
geologické, krajinářské)
• obnova památníku rakousko.-uher. vojáků na
Mírovém nám., hrobských občanů německé
národnosti padlých a nezvěstných v 1. sv. válce

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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7. Prioritní oblasti
Výběr prioritních oblastí a na ně navazující formulace strategických cílů je významnou částí
strategického dokumentu, rozhodující o kvalitě a využitelnosti dokumentu v plánování
rozvoje města Hrob.
Prioritní oblasti byly stanoveny v rámci pracovní skupiny a to s ohledem na budoucí rozvoj
města Hrob v kontextu se stanovenou vizí města, tak aby bylo možné dosáhnout co největší
míry naplnění obsahu vize.
Prioritní oblasti definují základní roviny, na které by se měla pracovní skupina zaměřit. Pro
účely strategického plánu byly stanoveny 3 prioritní oblasti.
Zaměření prioritních oblastí je následující:

Problematika každé prioritní oblasti byla diskutována v pracovní skupině. Pracovní skupina
provedla SWOT analýzu a zformulovala strategické cíle a opatření. Jednání pracovní skupiny
pro všechny 3 prioritní oblasti probíhalo postupně v jednotlivých termínech, a to:
Po 16. 5. 2016 od 16:00 do 18:00
Po 23. 5. 2016 od 16:00 do 17:45
Po 6. 6. 2016 od 16:00 do 17:30
Po 13. 6. 2016 od 16:00 do 17:30
Po 27. 6. 2016 od 16:00 do 17:30
Výstupy ze schůzí pracovní skupiny byly zapracovány do návrhové části dokumentu. 2

2

Při finalizaci opatření pro jednotlivé strategické cíle byly zjištěny v několika případech duplicity v obsahu
opatření. Proto zpracovatel v zájmu odstranění duplicit provedl sloučení několika opatření a jejich přečíslování.
Došlo tak k malé změně výstupů projednaných v pracovní skupině, bez vlivu na celkový obsah dokumentu.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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8. Strategické cíle
Strategické cíle byly navrženy na základě výstupů jednotlivých SWOT analýz příslušných
prioritních oblastí. Strategické cíle vyjadřují obecně, čeho chce město ve spolupráci s dalšími
subjekty a institucemi působícími ve městě v rámci dané prioritní oblasti dosáhnout.
Pro potřeby Strategického plánu byl proto v rámci každé prioritní oblasti definován
strategický cíl. Ze strategických cílů vychází různý počet specifických cílů, které jsou
považovány v rámci každé prioritní oblasti za rovnocenné, co do důležitosti (tzn., že jejich
číslování neukazuje pořadí důležitosti). Pro účely strategického plánu bylo v rámci 3
prioritních oblastí navrženo celkem 9 strategických cílů a 41 opatření.
Strategické cíle svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich
smyslem je ukázat směry rozvoje, které umožní využití silných stránek a příležitostí města,
nebo eliminaci hlavních problémů a minimalizaci důsledků potenciálních hrozeb
formulovaných v příslušných SWOT analýzách.
Definované strategické cíle:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Z výše uvedených strategických cílů vychází následující specifické cíle, které mají pomocí
konkrétních opatření eliminovat hlavní problémy a minimalizovat důsledky potenciálních
hrozeb formulovaných v příslušných SWOT analýzách.
Z důvodu přehlednosti číslování specifických cílů a opatření byl zvolen systém kombinace
prvního písmene názvu prioritní oblasti (D – doprava, S – sociální oblast a P – podnikání) a
pořadového čísla specifického cíle a opatření).
Definované specifické cíle:
• Prioritní oblast č. 1 Doprava a životní prostředí
- D1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města
- D2 Zlepšení vzhledu města a jeho okolí
- D3 Zkvalitnění životního prostředí ve městě
-

Prioritní oblast č. 2 Sociální oblast, bydlení, bezpečnost
S1 Zkvalitnění občanské vybavenosti města
S2 Rozvoj nástrojů sociální pomoci a prevence
S3 Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality bydlení a
bezpečnosti obyvatel

•
-

Prioritní oblast č. 3 Podnikání, cestovní ruch, volný čas
P1 Vytváření podmínek pro podnikání
P2 Rozvoj cestovního ruchu
P3 Podpora volnočasových aktivit obyvatel

9. Opatření
Návrh opatření a jejich detailní popis je jedním ze stěžejních výstupů procesu strategického
plánování. Slouží k naplnění formulovaných strategických cílů tak, aby došlo k rozvoji města
v souladu s jeho vizí. Každý specifický cíl má několik opatření, kdy jejich pořadí neurčuje
jejich prioritu, stejně jako tomu je u cílů. Opatření byla stanovena na základě jednání
pracovní skupiny. Barevná provedení jsou shodná s barvou strategického cíle a prioritní
oblasti. Opatření jsou zpravidla krátkodobého až střednědobého charakteru, ve výjimečných
případech dlouhodobějšího charakteru, na které je však nutné se připravit již v rámci
střednědobého plánovacího procesu. Jednotlivá opatření mají zcela konkrétní povahu tzn.,
že opatření je definováno jako zcela konkrétní projekt, nebo mají povahu obecnou tzn.,
charakterizují typy projektů nebo úkolů, jejichž realizace bude v rámci implementačního
cyklu podporována.
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Struktura navržených opatření:
Číselné označení opatření

Název opatření

Popis opatření:
Jedná se o obsahovou část opatření popisující detailní předmět a náplň stanoveného
opatření, současně s tím zdůvodnění potřebnosti navrženého opatření.
Podporované aktivity:
Tato část popisuje konkrétní výstupy či aktivity, kterých má být prostřednictvím opatření a)
dosaženo.
Realizátor:
Realizátorem je myšlen subjekt/ty, který se bude aktivně podílet na realizaci opatření a jeho
výstupů.
Doba realizace:
Předpokládaná doba realizace zahájení činnosti konkrétní aktivity či opatření. Uvedený
termín je pouze návrhem, samotné řešení bude záviset na odsouhlasených akčních plánech.
Odhad nákladů:
Náklady na realizaci aktivit jsou uvedeny předběžně a pouze orientačně na základě odhadu.
Předpokládá se, že většina opatření (projektů) bude realizována s podporou dotačních
programů, a je proto možné předpokládat, že skutečné náklady pro město budou v nižší výši,
než je zde uvedeno. Přesná výše nákladů bude stanovena až na základě příslušné projektové
dokumentace.
Zdroje financování:
Zdrojem financí mohou být jak zdroje místní, tzn. prostředky z rozpočtu města a prostředky
realizátorů projektů, tak zdroje vnější, tzn. prostředky z krajských, státních a evropských
programů, nebo prostředky soukromé.
Vazba na další opatření:
Vymezení vazeb daného opatření v návaznosti na ostatní cíle a opatření strategického
dokumentu.

9.1

Seznam opatření dle prioritních oblastí

Prioritní oblast č. 1 Doprava a životní prostředí
D1

Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města

D1.1

Připravit a postupně realizovat rekonstrukci a revitalizaci veřejných prostranství a
místních komunikací včetně chodníků a parkovišť

D1.2

Podpora nemotorové dopravy

D1.3

Prosazovat rozšíření dopravní obslužnosti města – zlepšení spojení ve směru Duchcov

D1.4

Podporovat zachování a rozšíření provozu na železniční trati Most – Moldava v Kr.
horách

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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D2

Zlepšení vzhledu města a jeho okolí

D2.1

Zlepšovat vzhled města obnovou veřejných prostranství, (centra města a přilehlých
částí města)

D2.2

Obnova funkčních ekosystémů a posílení rekreační funkce v okolní krajině

D2.3

Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných objektů, míst a prvků

D2.4

Důsledně likvidovat černé skládky a zamezit jejich vzniku

D2.5

Usilovat o vyřešení rekultivace bývalých těžebních ploch jižně od města s cílem jejich
budoucího využití v cestovním ruchu

D2.6

Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně při vyšší efektivitě nákladů, se zaměřením na
přestárlé stromy a zdroje alergenů

D2.7

Osvětovou činností aktivizovat občany k ochraně zeleně

D3

Zkvalitnění životního prostředí

D3.1

Zdokonalit systém nakládání s odpady (vybudováním sběrného dvora)

D3.2

Prosazovat ochranu města od hluku ze silnice I/27

D3.3

Podpora ekologického vytápění a snižování energetické náročnosti budov

D3.4

Řešit problém důlních vod na území města, případně hledat jejich využití

D3.5

Osvěta k hospodaření s odpady a čistotě ovzduší v MŠ a ZŠ a pro veřejnost

D3.6

Modernizace a rozšiřování kanalizačního systému města

Prioritní oblast č. 2 Sociální oblast, bydlení, bezpečnost
S1

Zkvalitnění občanské vybavenosti města

S1.1

Udržení a zlepšování dobrých podmínek pro vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojení
alternativních přístupů do výchovy a vzdělávání

S1.2

Podpora rozvoje obchodu a služeb ve městě (včetně služeb zdravotnických a
sociálních)

S1.3

Budování zázemí pro neformální vzdělávání, činnost spolků a neorganizovaných
skupin

S1.4

Prověřit možnost / iniciovat zřízení SŠ zařízení ve městě

S2

Rozvoj nástrojů sociální pomoci a prevence

S2.1

Infrastruktura pro dostupné sociální služby

S2.2

Podpora využití infrastruktury pro komunitní práci

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

www.rra.cz

19

Strategický plán rozvoje města Hrob 2016 – 2023
Návrhová část

S3

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

S3.1

Podpora výstavby rodinných a bytových domů

S3.2

Ve vyšší míře rekonstruovat obecní byty

S3.3

Rozšířit stávající fond sociálního bydlení

S3.4

Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

S3.5

Zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem

Prioritní oblast č. 3 Podnikání, cestovní ruch, volný čas
P1

Vytváření podmínek pro podnikání

P1.1 Podpora podnikání, včetně vzniku regionálních produktů
P1.2 Podpora vytváření pracovních míst v obci
P1.3 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel (pracovních sil) s dostatečnou
kvalifikací
P1.4 V souladu s územním plánem podporovat nové využití bývalých podnikatelských areálů
P1.5 Rozvoj elektronizace Městského úřadu v Hrobu
P2

Rozvoj cestovního ruchu

P2.1 Posílení image obce
P2.2 Propagace pamětihodností města a okolí – tvorba marketingových a propagačních
turistických produktů
P2.3 Prověření možnosti využití zajímavých objektů pro cestovní ruch (podzemí, blízké vodní
nádrže,…); v zájmu záchrany památky jednat i o možnosti převedení evangel. kostela
Vzkříšení do majetku města
P2.4 Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích kapacit
P2.5 Modernizace přírodního koupaliště
P3

Podpora volnočasových aktivit obyvatel

P3.1 Péče o kulturu, obnovování a tvorba tradic
P3.2 Podpora rozvoje sportovních areálů a dětských hřišť
P3.3 Podpora sportovních akcí a sportovních organizací
P3.4 Navazování a rozšiřování přeshraniční spolupráce s obcemi v zahraničí
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9.2

Opatření prioritní oblasti č. 1 Doprava a životní prostředí
Prioritní oblast č. 1. - Doprava a životní prostředí

Specifický cíl D1:

Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města

Opatření D1.1:

Připravit a postupně realizovat rekonstrukci a revitalizaci
veřejných prostranství a místních komunikací včetně chodníků a
parkovišť

Popis opatření:

Systematická příprava a realizace projektů zaměřených na
rekonstrukci a revitalizaci technicky, bezpečnostně nebo kapacitně
nevyhovujících místních komunikací, dopravních staveb a prvků,
projektů na regeneraci veřejných prostranství (s vazbou na rozvoj
dopravní infrastruktury a možnou prolínací vazbou do oblasti
zlepšování vzhledu města), zkvalitňování infrastruktury pro pěší,
budování nových parkovacích kapacit a zefektivnění využití
stávajících ploch pro parkování.
Jako jeden z předpokladů pro zajištění systémové péče o místní
komunikace v majetku města je pak zahrnuta aktivita vytvoření
plánu obnovy a modernizace místních komunikací a staveb, který
by bylo vhodné vypracovat ve spolupráci města s Technickými
službami a Správou a údržbou silnic ÚK.

Podporované
aktivity:

o Zajištění projektových dokumentací rekonstruovaných
komunikací a staveb

o Vytvoření plánu obnovy a modernizace místních komunikací a
staveb

o Postupná rekonstrukce úseků místních komunikací a
dopravních staveb na území města

o Instalace zařízení a příslušenství komunikací přímo
přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích
o Budování křižovatek přispívajících ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti provozu
o Budování a zkvalitňování komunikací pro chodce
o Budování, zkvalitňování a navyšování kapacit parkovišť dle
ÚPD města

Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Průběžně, dle finančních možností
30 – 50 mil. Kč
o Městský rozpočet
o Fondy EU (IROP, Programové rámce SCLLD – MAS
Cínovecko)
o Národní a regionální fondy (SFDI)
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Specifický cíl D1:

Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města

Opatření D1.2:

Podpora nemotorové dopravy

Popis opatření:

Se vzrůstající intenzitou dopravy v současné době bojuje každé
moderní město. Ulice města Hrob nejsou výjimkou. Proti
zvýšenému počtu motorových vozidel ve městě a negativním
dopadům z toho pramenícím je proto v tomto opatření navržena
realizace aktivit rozvíjející podmínky pro nemotorizovanou dopravu
na území města, tj. rozvoj podmínek pro cyklistickou a pěší
dopravu. Opatření bude mít zároveň vliv na oblast rozvoje
cestovního ruchu, který přinese nově vybudovaná dopravní
infrastruktura.
Napojení na existující cyklistické stezky a trasy v dostupném okolí
města a vybudování žádané cyklostezky Hrob-Osek by výrazně
zvýšilo mobilitu osob za prací a do škol, redukovalo počet
automobilů na silnicích, snížilo zátěž životního prostředí a v
neposlední řadě přispělo k lepšímu zdraví a ekonomické situaci
občanů města.
Obsahem opatření je podpořit výstavbu cyklistických stezek a tras
v lokalitách bezprostředně navazujících na město a vybudování
cyklo-přívětivého zázemí ve městě samotném. Město vytvoří
Koncepci dopravy (zlepšující situaci v cyklodopravě), zlepší
značení pro cyklisty, vyznačí cyklistické pruhy na komunikacích a
vytvoří systém městských cyklotras. V rámci revitalizace města při
investicích do veřejného prostranství bude město postupovat
cyklo-přívětivě, tzn. infrastruktura, stojany, značení a navigace
budou podmínkou investičních akcí. Vybudování cyklostezky do
Oseka a úseků napojení na cyklostezky a cyklotrasy v okolí bude
nutně vyžadovat usilovnou spolupráci města Hrob s okolními
obcemi. Vhodným prvním krokem pro společné prosazení těchto
zájmů je zpracování studie, která navrhne trasy jednotlivých
cyklostezek a cyklotras a určí finanční náročnost.
V oblasti rozvoje podmínek pro pěší dopravu budou realizovány
aktivity zaměřené na obnovu a údržbu tras pro pěší, přípravu a
budování nových tras zajišťujících propojení města s okolní
krajinou, obcemi, turistickými a rekreačními cíli, a dále aktivity pro
zlepšení schůdnosti polních a lesních cest (v nevyhovujících
úsecích či místech).

Podporované
aktivity:

o Koncepce dopravy
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o
o
o
o

Zadání zpracování studie tras cyklostezek a cyklotras
Příprava realizace cyklostezky spojující města Hrob a Osek
Studie cyklostezek na vodní nádrže Otakar a Barbora
Systematické budování jednotlivých navazujících úseků
cyklostezek a vymezování cyklotras v rámci již existujících
komunikací
o Napojení městských cyklotras na vnější síť mimo intravilán
města
o Systém městských cyklistických tras
o Infrastruktura cyklistické dopravy - stojany, značení,
odpočívadla, navigace, …

o Obnova a údržba tras pro pěší
o Zkvalitnění povrchu polních a lesních cest
o Propojení města s okolní krajinou, obcemi, turistickými a
rekreačními cíli
Realizátor:

Město Hrob, spolupráce s okolními obcemi

Doba realizace:

2017 - 2023

Odhad nákladů:

10 – 20 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Fondy EU (IROP, Programové rámce SCLLD – MAS
Cínovecko)

o Národní a regionální fondy (SFDI, Ústecký kraj)
Specifický cíl D1:

Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města

Opatření D1.3:

Prosazovat rozšíření dopravní obslužnosti města – zlepšení
spojení ve směru Duchcov

Popis opatření:

Při zajištění dopravní obslužnosti města hraje zásadní roli
integrovaný dopravní systém „Doprava Ústeckého kraje (DÚK)“.,
Kvalita a frekvence dopravního spojení města Hrob splňují z větší
míry požadavky cestujících. Dotazníkovým šetřením mezi
obyvateli města však byly zjištěny následující 2 hlavní limitující
faktory:
- neexistující přímé spojení do Duchcova, což v současném stavu
limituje občany města v cestách za zaměstnáním, do škol, k lékaři
a na úřady;
- nedostatečný provoz nočních autobusových linek z Teplic, který
limituje občany města zejména v možnosti cest a bezpečného
návratu z odpoledních směn a ze zábavy a kulturního vyžití.
Obsahem tohoto opatření je proto soubor aktivit cílených na
zlepšení dopravní obslužnosti města a s okolními obcemi, s
dopravou obyvatel při vyřizování důležitých administrativních,
zdravotních, pracovních, vzdělávacích potřeb a návštěvě
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kulturních a společenských akcí.
Podporované
aktivity:

o Aktivní komunikace s DÚK a KÚ ÚK ohledně zavedení přímých
dopravních spojů na trase Hrob-Duchcov

o Aktivní komunikace s DÚK a KÚ ÚK ohledně posílení nočních
autobusových linek z Teplic
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Město Hrob, DÚK, KÚ ÚK
2016 - 2017
Beznákladové opatření

Specifický cíl D1:

Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti města

Opatření D1.4:

Podporovat zachování a rozšíření provozu na železniční trati
Most – Moldava v Kr. horách

Popis opatření:

Železniční trať č. 135 spojující Most a Moldavu v Krušných horách
má pro město Hrob strategický význam – vlakové spojení
poskytuje přímou dosažitelnost do/z okresního města Mostu a
představuje pro Hrob obrovský potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu, včetně zlepšení zaměstnanosti ve službách v letní i zimní
sezóně, neboť v obou obdobích jsou Krušné hory pro turisty
atraktivní. Bez existence přímého spojení by občané města a
hlavně turisté, kteří město navštěvují, byli nuceni hledat jiné
nepřímé spoje znamenající pro cestující značnou časovou a
finanční ztrátu. Velkou příležitost pro město by skýtalo
znovuobnovení zaniklého železničního spojení do saského
Freibergu, případně jiné saské obce blíže lokalizované k CZ-D
hranici.

-

Smyslem opatření je realizace aktivit na podporu zachování
provozu na železniční trati č. 135 Most-Moldava, zlepšení
frekvence vypravovaných spojů a obnovy železničního spojení do
sousedního Saska.
Podporované
aktivity:

o Pravidelné sledování a připomínkování nově navržených
vlakových jízdních řádů pro nadcházející roční období a
úpravu sezónních řádů
o Studium a připomínkování rozvojových dokumentů kraje a
regionu v kapitolách týkající se dopravy a cestovního ruchu,
případně aktivní účast v pracovních skupinách při tvorbě
těchto dokumentací nebo jejich aktualizací
o Komunikace s KÚ ÚK (Odborem dopravy a silničního
hospodářství a Odborem regionálního rozvoje) a DÚK za
účelem sdělení potřeb Města Hrob
o Podpora obnovy železničního spojení do Saska ve spolupráci
s dalšími zainteresovanými municipalitami
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Realizátor:

Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Město Hrob, KÚ ÚK - Odbor dopravy a silničního hospodářství a
Odbor regionálního rozvoje, DÚK, Dopravní komise Euroregionu
Krušnohoří, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), spolupráce
se zainteresovanými municipalitami
2017, dále průběžně
0,1 mil. Kč
o Městský rozpočet
o Fondy EU (Program spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko)
o Národní a regionální fondy (SFDI, Ústecký kraj)

Specifický cíl
D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.1:

Zlepšovat vzhled města obnovou veřejných prostranství (centra
města a přilehlých částí města)

Popis opatření:

Opatření se zaměřuje na vzhled a celkové zlepšení fyzického prostředí
města Hrob. Veřejná prostranství jsou místem pro plnění municipálních
funkcí související s komunitním životem a přirozeným setkáváním
občanů města. Aktivity opatření zahrnují revitalizaci a regeneraci
veřejných prostranství v celém rozsahu města a jsou cíleny zejména na
obnovu a údržbu staveb/fasád ve městě, povrchů náměstí a
komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení, obnovu vodních prvků
(fontán aj.), budování/zvelebování oddechových zón a obnovu
městského venkovního mobiliáře, což znamená věnovat se péči
doplňujícím předmětům sloužícím potřebám občanů a návštěvníků
města. Jedná se o různé plakátovací a informační systémy (vývěsky,
sloupy, jiná zařízení podobného účelu), lavičky, odpadkové koše,
autobusové zastávky, telefonní budky, koše na psí exkrementy, místní
informační a navigační systém, ad.
Užitý mobiliář musí být odolný proti vandalismu, snadný na údržbu, u
odpadkových košů je nutné brát zřetel na snadnost vysypávání do
svozového vozidla. Sjednocení mobiliáře zlepší celkový architektonický
dojem a zároveň usnadní a zjednoduší péči o něj.
Obnova a údržba veřejné zeleně není zahrnuta v tomto opatření, řeší ji
samostatné opatření D2.6 Strategie.

Podporované
aktivity:

o obnova a údržba staveb/fasád ve městě, povrchů náměstí a
komunikací

o nákupy zařízení a strojů pro údržbu veřejných prostranství, čištění
o
o
o
o

komunikací
rekonstrukce veřejného osvětlení
obnova a údržba vodních prvků (fontán aj.)
budování/zvelebování oddechových zón
obnova/sjednocení venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
plakátovací a informační systémy, telefonní budky, autobusové
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zastávky, koše na psí exkrementy, městský informační a navigační
systém, …)
Realizátor:

Město Hrob, ostatní vlastníci nemovitostí

Doba realizace:

Průběžně, dle finančních možností

Odhad nákladů:

25 mil. Kč

Zdroje
financování:

o Městský rozpočet
o Národní na regionální fondy (Program péče o urbanizované
prostředí, SFRB)

o Fondy EU
o Soukromé zdroje

Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.2:

Obnova funkčních ekosystémů a posílení rekreační funkce v
okolní krajině

Popis opatření:

V rámci daného opatření budou podporovány jednak aktivity
podporující biodiverzitu, ekostabilizační a retenční funkce
ekosystémů a krajinných prvků, jednak aktivity posilující budování
rekreačního zázemí v okolní krajině města Hrob.
Realizované aktivity budou zaměřeny zejména na vytváření a
regeneraci funkčnosti krajinných prvků a struktur, tvorbu a obnovu
diverzity biotopů v krajině a urbanizovaném prostředí, obnovu
lesních porostů, obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků
a ploch přírodě blízkého charakteru zvyšující retenční potenciál
sídelního prostředí (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných
terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží
na srážkovou vodu apod.), obnovu sítě cest a cestiček s
nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující
pěší průchod krajinou, obhospodařování kulturní krajiny na bázi
ekologického hospodaření a další aktivity posilující ekologickou
funkci a rekreační potenciál krajiny.

Podporované
aktivity:

o opatření pro podporu biodiverzity – podpora druhově pestré
o
o
o
o
o

výsadby dřevin, budování drobných tůní pro obojživelníky,
skalky, kamenné úseky strání pro plazy atd.
obnova lesních porostů zaměřená na zvýšení stability lesních
porostů, podpora šetrného hospodaření v lesích
vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační a retenční
funkcí, revitalizace a renaturace vodních toků a niv
realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES)
budování rekreačního zázemí v krajině, podpora ekologického
hospodaření a ekoturistiky
obnova cest a cestiček s nezpevněným povrchem umožňující
pěší průchod krajinou
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Realizátor:

Město Hrob, ostatní majitelé pozemků

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

2 - 5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Národní na regionální fondy (Program péče o krajinu,
Program péče o urbanizované prostředí)

o Fondy EU (OPŽP)

Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.3:

Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných
objektů, míst a prvků

Popis opatření:

Primárně je opatření zaměřeno na zvýšení atraktivity města, jehož
dominanty tvoří 2 kostely, fara, drobné sakrální stavby a další
historické památky. Další skupinu tvoří kulturně a společensky
významné objekty, místa a prvky, které vlivem času ztratily svůj
fyzický půvab a/nebo postrádají využití.
Smysl opatření je jednoduchý – i přes potíže s různým a
nevyjasněným vlastnictvím je nutné systematicky pracovat na
záchraně architektonického dědictví, ať již je památkově chráněno
či nikoli. Na jedné straně potřeb stojí samotná potřeba zachovat
hmotný odkaz předků, na druhou stranu je nutné najít pro objekty
využití a zakomponovat je do komunitního života občanů města a
jeho návštěvníků. Zahrnuty pod dané opatření proto jsou i aktivity
na podporu pořádání akcí a udržování tradic.

Podporované
aktivity:

o oprava a údržba nemovitých památek a významných objektů
o podpora pořádání kulturních a společenských akcí, včetně
udržování lokálních tradic (vč. podpory činnosti místních
spolků)

Realizátor:

Město Hrob, spolupráce s vlastníky nemovitostí

Doba realizace:

2017 – 2023

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o
o
o

Městský rozpočet
Církev
Vlastníci nemovitostí
Prostředky spolků
Ministerstvo kultury – Havarijní program, Program záchrany
architektonického dědictví
o Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu kulturních
památek
o Programové rámce SCLLD – MAS Cínovecko
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Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.4:

Důsledně likvidovat černé skládky a zamezit jejich vzniku

Popis opatření:

Opatření se zaměřuje na likvidaci a předcházení vzniku černých
skládek odpadů, které negativně ovlivňují zdraví ekosystémů
(kontaminací půd a podzemních vod) a ničí estetické hodnoty
prostředí města. Účelem je zmonitorovat místa současných černých
skládek, zajistit jejich odstranění odbornou firmou a realizovat aktivity
eliminující možnosti jejich budoucího zakládání.
Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je závislá od
charakteru odpadu, který je zde uložen a blízkosti vodních toků, nádrží
nebo hladiny podzemní vody. Na skládkách lze velmi často kromě
inertního stavebního materiálu najít také zbytky barev, olejů, staré
autobaterie, azbestovou krytinu a další odpad, který je klasifikován
jako nebezpečný. Velmi posilujícím aspektem pro realizaci tohoto
opatření by byla realizace souběžných opatření Strategie D3.1 a D3.5
zaměřených na vybudování sběrného dvora a osvětovou činnost
v oblasti hospodaření s odpady.

Podporované
aktivity:

o tvorba seznamu stávajících černých skládek
o postupná likvidace černých skládek
o zavedení represivních opatření k nepovolenému nakládání
s odpady

o zvýšení rizika chycení "při činu" těm, kteří se nelegálně zbavují
odpadu (instalace fotopastí, závor k lesním cestám nebo jiných
zábran proti vjezdu, zvýšení dohledu na nejvíce ohrožených
lokalitách)
o informování veřejnosti o aktivitách města (odstranění černých
skládek, přijatých opatření proti jejich vzniku)
Realizátor:

Město Hrob, TS / odborná firma na odstranění skládek,
monitoring výskytu lokalit ve spolupráci s veřejností a školami

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

1 - 5 mil.Kč

Zdroje
financování:

o Městský rozpočet
o Národní na regionální fondy (Národní program Životní prostředí)

Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.5:

Usilovat o vyřešení rekultivace bývalých těžebních ploch jižně
od města s cílem jejich budoucího využití v cestovním ruchu

Popis opatření:

Cílem opatření je realizace podpůrných a iniciačních aktivit
vedoucích k zahlazení vlivů hornické činnosti v lokalitě bývalých
hnědouhelných těžebních ploch jižně od města Hrob a obnovení
funkcí a stability území za účelem zvýšení rekreačního potenciálu
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a možnosti rozvoje cestovního ruchu.
Budoucí rozvoj cestovní ruchu by po rekultivaci a revitalizaci
bývalého těžebního území měl podle dispozic (blízkost vodních
nádrží Otakar a Barbora) a představ města směřovat k vybudování
zóny rekreace a odpočinku pro obyvatele města a ostatní
návštěvníky (např. kempu, tábořiště, sportovišť, …) při zajištěné
výstavbě příjezdové komunikace a napojení území na systém
turistických tras a cyklostezek.
Podporované
aktivity:

o Aktivní komunikace s kompetentními orgány a institucemi

Realizátor:

Město Hrob, spolupráce s kompetentními orgány a institucemi
(MŽP ČR, KÚ ÚK, Český báňský úřad, …)

Doba realizace:

2016, dále průběžně

Odhad nákladů:

do 0,2 mil. Kč

Zdroje financování:

ohledně dořešení rekultivace bývalého těžebního území a
zajištění jeho trvalé stability
o Prosazování provedení revitalizačních prací s ohledem na
plánovaný záměr města využít území pro rekreační účely
o Zpracování studie využití území pro rozvoj rekreačního
potenciálu, výsledné alternativy zahrnout do ÚPD
o Prověření aktuálních dotačních možností orientovaných na
sanace, rekultivace a revitalizace území po dokončené těžbě
(15 ekomiliard, OPŽP, NPŽP, …).

o Městský rozpočet

Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.6:

Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně při vyšší efektivitě nákladů,
se zaměřením na přestárlé stromy a zdroje alergenů

Popis opatření:

Opatření řeší péči o městskou zeleň, kterou lze považovat za
jeden z klíčových aspektů atraktivity města pro jeho obyvatele i
návštěvníky. Realizované aktivity budou zaměřeny zejména na
údržbu a obnovu funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné
zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající
výsadby), péči o zatravněné plochy a realizaci funkčních propojení
přírodních ploch a prvků zeleně.
Předmětem řešení by v rámci souboru aktivit tohoto opatření měla
být zároveň veřejná zeleň problematická z hlediska vysokého stáří
či rozptylu alergenů zatěžující zdraví obyvatel.
Dalším cílem opatření je v údržbě o zeleň zavést vyšší
systémovost přinášející vyšší efektivitu vynaložených nákladů,
neboť město každoročně investuje do údržby velké finanční
prostředky a při snaze o zkvalitnění služby nemůže rozpočtovou
položku významně navyšovat. Při pořizování zařízení a strojů pro
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údržbu veřejné zeleně bude důležitým faktorem jejich úspornost
v provozních nákladech.
Podporované
aktivity:

o vytvoření pasportu zeleně a jeho využívání v oblasti péče o
veřejnou zeleň
systematická péče o objekty zeleně pod správou města
regenerace veřejné zeleně v intravilánu města
obnova doprovodné zeleně podél cest
řešení problematické staré topolové aleje
pořizování zařízení a strojů pro údržbu veřejné zeleně
s úspornými provozními náklady
o zajištění kvalitních smluv se subjekty, které spolupracují na
údržbě veřejné zeleně

o
o
o
o
o

Realizátor:

Město Hrob, subjekty spolupracující na údržbě veřejné zeleně

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

0,5 mil. Kč/rok

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Národní na regionální fondy (Program péče o krajinu,
Program péče o urbanizované prostředí)

o Fondy EU (OPŽP)

Specifický cíl D2:

Zlepšování vzhledu města a jeho okolí

Opatření D2.7:

Osvětovou činností aktivizovat občany k ochraně zeleně

Popis opatření:

Zeleň ve městě patří jednak do kategorie „veřejné zeleně“, tedy
veřejně přístupných upravených zelených ploch, parků, travnatých
porostů, zelených pásů a podobně, a jednak se jedná o zeleň na
soukromých pozemcích, zejména v zahradách domů.
Nejčastějšími hrozbami pro městkou zeleň jsou přímý škodlivý vliv
člověka, vytlačování zeleně zástavbou, znečištěné prostředí a
nedostatečná ochrana městské přírody.
Cílem opatření je proto podpora zapojování občanů města do
ochrany zeleně na veřejných i soukromých pozemcích, zvýšení
jejich motivace k praktikování zodpovědnějšího přístupu v oblasti
ochrany zeleně, omezení vandalismu a posílení veřejného dohledu
/ všímavosti občanů. V rámci opatření budou realizovány osvětové
aktivity, akce a kampaně s tématikou ochrany městské zeleně a
podporovány vzdělávací aktivity a programy na školách.

Podporované
aktivity:

o Šíření informací a propagace tématiky ochrany městské zeleně
(webové zpravodajství, letáčky, brožury, přednášky, exkurze,
propagace vhodných příkladů jako vzoru, soutěže o nejhezčí
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zahradu/prostor před domem, …)

o Podpora vzdělávacích aktivit a programů na MŠ a ZŠ
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

0,2 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Národní na regionální fondy (Národní program Životní
prostředí, Program environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty Ústeckého kraje)

Specifický cíl D3:

Zkvalitňování životního prostředí

Opatření D3.1:

Zdokonalit systém nakládání s odpady (vybudováním
sběrného dvora)

Popis opatření:

Současné sběrné místo, které se nachází u areálu garáží na cestě
ke hřbitovu z ulice Duchcovská, plní funkci stanoviště
velkoobjemových kontejnerů. Pomáhá shromažďovat část
recyklovatelných a nebezpečných odpadů k jejich druhotnému
zpracování, ale z hlediska kapacity, druhové skladby sběrných
komodit, vybavení a funkčnosti není dané zařízení schopno
adekvátně řešit problém trendově rostoucí produkce odpadů.
Nedostatky s nakládáním odpadů se v důsledku projevují vyšším
výskytem separovatelných komodit v komunálním odpadu,
černými skládkami, spalováním odpadů.
Cíl opatření vychází z předpokladu nutnosti řešit současný
nevyhovující stav a zajistit budoucí koncepční řešení systému
nakládání s odpady na území města, popř. jeho spádového území.
Součástí opatření je realizace aktivit směřujících ke zlepšení
funkčnosti, účinnosti a vzhledu sběrného místa jeho přestavbou ve
sběrný dvůr, ve kterém dojde k rozšíření druhové skladby
tříděného odpadu a zvýšení kapacit pro shromažďování, sběr a
separaci odpadů.

Podporované
aktivity:

o Příprava projektové dokumentace sběrného dvora
o Vybudování sběrného dvora na místě současného sběrného
místa (včetně případných úprav manipulačních ploch,
vybudování skladů/přístřešků, doplnění potřebných kontejnerů,
klecí či jiných sběrných systémů, úpravy vnějších příjezdových
cest a zabezpečení dvora)
o Průzkum potenciálních odběratelů nových druhů separovaných
komodit včetně zjištění technických a finančních podmínek
odběru

Realizátor:

Město Hrob
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Doba realizace:

2016 - 2023

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Státní a regionální fondy (SFŽP)
o Fondy EU (OPŽP)

Specifický cíl D3:

Zkvalitňování životního prostředí

Opatření D3.2:

Prosazovat ochranu města od hluku ze silnice I/27

Popis opatření:

Nejzávažnějším problémem vznikající hlukové zátěže pro město je
doprava na průtahovém úseku komunikace I/27, se značným
podílem nákladní dopravy. Hluk z dopravy na této komunikaci je
zdrojem stížností obyvatelstva.
Díky dlouhodobě špatné situaci v oblasti hlučnosti podél
komunikace I/27 je cílem daného opatření nechat proměřit hladinu
hluku z dopravy se sčítáním vozidel a aktivně komunikovat s
vlastníkem komunikace o eliminaci hlukové zátěže - realizací
protihlukových clon, instalací protihlukových stěn.
Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se
stanovuje dle Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou
stanoveny limitní hodnoty hluku určené pro jednotlivé druhy
chráněného venkovního prostoru.

Podporované
aktivity:

o Aktivní komunikace s vlastníkem komunikace I/27 o eliminaci

Realizátor:

Město Hrob, ŘSD

Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

0,1 mil. Kč

Zdroje financování:

Specifický cíl D3:
Opatření D3.3:

Popis opatření:

hlukové zátěže

o Městský rozpočet
o Státní a regionální fondy
o Fondy EU (OPŽP)

Zkvalitňování životního prostředí
Podpora ekologického vytápění a snižování energetické
náročnosti budov
Hlavním cílem opatření je zlepšení životního prostředí ve městě
zvýšením energetické kvality budov a snížením nákladů na jejich
provoz. Jedná se o budovy v majetku města nebo jeho občanů.
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Cílem města je tedy snížení spotřeby energie zlepšením tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně
dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budov.
Opatření podporuje aktivity zateplování budov, rekuperace energií,
zavádění obnovitelných zdrojů energie v budovách, zavádění
ekologicky šetrnějších způsobů vytápění, zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie atd.

Podporované
aktivity:

o Zavádění moderních technologií pro vytápění a využívání
ekologických zdrojů energií

o Zavádění opatření pro snížení energetické náročnosti budov
o Informování občanů města o možnosti využití dotačních
programů (kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám, …)
Realizátor:

Město Hrob, Ústecký kraj

Doba realizace:

Průběžně, dle finančních možností

Odhad nákladů:

1 – 5 mil. Kč/rok

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Fondy EU (OPŽP)
o Státní a regionální fondy (Nová zelená úsporám, kotlíkové
dotace, ...)

Specifický cíl D3:

Zkvalitňování životního prostředí

Opatření D3.4:

Řešit problém důlních vod na území města, případně hledat jejich
využití

Popis opatření:

Sídelní útvar města Hrob je prakticky po celém obvodu zasažen
minulou hornickou činností hlubinným i lomovým způsobem.
Předmětem této činnosti byly nerostné suroviny stříbro, olovo, uhlí,
křemenec a ryolit. Rudné hornictví bylo provozováno severně od
historického jádra města Hrob, hnědouhelné hornictví bylo
provozováno jižně od stávající zástavby města. Ukončená těžba rud
a nerudných surovin za sebou zanechala množství důlních děl a
štol, z nichž větší část je zaplavena důlními vodami, což pro město
Hrob představuje bezpečnostní riziko.
V současnosti nejvážnější problém pro město představují skluzy
závěrečných svahů lomů Otakar a Barbora v důsledku kumulace a
sycení důlních vod pocházejících ze stříbrných štol, které jsou
příčinou jejich trvalé nestability. Skluzy se postupně rozšiřují
směrem na sever k jižní zástavbě města Hrob.
Cílem tohoto opatření je proto realizovat aktivity zaměřené na
zjištění a eliminaci rizik spojených se vzestupem hladiny důlních vod
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ve starých stříbrných štolách a zjištění možností případného využití
důlních vod k zemědělským, průmyslovým nebo jiným účelům (např.
jako alternativního zdroje pitné vody v období sucha).
Podporované
aktivity:

Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

o

Zmapování aktuální situace v oblasti důlních vod, dle zjištění
postupovat dále (seznam důlních děl a štol s bezpečnostním
rizikem pro město Hrob, hydrogeologický průzkum, chemická
analýza důlních vod, zjištění možností využití důlních vod, …)

Město Hrob, spolupráce s MŽP ČR, KÚ ÚK, Českým báňským
úřadem, Českou geologickou službou
2017, dále průběžně
0,1 - 0,5 mil. Kč (kromě případných investičních akcí)
o Městský rozpočet
o Fondy EU (OPŽP)
o Státní a regionální fondy

Specifický cíl D3:

Zkvalitňování životního prostředí

Opatření D3.5:

Osvěta k hospodaření s odpady a čistotě ovzduší v MŠ a ZŠ
a pro veřejnost
S osvětou a výchovou k zodpovědnému chování k životnímu
prostředí začít v co nejútlejším věku. Učitelé a vychovatelé
v mateřských a základních školách by však sami měli být
nejprve dokonale obeznámeni s touto problematikou. Před
tvorbou konkrétních programů pro cílovou skupinu dětí a
mládeže je vhodné uspořádat odborná školení pro budoucí
nositele těchto informací ve směru k žákům, tedy pro učitele.
Následně vytvořené osvětové programy pro děti by měly mít co
nejpraktičtější a interaktivní charakter. Děti by měly být
seznámeny s různými procesy, jak vzniká odpad (domácnosti,
průmysl, zemědělství, doprava apod.) a jak dochází k poškození
čistoty ovzduší. Vše by měly děti vidět na praktických ukázkách
a ne jenom ve třídách (kontejnery, skládku, sběrné místo/dvůr,
snímky kouřících komínů, atd.). Hlavním cílem je vybudovat
v dětech zodpovědnost za jejich okolí a životní prostředí. Měly
by si uvědomit, že nejdůležitější je co možná největší recyklace
odpadů, ale hlavně minimalizace jejich produkce na všech
úrovních a chování občanů při vytápění svých domovů.

Popis opatření:

Zapojit širší veřejnost do osvěty bude úkolem motivačního
programu pro třídění odpadů ve městě a pro zajištění čistého
ovzduší ve městě a dále aktivitou dětí a žáků, kteří doma budou
šířit nově získané informace a návyky (k čemuž budou zároveň
opakovaně nabádáni svými učiteli).
Podporované aktivity:

o Systematická péče o děti a mládež v oblasti ekologického
vzdělávání, výchovy a osvěty (mateřská škola, prvouka,
občanská výchova, přírodopis apod.) včetně praktických
ukázek v terénu (sběrné místo/dvůr, skládka, kouřící komíny,
aj.)
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o Instalace nádob na separovaný odpad ve školských
zařízeních

o Organizace vědomostních soutěží pro děti a žáky
(zakončené diplomy, případně jiných druhem ocenění)

o Motivační program pro třídění odpadů a udržování čistoty
ovzduší ve městě (tvorba informačních letáků a jejich
distribuce do domácností, informační stánek při důležitých
akcích organizovaných ve městě, publikace v radničních
novinách, městském webu a sociálních sítí, organizace
soutěží ve sběru, den otevřených dveří sběrného místa, …)
Realizátor:

Město Hrob, spolupráce s MŠ a ZŠ

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

0,1 mil. Kč

Zdroje
financování:

o Městský rozpočet
o Státní a regionální fondy (Program environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje, Národní
program Životní prostředí)
o Fondy EU

Specifický cíl D3:

Zkvalitňování životního prostředí

Opatření D3.6:
Popis opatření:

Modernizace a rozšiřování kanalizačního systému města
Bezvadná funkce kanalizačního systému je pro město velmi
důležitá. Umožňuje realizaci aktivit obyvatel i podnikatelů ve
městě bez poškozování životního prostředí.
Město Hrob potřebuje postupně modernizovat a rozšiřovat
stávající systém splaškové kanalizace, aby byl trvale plně
funkční. Mezi projekty města je proto zařazen i projekt
„Výstavba splaškové kanalizace v Horní ulici“, který vybuduje
novou splaškovou kanalizaci – hlavní řad v části Horní ulice.
Projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě
Hrob.

Podporované aktivity:

o Systematická péče o údržbu a modernizaci kanalizačního
systému města

o Zařazování projektů na rozšiřování kanalizačního
systému města podle potřeby a možností města a
správce kanalizačního systému
Realizátor:

Město Hrob, spolupráce s SVS a.s. a SČVaK, a.s.

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

3,5 mil. Kč

Zdroje
financování:

o Městský rozpočet
o Fondy EU – OPŽP
o Národní program Životní prostředí)
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9.3

Opatření prioritní oblasti č. 2 Sociální oblast,
bydlení, bezpečnost

Strategický cíl S1:

Zkvalitňování občanské vybavenosti města

Opatření S1.2:

Podpora rozvoje obchodu a služeb ve městě

Popis opatření:

Z analýzy podmínek je zřejmé, že síť obchodů ve městě není na
potřebné úrovni. Nedostatek obchodů s kvalitní nabídkou např,
potravin, je způsoben existencí velkých obchodů v sousedních
městech a tím i nízkého počtu zákazníků ve městě. Situace se
bude zhoršovat s postupným stárnutím populace, kdy zajištění
kvalitních potravin a jiného zboží pro občany, kteří se obtížně
pohybují, nevlastní automobil, nebo nemají příbuzné, kteří nákupy
obstarají v sousedním městě, bude velmi namáhavé. Obdobně je
tomu u restauračních zařízení, kdy stávající nabídka stravování ve
městě je nekvalitní a nedostatečná.

Podporované
aktivity:

o Vytvoření systému pobídek pro MSP podnikající
v maloobchodě a pohostinství

o Podpora MSP k zahájení nových obchodních aktivit ve městě
s cílem rozšíření nabídky zboží a pohostinských služeb ve
městě (aktivní nabídka volných nebytových prostor, popř.
pozemků)
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

V etapách dle požadavků občanů na rozšíření zdravotních služeb

Odhad nákladů:

2,5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o Dotace z Programu ÚK Podpora začínajících podnikatelů

Strategický cíl S1:

Zkvalitňování občanské vybavenosti města

Opatření S1.3:

Budování zázemí pro neformální vzdělávání, činnost spolků a
neorganizovaných skupin

Popis opatření:

Vzájemná vzdálenost okrajových částí města se promítá i do sféry
sdružování občanů a vzniku iniciativ. Obec v mnohých případech
nahrazuje funkci občanského sektoru a pořádá akce zaměřené na
různé cílové skupiny. Vhodným zázemím je nově zřízené
informační centrum města. Je třeba zvážit, zda prostory, které jsou
k dispozici, jsou dostatečné pro všechny akce.
Opatření je do plánu zařazeno proto, aby mohly vzniknout
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prostory, např. klubovna, pohybový sál, tělocvična pro současné i
potenciální spolky a neformální skupiny a zároveň také nové
služby obyvatelům. Je třeba prověřit stav vybavení
reprezentačních prostor pro malé výstavní expozice a společenské
události (např. svatby, křtění knih apod.) a v případě potřeby
reprezentační prostory modernizovat.
Podporované
aktivity:

o Prověrka dostatečnosti společenských prostor a kluboven a

Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

V etapách dle finančních možností

Odhad nákladů:

1 mil. Kč

Zdroje financování:

dalších prostor pro společenská setkání a tělocvičné aktivity
obyvatel.
o Příprava a realizace projektů zaměřených na vznik prostor pro
neformální vzdělávání, činnost spolků a neorganizovaných
skupin, podle výsledku prověrky.

o Rozpočet města
o Dotace z IROP
o Prostředky spolků

Strategický cíl S1:

Zkvalitňování občanské vybavenosti města

Opatření S1.4:

Prověřit možnost / iniciovat zřízení SŠ zařízení ve městě)

Popis opatření:
Ve městě Hrob není střední školství zastoupeno. Žáci SŠ jsou tak
nuceni vyjíždět za studiem do okolních měst. Situace
v zaměstnávání absolventů je všeobecně špatná, neboť
zaměstnavatelé upřednostňují pracovníky s odbornou praxí. Ke
zlepšení této nepříznivé situace by mohlo přispět zřízení střední
školy, popř. učňovského školství ve městě, kdy by se každý učeň
učil pro konkrétního zaměstnavatele.
Střední škola na území města by poskytla vzdělání dětem ze
sociálně slabších rodin, které si nemohou dovolit hradit dojíždění
svých dětí za vzděláváním do vzdálenějšího města nebo náklady
ubytování.
Účelem opatření je prověřit podmínky pro vznik SŚ v Hrobu a
v případě kladného výsledku jednat s Krajským úřadem ÚK o
možnosti zřízení nového SŠ zařízení ve městě.
Podporované
aktivity:

Realizátor:

o
o
o
o

Zjištění možností využití vhodné budovy ve městě pro SŠ
Zmapování situace ve středním školství v okrese Teplice
Zmapování situace na trhu práce
Jednání se zaměstnavateli o požadavcích na kvalifikaci
pracovní síly
o Informační a poradenská činnost pro volbu povolání
o Zahájení jednání s KÚ ÚK o zřízení SŠ
Město Hrob
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Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

0,1 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města

Strategický cíl S2:

Rozvoj nástrojů sociální pomoci a prevence

Opatření S2.1:

Infrastruktura pro dostupné sociální služby

Popis opatření:

Sociální služby jsou nutné pro předcházení a eliminaci sociálního
vyloučení různých cílových skupin, včetně seniorů. Potenciální
klienti služeb (např. senioři) nejsou dostatečně informováni, nemají
návyky je užívat, a tak se jejich životní úroveň snižuje spolu
s klesajícími možnostmi sebeobsluhy. Význam opatření je spíše
preventivní, protože sociální služby odhalují další a další problémy
a potřeby ohrožené populace. Území města není zcela pokryto
sociálními službami ambulantními ani terénními. Chybí zde zázemí
a není ani dostatečně zmapována poptávka. Vzhledem k stárnutí
obyvatelstva a omezeným možnostem sociální kontroly je nutné
do Města Hrob sociální služby v potřebné míře dostat. Pro
rozšíření, resp. zřízení sociálních služeb ve městě je třeba zajistit
kvalitní prostory nebo zázemí pro jejich poskytování.
V oblasti sociálních služeb je třeba provést prověrku v současnosti
poskytovaných sociálních služeb občanům města a zvážit, zda
jsou potřebné a v dostatečné míře zajištěné pro občany města
potřebné služby: např. centrum denních služeb, denní stacionář,
týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení, azylový dům, dům na půli cesty, zařízení pro
krizovou pomoc, nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, noclehárna, terapeutická komunita,
sociální poradna, sociálně terapeutická dílna, centrum sociálně
rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centrum,
zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení,
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a
předčitatelské služby. Podle výsledku prověrky činit kroky
k zajištění chybějících sociálních služeb. Případná podpora může
spočívat např. v poskytování prostor jiným subjektům, v nichž
budou aktivity spojené s poskytováním sociálních služeb
vykonávány, za snížený nájem, nebo bezúplatně.

Podporované
aktivity:

o Prověrka rozsahu sociálních služeb poskytovaných
obyvatelům města.

o Návrh a realizace podpory rozšíření nabídky sociálních služeb
ve městě podle výsledků prověrky

o Vytipování nebytových prostor vhodných pro poskytování
nových sociálních služeb

o Rozšíření nabídky samostatného bydlení pro občany města seniory
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Realizátor:

Město, IROP (SC 4.1)

Doba realizace:

V etapách dle finančních možností

Odhad nákladů:

0,5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o
o

Rozpočet města
Dotace z IROP, FRB ČR,
Fond rozvoje bydlení Města Hrob
Programové rámce SCLLD – MAS Cínovecko

Strategický cíl S2:

Rozvoj nástrojů sociální pomoci a prevence

Opatření S2.2:

Podpora využívání infrastruktury pro komunitní práci

Popis opatření:

Obecným požadavkem pro komunitní práci v obci je zajistit vhodné
prostory pro posílení soudržnosti komunity občanů – setkávání,
aby pomoc našli co nejblíže svému domovu. Komunitní centrum
bylo ve městě zřízeno a má sloužit jak pro poskytování sociálních
služeb, zejména v ambulantní a terénní formě, sociálního a
dluhového poradenství, apod., tak i pro komunitní práci mimo
rámec sociálních služeb. Pozitivní dopad je v setkávání a
v aktivním přístupu při vyhledávání potenciálních problémů občanů
v sociální oblasti. V komunitním centru jsou k dispozici prostory
pro volný čas dětí a mládeže, rodičů na mateřské dovolené a po
mateřské dovolené, činnosti spolků i neformálních skupin obyvatel.
Pokud bude komunitní centrum dostatečně propagováno mezi
obyvateli a nabízeno občanům k využití, stane se přirozeným
místem setkávání občanů a prostorem pro poskytování podpory
v rámci komunity.

Podporované
aktivity:

o Informování občanů o možnosti využívat komunitní centrum ke
společným aktivitám

o Nabídka prostor v komunitním centru spolkům a neformálním
skupinám pro trávení volného času

o Nabídka prostor v komunitním centru poskytovatelům
sociálních služeb pro poskytování vhodných sociálních služeb

o Informování občanů o možnosti využívat sociální služby
poskytované v komunitním centru
Realizátor:

Město Hrob, Informační centrum

Doba realizace:

průběžně

Odhad nákladů:

Beznákladové opatření

Zdroje financování:

o Rozpočet města

Strategický cíl S3:

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

Opatření S3.1:

Podpora výstavby rodinných a bytových domů
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Popis opatření:

Opatření řeší riziko úbytku obyvatel a ukládá obci snažit se o příliv
obyvatelstva a růst. Jak vyplývá z analytické části, trend
posledních let je mírný úbytek počtu obyvatel. Je potřeba
zatraktivnit bydlení ve městě pro nové obyvatele. Přes objektivní
překážky, mezi které patří i nedostatek rozvojových ploch pro nové
bydlení, je nutné podporovat příchod nových obyvatel a snažit se o
přirozenou generační obměnu. Je důležité umožnit mladým lidem
a párům, aby začali bydlet právě ve městě Hrob, navykli si zde a
navázali vazby.
Cílem opatření je podpořit výstavbu bytových i rodinných domů
v Hrobě v souladu s ÚP a tím zlepšit úroveň, kvalitu bydlení i
vzhled města a tím zajistit příchod dalších obyvatel.

Podporované
aktivity:

o Vytipování vhodných pozemků pro výstavbu bytových domů a
domů rodinných dle ÚP

o Příprava rozvojových ploch pro individuální výstavbu rodinných
domů
o Motivační prostředky pro výstavbu bytových a rodinných domů
o Veřejná nabídka stávajícím občanům města i občanům
potenciálním a investorům ke stavbě bytových a rodinných
domů
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

1 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o
o

Rozpočet města
Dotace MMR a SFRB (úvěrové a dotační programy SFRB)
IROP (sociální bydlení)
Fond bydlení Města Hrob

Strategický cíl S3:

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

Opatření S3.2:

Ve vyšší míře rekonstruovat obecní byty

Popis opatření:

Jednou ze zásad bytové politiky je maximální využití bytového
fondu města, především po jeho modernizaci, která vede ke
zlepšování kvality bydlení i celkového vzhledu města. Město má
v současnosti část bytového fondu nevyužívanou z důvodu
potřeby jeho rekonstrukce a modernizace. Opatření podporuje
příchod dalších obyvatel do města Hrob.

Podporované
aktivity:

o Tvorba finančních prostředků bytového fondu
o Modernizace, rekonstrukce stávajícího bytového fondu

Realizátor:

Město

Doba realizace:

Průběžně
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Odhad nákladů:
Zdroje financování:

3 mil. Kč ročně

o Rozpočet města
o Dotace MMR a SFRB (úvěrové a dotační programy SFRB)
o IROP (sociální bydlení)

Strategický cíl S3:

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

Opatření S3.3:

Rozšířit stávající fond bydlení

Popis opatření:

Při uplatňování bytové politiky město využívá schválený Fond
bydlení. V souvislosti s rostoucími náklady na modernizaci bytů je
třeba prověřit možnost zvýšení ročního objemu Fondu bydlení
Města Hrob, aby bylo možno urychlit modernizaci bytového fondu
v majetku města. Je třeba soustředit se zvláště na byty vhodné pro
sociální bydlení svými rozměry nebo umístěním. Opatření vede ke
zlepšování kvality bydlení i celkového vzhledu města a podporuje
příchod dalších obyvatel do města Hrob. Přizpůsobit Fond tak, aby
bylo možno efektivně využít dotačních nebo úvěrových programů
SFRB.

Podporované
aktivity:

o Úprava finančního rozsahu a pravidel Fondu bydlení města
Hrob

o Tvorba finančních prostředků bytového fondu
o Vytipovat byty v majetku města vhodné pro pořízení bytů pro
sociální bydlení (např. vhodně umístěné byty 1+1 nebo
garsonky)
o Zefektivnění plánování údržby bytového a nebytového fondu
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

3 mil. Kč ročně

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o Dotace MMR a SFRB (úvěrové a dotační programy SFRB)
o IROP (sociální bydlení)

Strategický cíl S3:

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

Opatření S3.4:

Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

Popis opatření:

Důležitou povinností obce je ochrana sídel i krajiny při
mimořádných situacích, jako jsou povodně, zátopy, sněhové
kalamity, sucho, požáry, únik nebezpečných látek, vichřice, velké
dopravní nehody, apod. Je důležité, aby v území byla kvalitní
vybavenost a připravenost složek Integrovaného záchranného
systému. Město má vlastní jednotku Sboru dobrovolných hasičů.
Tuto jednotku je třeba vybavit co nejlépe a poskytnout podporu její
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činnosti. Dále je třeba usilovat o co nejnižší výskyt mimořádných
situací realizací preventivních programů v ZŠ, MŠ a mezi
obyvateli.
Podporované
aktivity:

o Průběžná péče kvalitní vybavení zásahové jednotky JSDH
Hrob

o Zajištění finančních prostředků k doplnění a modernizaci
vybavení zásahové jednotky

o Oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o Dotace IROP
o Programové rámce SCLLD – MAS Cínovecko

Strategický cíl S3:

Vytvoření podmínek pro příchod nových obyvatel, rozvoj kvality
bydlení a bezpečnosti obyvatel

Opatření S3.5:

Zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem

Popis opatření:

V občanském soužití se vyskytují problémy na úrovni nepříznivých
sousedských vztahů, které ale zpravidla nepřesahují osobní rámec
zúčastněných.
Palčivějším
problémem
je
vandalismus,
znečišťování veřejných prostor, vytváření černých skládek,
obtěžování hlukem, nadměrná konzumace alkoholu na veřejnosti,
krádeže, atd. Smyslem opatření je zaměřit se na nástroje
k vymáhání slušného chování a potlačování nežádoucího chování
např. vyhláškami, účinnou osvětou, důslednou činností městské
policie i Policie ČR.
Důležitou povinností obce je zajištění bezpečnosti obyvatel ve
spolupráci se státními orgány, hlavně Policií ČR. Je důležité, aby
území města bylo chráněno co nejlépe před porušováním
veřejného pořádku a trestnou činností. Prostředkem k dosažení
potřebného efektu je kvalitní vybavenost a připravenost Městské
policie a úzká spolupráce mezi Městskou policií a Policií ČR. Další
možnou aktivitou je pořízení monitorovacího zařízení pro prevenci
škod, případně pro usvědčení pachatelů nepořádku. Jedná se
například o efektivní využívání kamerového dohlížecího systému
nebo fotopastí na kritických místech. Preventivní aktivitou může
být např. pravidelné mapování problémových míst a jejich
důsledná kontrola a zefektivnění práce asistentů prevence
kriminality.

Podporované
aktivity:

o Zvýšení dohledu městské policie
o Nákup a instalace monitorovacích zařízení Městské policie
(např. kamerový systém, fotopasti)

o Jednání s Policií ČR o zefektivnění spolupráce
o Zavedení operativních porad Městské policie a Policie ČR
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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o Zefektivnění práce asistentů prevence kriminality
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

9.4

o Rozpočet města
o Dotace MV ČR

Opatření prioritní oblasti č. 3 Podnikání, cestovní
ruch, volný čas

Prioritní oblast č. 3 - Podnikání, cestovní ruch, volný čas
Strategický cíl P1:

Vytváření podmínek pro podnikání

Opatření P1.1:

Podpora podnikání, včetně vzniku regionálních produktů a
služeb

Popis opatření:

Ekonomický život a podnikání jsou základem pro vytváření zdravé
sociální struktury obyvatel a pro zaměstnanost ve městě. Je
zapotřebí vytvářet příznivé podmínky pro začínající řemeslníky a
drobné podnikatele, aby mohli vykonávat svou práci ve městě.
Toho lze dosáhnout informační podporou ze strany města
poskytováním základních informací o založení živnosti a
souvisejících povinnostech. Druhým nástrojem je vytváření
nebytových prostor s výhodnými podmínkami (např. podnikatelský
inkubátor).
Problémem může být i nedostatečná znalost podnikatelské
činnosti v oboru podnikání a plánů podnikatelů ve městě. Město
disponuje nevyužitými objekty, které by bylo vhodné a účelné
využít právě pro rozvoj MSP. Město má dvě možnosti jak k této
problematice přistoupit, a to buď na své náklady rekonstruovat
nevyužívané objekty a zbudovat v nich obchody, provozovny, nebo
podnikatelská centra, či je jiným způsobem poskytnout k podnikání
(formou pronájmu), případně zchátralé objekty ve svém vlastnictví
nabídnout k prodeji zájemci, který přijde s realistickým
podnikatelským záměrem, vhodným pro danou část města. Při
pronájmu může město využít možnosti pobídek, např. dočasných
slev na nájmu, propagace nově otevřených provozoven na www
stránkách města a v místním tisku. Vhodnou formou podnikání
jsou regionální výrobky a služby, kdy maximálním využitím vstupů
do výroby přímo z Hrobu a okolí vznikne produkt nebo služba
ztotožněná s regionem, které se stávají účinným prostředkem
propagace města a regionu v širokém okolí. Mít regionální produkt
nebo službu má velký motivační efekt pro další rozvoj podnikání a
je vhodnou reprezentací regionu. Proto je ze strany města vhodné
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hledat formy podpory vzniku a rozvoje takového podnikání.
Podporované
aktivity:

o Vytipování a zmapování nevyužívaných objektů vhodných pro
rozvoj podnikání

o Rekonstrukce a pronájem vybraných objektů na obchod,
provozovnu, podnikatelské centrum

o Vytvoření ploch a prostor pro nově začínající podnikatele za
zvýhodněných podmínek

o Rekonstrukce vybraných objektů k volnočasovým aktivitám
o Nabídka nevyužívaných objektů investorům
o Aktivní komunikace mezi zástupci města a podnikatelského
sektoru, zjišťování potřeb podnikatelů a možností vzniku
regionálních produktů či služeb
o Marketingová podpora regionálních produktů a služeb
(propagace apod.)
o Základní podnikatelské poradenství poskytované městem či
zprostředkovaně ve spolupráci s OHK
Realizátor:

Město Hrob, OHK Teplice

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

1 – 5 mil. Kč v závislosti na způsobu realizace opatření

Zdroje financování:

o Rozpočet města, Evropské fondy (OPPIK, IROP)

Strategický cíl P1:

Vytváření podmínek pro podnikání

Opatření P1.2:

Podpora vytváření pracovních míst v obci

Popis opatření:

Účelem je uplatňování stavu co největší zaměstnanosti ve městě a
nejbližším okolí, aby občané pracovali ve své obci a tudíž i pro
obec. Vyjížďka obyvatel za prací je velká, jak je uvedeno
v analytické části. Přestože vhodné pracovní příležitosti budou
občané hledat z velké části i nadále mimo město, je zároveň třeba
věnovat se i obtížně zaměstnatelným lidem. Nabízí se proto
zaměstnávání osob přímo obcí nebo jí vytvořenými osobami.
Vhodným podpůrným prostředkem pro vytváření pracovních míst
jsou také nástroje sociální ekonomiky a sociální podnikání, které je
shodou okolností v programovacím období 2014 - 2020
podporováno v rámci operačních programů IROP a OPZ.
Město využívá i dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné
práce, což je vhodný nástroj pro vytváření pracovních míst a
osvědčuje se. Jedním z nástrojů APZ jednotlivých ÚP je vytváření
veřejně
prospěšných
prací,
a
to
formou
příspěvků
zaměstnavatelům, kteří mají omezený nebo žádný objem
finančních prostředků na mzdové účely. Činností VPP je
především zabezpečování čistoty, údržby zeleně a bytového fondu
ve městě. Z pohledu struktury pracovníků se jedná hlavně o
uchazeče s nízkou kvalifikací a dále z rizikových skupin
nezaměstnaných. Součástí opatření je pravidelná informovanost
místních podnikatelů o možnostech využívání dotací z evropských
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fondů k rozvoji stávajícího podnikání a k založení sociálních firem.
Podporované
aktivity:

o Využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - nabídka
VPP, jednání s ÚP Teplice

o Podpora rozvoje sociálního podnikání
o Pravidelné informování podnikatelské komunity o možnostech
získání dotací na rozvoj firem a na založení sociálních podniků
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

Beznákladové opatření.

Zdroje financování:

o
o
o
o

Městský rozpočet
OPZ (IP 2.1)
IROP (SC 2.2, Programové rámce SCLLD – MAS Cínovecko)
ÚP

Strategický cíl P1:

Vytváření podmínek pro podnikání

Opatření P1.3:

Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel (pracovních
sil) s dostatečnou kvalifikací

Popis opatření:

Ve spolupráci se zaměstnavateli poskytovat nájemní bydlení pro
příchozí pracovníky s potřebnou kvalifikací. Trvale zlepšovat
vzhled města, propagovat výhody bydlení ve městě na www.
stránkách a v tisku, podporovat rozšiřování služeb pro obyvatele,
aby bydlení bylo přitažlivé i pro nově příchozí obyvatele.
Podporovat výstavbu nových bytů. Rozšiřovat možnosti využívat
Bytový fond města.

Podporované
aktivity:

o Vytvoření dostatečné nabídku bytů
o Pravidelné investice do vzhledu města a podpora rozvoje
sektoru služeb ve městě (obchodní síť, stravování, volný čas)

o Kontrola aktuálního stavu a případná oprava či rekonstrukce
bytových domů
Realizátor:

o Širší využití Bytového fondu bydlení k rozšíření nabídky bytů
Město Hrob

Doba realizace:

2017-2023

Odhad nákladů:

2,0 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Státní fond rozvoje bydlení
o IROP

Strategický cíl P1:

Vytváření podmínek pro podnikání

Opatření P1.4:

V souladu s územním plánem podporovat nové využití bývalých
podnikatelských areálů
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Popis opatření:

Podporované
aktivity:

Na území města jsou bývalé podnikatelské areály
(brownfieldy), které nemají využití. Poškozují vzhled města a
jsou v některých případech i nebezpečné. Je třeba provést
inventuru takových areálů a na jejím základě jednat
s vlastníky o jejich dalším využití, podpořit stávající vlastníky
při jednání s příslušnými úřady o odstranění překážek
prodeje a pomoci při hledání nového investora. Vycházet
pokud možno vstříc racionálním požadavkům potenciálních
investorů s cílem zajištění nového využití v souladu
s územním plánem a v době co nejkratší.
o Jednání s majiteli a případná možná podpora při jednáních s
úřady
o Podpora urychleného převodu vytipovaných brownfieldů na
nové investory jednáním s potenciálními investory a propagací
na webových stránkách města a v databázi brownfieldů ÚK
o Podpora vzniku nových podnikatelských areálů vyhověním
potřebám investora, např. úpravou příjezdových komunikací,
asistencí při jednání s ÚP a jinými úřady, apod.

Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

0,2 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Soukromé zdroje
o Evropské fondy (OP PIK, IROP)

Strategický cíl P1:

Vytváření podmínek pro podnikání

Opatření P1.5:

Rozvoj elektronizace Městského úřadu v Hrobu

Popis opatření:

Městský úřad má k dispozici standardní vybavení výpočetní
technikou. Vzhledem k rostoucím požadavkům na poskytování
informací veřejnosti, podnikatelům a návštěvníkům a na výměnu
dat s orgány státní správy však bude potřeba prověřit stávající
vybavení a navrhnout jeho případné rozšíření nebo modernizaci.
Opatření je zaměřeno nejen na podporu rozvoje informačních
technologií na MÚ v Hrobě. Také Městské informační centrum by
mělo rozšířit své informační služby nejen ve vztahu
k návštěvníkům města, ale i místním obyvatelům. Mělo by se stát
hlavním informačním místem ve městě a obyvatelé by si na tuto
jeho funkci měli zvyknout a využívat ji. K této činnosti IC bude
zapotřebí vyšší využívání moderních informačních nástrojů, jako
jsou interaktivní tabule, informační kiosky, internet, atd.

Podporované
aktivity:

o Prověření potřeb rozšíření vybavení MÚ elektronickými nástroji
o Zpracování projektové dokumentace
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o Podpora zavádění a využívání moderních informačních
nástrojů (interaktivní tabule, informační kiosky, internet, apod.)
na MÚ a v informačním centru města
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

2,0 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Evropské fondy

Strategický cíl P2:

Rozvoj cestovního ruchu

Opatření P2.1:

Posílení image obce

Popis opatření:

Nástrojem, který může město rozvinout za účelem přilákání
návštěvníků je také budování image města a řízení informací,
které o sobě město poskytuje. Jedná se o zaměření na propagaci
města a šíření jeho dobrého jména. Pro historické město, jako je
Hrob, je důležitý nejenom vzhled veřejných prostranství, zvláště
pak těch, kde se návštěvníci města nejvíce pohybují (náměstí a
centrum města, památkové objekty, nádraží, turistické stezky
v okolí města). Velmi důležité je informování o tom, co se ve městě
zajímavého nachází, co zde stojí za návštěvu. Informovat lze
pomocí informačních tabulí, článků v novinách a odborných i
populárních časopisech, pomocí www stránek města a moderních
komunikačních prostředků i pomocí městského mobiliáře.
Z tohoto pohledu hraje silnice I/27, jako hlavní přístupová
komunikace do města, zásadní roli. Na silnici v místě odbočení do
města, je třeba prosadit z obou směrů umístění vzhledných
informačních tabulí, zvoucích k návštěvě města. Také nádraží by
mělo být vybaveno výraznou informační tabulí.

Podporované
aktivity:

o Tvorba a aktualizace propagačních nástrojů (brožury, letáky,
videa,…)

o Modernizace informačních systémů města, např. návrh
informačních tabulí města a jejich instalace

o Pravidelná aktualizace www stránek města s cílem rozšířit a
zatraktivnit informace o památkách ve městě
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

2017 - 1 rok

Odhad nákladů:

0,5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet
o Státní a regionální fondy
o Evropské fondy

Strategický cíl P2:

Rozvoj cestovního ruchu

Opatření P2.2:

Propagace pamětihodností města a okolí – tvorba
marketingových a propagačních turistických produktů

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

www.rra.cz

47

Strategický plán rozvoje města Hrob 2016 – 2023
Návrhová část

Popis opatření:

Cestovní ruch je dnes jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se
ekonomických odvětví. Pro přilákání turistů je však nutná, vedle
nabídky kvalitních služeb a infrastruktury, také dostatečná nabídka
turistických atraktivit a rozmanitých turistických cílů. Účinnými
nástroji pro zvýšení přílivu turistů do města se může stát nabídka
komplexních
turistických
produktů.
Cílem
opatření
je
prostřednictvím marketingových nástrojů přilákat nové návštěvníky
a profilovat Hrob jako historické město, zvýšit atraktivitu města a
regionu vytvořením nových, netradičních marketingových produktů
(např. legendy, příběhy, maskot, jednotný vizuální styl
propagačních materiálů) a informačního navigačního systému a
městského mobiliáře. Základem bude vytvoření marketingové
strategie CR, z níž budou vycházet jednotlivé akce (např. městský
informační systém, informační tabule, vycházkové okruhy,
turistické www stránky, informační displej umístěný v městském
IC, hry a samolepky pro děti, skládačky a propagační letáky, mapy
atd.)

Podporované
aktivity:

o Zpracování marketingové studie cestovního ruchu
o Realizace akcí dle schválené marketingové studie
o Intenzivní spolupráce města s místními podnikateli, okolními
obcemi a neziskovými organizacemi na tvorbě nových
produktů cestovního ruchu
o Promyšlený marketing a destinační management (propagace
na veletrzích cestovního ruchu, spolupráce s cestovními
kancelářemi, Českou centrálou cestovního ruchu, s okolními
městy, apod.)
o Posílení komunikačních a informačních kanálů (informace na
internetu, mapy, letáky, účast na veletrzích cestovního ruchu),
podle výstupů marketingové studie

Realizátor:

Město Hrob, Informační centrum

Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

1 mil. Kč

Zdroje financování:

o Městský rozpočet

Strategický cíl P2:

Rozvoj cestovního ruchu

Opatření P2.3:

Prověření možnosti využití zajímavých objektů pro cestovní
ruch (podzemí, blízké vodní nádrže,…)

Popis opatření:

Významným potenciálem města v oblasti cestovního ruchu jsou
historické památky ve městě a atraktivní krajina v jeho
bezprostředním okolí, např. Krušné hory. U řady objektů, v CR
dobře využitelných objektů (např. evangelický kostel Vzkříšení,
podzemí města, blízké vodní nádrže), je využití návštěvníky města
i jeho obyvateli znemožněno současnou nepřístupností těchto
potenciálních turistických a rekreačních lokalit. Smyslem opatření
je proto iniciovat aktivní jednání města s příslušnými institucemi o
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zajištění přístupu k těmto objektům a jejich dalším využití.
V případě pozitivních výsledků jednání zahájit přípravné kroky
k budoucímu využití objektů.
Podporované
aktivity:

o Jednání s vlastníkem evangelického kostela Vzkříšení o
opravě a zpřístupnění kostela

o Zajištění odborné expertízy pro využití podzemních prostor
v turistickém ruchu

o Zahájení komunikace s vlastníky pozemků u jezera Otakar a
pozemků u jezera Barbora (v části přiléhající ke katastru
Hrobu) o finálním řešení sanace těchto ploch a jejich
případném využití
o Na základě pozitivních výsledků jednání s vlastníky zadat
zpracování studie využití objektů.
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

0,5 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o OPŽP

Strategický cílP2:

Rozvoj cestovního ruchu

Opatření P2.4:

Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích kapacit

Popis opatření:

Aby město bylo atraktivní pro turisty, i pro své nové potenciální
obyvatele, musí se zásadním způsobem změnit jeho vnější obraz. K
cestovnímu ruchu a vnějšímu obrazu města patří také nabídka
kvalitních stravovacích a ubytovacích služeb. Analýza ukázala, že
v této oblasti není nabídka v Hrobu zdaleka dostatečná. Proto je
třeba, aby město podpořilo vznik ubytovacích a stravovacích kapacit
na svém území. K tomu bude dobré navázat spolupráci s místními
podnikateli, vlastníky rodinných domů a neziskovými organizacemi.
Město je vlastníkem bytových prostor v 1. patře restaurace, které
jsou v současnosti v zanedbaném stavu a nevyužívané. Jejich
rekonstrukcí by mohla vzniknout nová ubytovací kapacita ve městě.

Podporované
aktivity:

o Zpracování PD pro rekonstrukci bytových prostor v 1.poschodí
restaurace na pokoje k ubytování a následná realizace

o Intenzivní spolupráce města s místními podnikateli a neziskovými
organizacemi s cílem dosáhnout potřebné úrovně ubytovacích a
stravovacích služeb
o Podpora nově zavedených stravovacích a ubytovacích služeb na
webových stránkách města a v rámci marketingu a destinačního
managementu (propagace na veletrzích cestovního ruchu,
spolupráce s cestovními kancelářemi, Českou centrálou
cestovního ruchu apod., průvodci městem, atd.)
o Informování občanů o možnosti využít svůj dům či byt
k ubytování návštěvníků města v rámci systému ubytování v
soukromí, např. v systému R&B
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Realizátor:

Město Hrob a Infocentrum

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

1 – 5 mil. Kč

Zdroje
financování:

o Rozpočet města

Strategický cíl P2:

Rozvoj cestovního ruchu

Opatření P2.5:

Modernizace přírodního koupaliště

Popis opatření:

Komplexní rekonstrukce městského koupaliště je vyvolána jeho
současným stavem, kdy vybavení už neodpovídá požadavkům
veřejnosti. Na základě pečlivé diskuse s občany by městská
reprezentace měla zajistit studii revitalizace koupaliště a poté tuto
investici realizovat.

Podporované
aktivity:

Realizátor:

o Veřejná diskuse o budoucnosti městského koupaliště
o Zpracování studie rekonstrukce městského koupaliště
o Zpracování projektové dokumentace
o Realizace investice rekonstrukce koupaliště
Město Hrob

Doba realizace:

Dle jednotlivých etap

Odhad nákladů:

6 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města

Strategický cíl P3:

Podpora volnočasových aktivit obyvatel

Opatření P3.1:

Péče o kulturu, obnovování a tvorba tradic

Popis opatření:

Významný vliv na utváření pozitivní image města má kulturní a
společenský život ve městě. Proto by město mělo nadále
podporovat existující sportovní, kulturní a společenské podniky
konané ve městě, aby se tradice kulturního a společenského
života dále rozvíjela.
Kvalitní kulturní a společenský život ve městě má výrazný pozitivní
vliv na posílení vazeb obyvatel k městu, k sobě navzájem a
k rozvoji občanské společnosti. Povinností města by proto mělo
být i nadále finančními i nefinančními nástroji podporovat kulturní a
společenské akce, které jsou ve městě realizovány a zajistit
dostatečnou informovanost o jejich konání. Jako nástroj ztotožnění
obyvatel s městem slouží kulturní akce, společenské události,
výstavy, lidové zábavy, slavnostní setkání, udržování kontaktů
s rodáky, vydávání publikací připomínajících zdejší historii a
popisujících dřívější život ve městě a okolí. Smyslem je zachránit
nehmotné kulturní dědictví předků a propojit je i do současného
zájmu o zábavu a setkávání současných občanů.
Provázanost kulturního odkazu předků na současnost v tom hraje
významnou roli. Předmětem podpory jsou zejména tzv. „měkké“
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akce zaměřené na připomínky zvyklostí dřívějšího života ve městě
horníků a dalších profesí. Opatření rovněž podporuje novodobé
tradice a zakládání tradic zcela nových, které mají vazbu na město
a region a jsou určeny místním občanům. Nabízí se i možnost
zaznamenat osobní výpovědi rodáků a pamětníků i další aktivity.
Podporované
aktivity:

o Upevnění tradice městských slavností
o Případné rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí ve
o
o
o
o

městě pořádaných jednotlivými spolky
Publikační činnost, správa a shromažďování informací o Městě
Hrob
Zpracování kalendáře kulturních a společenských akcí ve
městě a jeho pravidelná aktualizace
Podpora stávajících i připravovaných kulturních a
společenských akcí
Využití existujících komunikačních kanálů ve městě pro
zajištění informovanosti o pořádaných akcích ve městě
(Hrobské listy,web města, atd.)

Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

1 mil. Kč v závislosti na způsobu realizace opatření

Zdroje financování:

o Rozpočet města, Regionální fondy, Evropské fondy (Fond
přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, Programové rámce
SCLLD – MAS Cínovecko)

Strategický cíl P3:

Podpora volnočasových aktivit obyvatel

Opatření P3.2:

Podpora rozvoje sportovních areálů a dětských hřišť

Popis opatření:

Účelem je zvýšit kvalitu objektů občanské vybavenosti v segmentu
sportovních zařízení a dětských hřišť a vytvořit tak dobré
podmínky pro zkvalitnění a rozšíření funkcí a pestrosti nabídek
občanům ke sportovním aktivitám. Současné nedostatky jsou
zejména v potřebě rozšířit některé nabídky i sportovního a
rekreačního zázemí pro sporty tradiční i netradiční. Podporovány
proto budou například hřiště, kryté kurty, tělocvičny, dětská hřiště
či multifunkční hřiště. Potřebu konkrétních investic projednat se
zástupci sportovních organizací ve městě a s jeho občany.
o Projednání potřeby rozvoje sportovních zařízení a dětských
hřišť se sportovními organizacemi ve městě a s občany
o Projektová příprava investic do sportovních zařízení a
dětských hřišť
o Realizace akce „Dostavba školní tělocvičny“
o Realizace dalších staveb, dle priorit

Podporované
aktivity:

Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

2017 – 2018

Odhad nákladů:

25 - 30 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o Nadační fondy
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Strategický cíl P3:

Podpora volnočasových aktivit obyvatel

Opatření P3.3:

Podpora sportovních akcí a sportovních organizací

Popis opatření:

V zájmu smysluplného využívání volného času zejména dětí a
mládeže by město mělo všemožně podporovat sportovní kluby,
organizace, i nadané jednotlivce. Dosáhne se tím výrazného
zvýšení kvality života ve městě a dobré sportovní výkony místních
talentů se stanou výrazným způsobem propagace města na
sportovních akcích doma i v zahraničí. Příklady sportovních
úspěchů přivedou ke sportu a tělesné výchově další zájemce, což
bude mít pozitivní vliv na fyzickou zdatnost dětí a mládeže.

Podporované
aktivity:

o Finanční podpora sportovních akcí a činnosti sportovních
organizací

o Společný marketing místních sportovních zařízení při nabídce
jeho služeb
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

Průběžně

Odhad nákladů:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

o Rozpočet města
o Evropské fondy

Strategický cíl P3:

Podpora volnočasových aktivit obyvatel

Opatření P3.4:

Navazování a rozšiřování přeshraniční spolupráce s obcemi
v zahraničí
Cílem opatření je oživení iniciativy města k udržení a navázání
kontaktů s obcemi v zahraničí. Vzhledem ke geografické poloze
města, přirozeným cílem spolupráce jsou města obdobné velikosti
v sousedním Sasku, avšak mohou to být i města v jiných zemích.
V případě spolupráce s obcí v Sasku je výhodou možnost využití
dotačních možností Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014–2020. Důležitým momentem je
rozvinutí spolupráce, které se účastní větší počet občanů různých
profesí, věku a zájmů a zástupců různých organizací, protože
hlavním cílem je vzájemné poznávání lidí sousedních zemí a
přenášení dobrých zkušeností z partnerských obcí. K obnovení
nebo navázání kontaktů lze s výhodou využít služeb Euroregionu
Krušnohoří, který je společnou organizací českých a saských obcí
založenou pro vzájemnou spolupráci.

Popis opatření:

Podporované
aktivity:

o Vyhledání potenciálního partnera v zahraničí
o Aktualizace kontaktů a navázání kontaktů nových a uzavření
partnerské smlouvy

o Zajišťování aktivit spolupráce dle partnerské smlouvy
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o Zpracování žádostí o podporu z Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, pokud bude
spolupráce navázána s obcí v Sasku.
Realizátor:

Město Hrob

Doba realizace:

2017

Odhad nákladů:

Nefinanční opatření

Zdroje financování:

-

10 Implementace
Strategický plán rozvoje města Hrobu je dokument formulující společnou strategickou
rozvojovou vizi dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorového konsensu
všech zúčastněných stran při přípravě, zpracování a schválení strategického plánu, vyjadřuje
představu budoucího vývoje města. Proces postupného uskutečňování návrhů strategického
plánu se nazývá „implementace“. Implementace je proces, jehož funkčnost je závislá na:
•
politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,
•
kvalitě systému, na přípravě a realizaci projektů (pravidel),
•
organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky,
•
komunikaci, osvětě a propagaci,
•
kontrolním mechanismu,
•
zpětné vazbě,
•
dalších specifických aspektech.
Implementace strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační
struktury a institucionálního rámce. Není nutné zakládat orgány či instituce nové, sloužící
pouze tomuto účelu.
Funkci implementační skupiny by tak v rámci města měla plnit Rada města Hrobu ve
spolupráci s výkonnou a kontrolní složkou/osobou(VKS/O), kterou by se měl stát zvolený člen
RM – starosta, místostarosta, nebo zvolený člen zastupitelstva města, případně nově
vytvořená pracovní pozice.
Implementační skupina (Rada Města Hrobu) bude skupinou se specifickým posláním
a pověřením pro postupné uskutečňování závěrů a návrhů strategického plánu. Bude řídicí
a koordinační složkou, která bude kontrolovat realizaci každého projektu.
Výkonnou složku implementační skupiny by měl převzít zaměstnanec městského úřadu,
případně jiný zvolený člen ŘS. Předpokladem pro fungování managementu strategického
plánu je přesné stanovení kompetencí výkonné kontrolní složky/osoby.

Rada Města Hrobu, jako implementační skupina:
- řídí implementaci SP
- ve spolupráci s příslušnými odbory Městského úřadu zpracovává roční plány realizace SP
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dle prioritních oblastí (tzv. Akční plány)
- předkládá Akční plány ke schválení ZM Hrobu.
Výkonná a kontrolní složka/osoba(VKS/O):
- koordinuje všechny partnery v rozvojovém procesu
- monitoruje a hodnotí realizaci rozvojových aktivit
- sleduje naplňování SP a jeho cílů
- zpracovává pravidelné zprávy o naplňování SP jednou ročně
- metodicky pomáhá odborům Městského úřadu a aktérům při přípravě a realizaci projektů
- kontroluje zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů určených k realizaci

Zastupitelstvo města:
- ustanoví VKS/O
- schvaluje akční plány města na příslušný rok
- schvaluje výběr projektů určených k realizaci
- schvaluje souhrnnou zprávu o implementaci strategického plánu

11 Financování rozvoje
K naplnění SPRM (strategický plán rozvoje města) bude potřeba plánovitě pracovat na
zajištění finančních zdrojů. Při realizaci rozvojových aktivit k naplnění dlouhodobých cílů a
rozvojových priorit se počítá s vícezdrojovým financováním. Základ tvoří vlastní finanční
zdroje města. Současně se předpokládá využití spolufinancování z evropských, národních,
krajských, nadačních a dalších v úvahu připadajících programů a fondů. Předpokládané
zdroje na finanční krytí jednotlivých aktivit jsou popsány v části rozvojové aktivity. Rada
města jako implementační skupina bude aktivně iniciovat získávání finančních zdrojů pro
naplnění SPRM, současně bude usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého
sektoru a využívat i možností neziskového sektoru. Výkonnou a kontrolní složkou (VKS/O)
budou v Akčním plánu zpřesňovány informace o možnostech financování jednotlivých aktivit.
Akční plán je základním podkladem pro tvorbu finančního výhledu, finančního plánu a
rozpočtu města na příslušný rok. Výkonná a kontrolní složka na základě vyhodnocení Akčního
plánu a aktivit, které se podařilo realizovat, vyhotoví monitorovací zprávu Strategický plán
rozvoje města Hrob (2016-2023) o průběhu plnění SPRM. Na základě toho vypracuje
podklady pro sestavení návrhu výdajové části rozpočtu na příslušný rok zahrnující požadavky
na finanční zdroje ke krytí aktivit SPRM. Výdaje na krytí aktivit k naplňování programových
cílů a priorit SPRM budou v rozpočtu označeny. Město tím získá přehled o tom, jaké finanční
prostředky na realizaci SPRM vynakládá.
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Postup realizace
SPRM je realizován prostřednictvím implementačního cyklu, který je složen ze 3 částí:
1. Přípravná fáze
 Identifikace




Hodnocení
Rozhodnutí

2. Návrh akčního plánu
 Návrh podpory
 Návrh akčního plánu
3. Realizace fáze
 Rozhodnutí




Realizace projektů
Monitoring projektů

- průběžná aktualizace potenciálu projektů, jejich identifikace
- hodnocení projektů dle stanovených kritérií
- rozhodnutí o zařazení projektu do potenciálu

- návrh způsobu podpory projektů
- výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období

- schválení/zamítnutí podpory pro vybrané projekty
- realizace projektů a jejich administrace
- kontrola, monitoring a zajištění udržitelnosti projektů

V přípravné fázi je cílem vytvořit a průběžně aktualizovat tzv. zásobník projektů. Ve fázi
návrhu akčního plánu jsou vybrané projekty ze zásobníku navrženy do akčního (prováděcího
plánu) tzn., že se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany města ve
stanoveném období. Současně s návrhem projektu je třeba předložit možnost získání
prostředků z dotačních zdrojů. V realizační fázi rozhodne ZM o schválení, příp. neschválení
projektů obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou poté realizovány. Celý
implementační cyklus uzavírá monitoring projektů.
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Obr. 3 Schéma: Postupové kroky jednotlivých fází implementačního cyklu

Návrh

Realizace akčního
plánu

Průběžná
aktualizace
zásobníku
projektu

Základním úkolem RM jako implementační skupiny je vytvářet nové projektové záměry
vycházející ze strategického plánu, trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku
a vést o nich systematický přehled. Díky této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří
základnu pro realizace opatření vedoucích k jejímu naplnění a seznamu potenciálních
předkladatelů projektových záměrů. Důležitou platformou pro získávání nových námětů je
komunikace s veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi, spolky a
dalšími organizacemi působícími na území města.
Dle předem daného postupu jednotliví předkladatelé projektů připravují a předkládají své
záměry k posouzení implementační skupině (RM). Implementační skupina zhodnotí podle
specifických ukazatelů kvalitu projektu, jeho soulad se strategickými cíli a opatřeními
relevantní klíčové oblasti a způsob financování a rozhodne o zařazení projektu do seznamu
potenciálních projektů.
Ze zpracovaného seznamu potenciálních projektů jsou na základě dohody všech
zúčastněných a zainteresovaných subjektů stanoveny prioritní projekty.
Kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna:
• soulad s ostatními cíli strategického plánování
• reálnost záměru a schopnost jeho realizace
• finanční náročnost projektu na rozpočet města
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• způsob financování projektu
• harmonogram přípravy a realizace projektu
• vliv na ŽP, sociální dopady
Seznam potenciálních projektů musí být pravidelně aktualizován a upravován dle současné
situace v rozvoji města. Z prioritních projektů je následně sestavován akční plán na určité
období (zpravidla 1 rok).
Podmínky úspěšného akčního plánu:
• reálnost – provedení záměru a finanční zdroje
• vhodné časové období – 1-2 roky
• soulad a podpora – dohoda všech zainteresovaných stran
• přesná definice projektových záměrů
• způsob jejich podpory
• harmonogram projektu
• personální zabezpečení realizace projektu
Rozhodování zastupitelstva města o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního
plánu, musí probíhat v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy městské
samosprávy.

12 Monitoring implementace a evaluace
Výkonná a kontrolní složka města je odpovědná za sledování a vyhodnocování naplňování
cílů a opatření SPRM. S monitoringem realizace SPRM souvisí zejména shromažďování
informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů –
aktualizace aktivit, tvorba a aktualizace projektových listů. Podkladem pro provádění
aktualizaci je evaluace – komplexní systematické posuzování procesu realizace SPRM.
Smyslem monitorování je posoudit, zda se realizací navržených opatření (realizací vybraných
projektů) daří naplňovat strategické cíle a s tím spojené očekávané a žádané změny v rozvoji
města, či je vhodné přehodnotit navržené směry a prostřednictvím aktualizace strategického
plánu zvolit jinou strategickou cestu, která bude pro rozvoj města využívána.
Pokud usilujeme o uplatnění strategického řízení, jsou veřejné služby, investice a ostatní
veřejné výdaje (tedy jednotlivé cíle a aktivity zahrnuté do strategického plánu) posuzovány
zejména z hlediska jejich účelnosti a následně z hlediska jejich efektivnosti a jejich
hospodárnosti.
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Evaluace strategického plánu
Pro úspěšnou implementaci strategického plánu musí být pečlivě nastaven účinný systém
monitoringu a evaluace. VKS/O bude každoročně předkládat řídicí skupině průběžnou
monitorovací zprávu, která zhodnotí naplňování strategického plánu města z pohledu plnění
indikátorů a předloží ji pro informaci nebo ke schválení zastupitelstvu města. Hodnocení je
prováděno ve spolupráci s odpovědnými osobami.
Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení pro
další řízení strategického plánu i pro směřování jeho opatření. Závěry a doporučení evaluace
představují jeden z klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti strategického plánu. Za
celkový průběh evaluace je zodpovědná VKS/O spolu s Radou Města Hrobu. Výstupy
evaluace jsou předloženy zastupitelstvu města ke schválení.
V průběhu realizace strategického plánu navrhujeme provedení 2 typů evaluací, a to:
PRŮBĚŽNÁ EVALUACE – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu a na
jejím základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci strategického plánu města
za účelem zdokonalení.
EX-POST EVALUACE – po ukončení strategického období Strategického plánu rozvoje města
Hrob 2016 - 2023, evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost strategického plánu
(účinnost intervencí, rozsah naplnění očekávaných efektů, aj.).
Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a
vyhodnocení. Stěžejním subjektem hodnocení je VKS/O. Výsledky vyhodnocení musí být
zveřejňovány minimálně jednou ročně. Vyhodnocení a zveřejňování výstupů by mělo
probíhat za účasti občanů, kterým bude umožněno fakticky využít skutečnost, že na tvorbě
strategie participovali (například pozváním na jednání zastupitelstva města nebo veřejné
setkání jednou ročně, kdy budou představeny výsledky práce).
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Příloha č. 1

Projektový záměr
Evidenční číslo:
0.

Vazba ke strategickému cíli/opatření:

1.

Název (pokuste se stručně nazvat to, co byste chtěli, aby se ve městě udělalo, řešilo,
případně změnilo):

2.

Lokalizace (uveďte, na jaké části území města, by měl být Váš námět zrealizován; jakého
území se přímo dotýká):

3.

Cíl (uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním Vašeho námětu dosaženo):

4.

Popis (stručně popište podstatu Vašeho námětu – co by se mělo udělat):

5.

Výchozí stav (stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací Vašeho námětu
řešit, změnit):

6.

Předpokládané celkové finanční náklady v Kč (velmi hrubý odhad):

7.

Období realizace (uveďte období, kdy by se měl Váš námět zrealizovat):

8.

Instituce odpovědná za přípravu a realizaci (kdo by mel nést hlavní záštitu, odpovědnost
za realizaci záměru):

V ………………… dne …………20….

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Předkládá:
Telefon:
E-mail:
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Projektový záměr – komentář
Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení města k získání informací o
potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje města. Tento jednoduchý podklad ukazuje
základní údaje, promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem
na jeho realizaci.
Jednotlivé položky dotazníku znamenají:
1.
Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.
2.
Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude
sloužit.
3.
Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní a
kvantifikovatelný.
4.
Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě rozsáhlého
a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný stav.
5.
Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze
záměru stal projekt.
6.
Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap),
udané ve statisících Kč.
7.
Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).
8.
Instituce odpovědná za přípravu a realizace by měla z hlediska své působnosti nést
hlavní záštitu, odpovědnost za realizaci záměru.
Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku
a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet
nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo
nutná realizace.
Všechny projektové záměry budou evidovány v Registru, ve kterém jim bude přiděleno číslo.
Registrované záměry bude diskutovat a hodnotit vedení města. Nejlépe hodnocené záměry
budou navrhovány k dalšímu rozpracování do podoby řádného projektu, pro který se
zpracuje potřebná technická a ekonomická dokumentace a bude se hledat spolufinancování
z vnějších zdrojů (dotací poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou
unií, popř. z jiných zdrojů).
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Příloha č. 2
Akční plán Strategického plánu rozvoje města Hrobu
pro období let 2017 – 2018
Řádek
č.

Specif.
cíl

Název projektu / aktivity

1

D1.1

Chodník Křižanov

2

D1.1

Propojovací komunikace
Verneřice

3

D1.1

4

D1.1

5

D2.3

6

D2.3

Opravy kulturních
památek

7

D3.1

Sběrný dvůr

8

D3.6

Výstavba splaškové
kanalizace v Horní ul.

9

S1.1

Vybudování odborných

Obnova komunikací
Mírové náměstí a ulice
Mlýnská
Obnova komunikací Tržní
náměstí a ulice Horní
Oprava Evangelického
kostela Vzkříšení

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Popis
Nový chodník v
Křižanově podél silnice
1/27 směrem do Hrobu
Zpevnění povrchu
propojovací komunikace
Mlýnská ul.-Verneřice
Oprava povrchů
komunikací a obnova
zeleně ve dvou etapách
Předprojektová a
projektová příprava
Předprojektová a
projektová příprava
Postupná oprava
drobných sakrálních
staveb
zpevnění ploch, nový
sklad, kontejnery,
oplocení
Nová splašková
kanalizace-hlavní řad
v části Horní ulice
Rekonstrukce

www.rra.cz

Doba
realizace

Rozpočet
celkem

Podíl
města
0,6 mil.
Kč
(20 %)
0,5 mil.
Kč
(20 %)
5,4 mil.
Kč
(20 %)

2017 2018

3 mil. Kč

2017

2,5 mil.
Kč

2017 2020

27 mil.
Kč

2017 2018
2017 2018

1 mil. Kč

Město Hrob

1 mil. Kč

Město Hrob

2017 2020

2,7 mil.
Kč

2017 2018

5 mil. Kč

20172018
2017

0,405 mil.
(15%)

Dotace /
jiný zdroj
2,4 mil.
Kč
(80 %)
2 mil. Kč
(80 %)

Dotační
program(y)

Odpovědnost

IROP

Město Hrob

IROP

Město Hrob

21,6 mil.
Kč
(80 %)

Město Hrob

2,295 mil.
Kč (85%)

IROP

Město Hrob

0,75 mil.
Kč
(15 %)

4,25 mil.
Kč
(85 %)

OPŽP – SC 3.2

Město Hrob

3,5 mil.
Kč

1,3 mil.
Kč (37%)

2,2 mil.
Kč (63%)

OPŽP

Město Hrob

2 mil. Kč

0,2 mil.

1,8 mil.

IROP – SC 2.4

Mgr. Alena
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učeben

10

S3.4

Obnova vozového parku
JSDH Hrob

11

S3.4

Oprava hasičské zbrojnice

12

P1.2

13

P2.4

14

P3.1

15

P3.1

Propojení ZŠ a ŠD
v Komenského ul.

16

P3.2

Dětská hřiště a sportoviště

17

P3.2

Dostavba školní tělocvičny

18

P3.2

Dětská hřiště a sportoviště
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přírodovědných učeben
Nákup nových nebo
repase stávajících
zásahových vozidel
Oprava garážových
stání 2-4 a skladů,
oprava fasády

Předprojektová a
projektová příprava
Rozšíření stávajících
hřišť a výstavba nových
sportovišť
Přístavba nové
tělocvičny k ZŠ
v Komenského ul.
Rozšíření stávajících
hřišť a výstavba nových
sportovišť

www.rra.cz

2017 2018

8,2 mil.
Kč

20172020

2 mil. Kč

2017 2018

1,5 mil.
Kč

2017

0,55 mil.
Kč

2017 2018

20 mil.
Kč

2018

0,55 mil.
Kč

Kč
(10 %)
0,82 mil.
Kč
(10 %)
0,2 mil.
Kč
(10 %)

1,5 mil.
Kč
0,15 mil.
Kč
(30 %)

Kč
(80 %)
7,38 mil.
Kč
(80 %)
1,8 mil.
Kč
(80 %)

Krížová,
ZŠ Hrob
IROP

Město Hrob

IROP, GŘ HZS

Město Hrob

Město Hrob
0,4 mil.
Kč
(70 %)

Nadace ČEZ

Město Hrob

Město Hrob
0,15 mil.
Kč
(30 %)

0,4 mil.
Kč
(70 %)

Nadace ČEZ

Město Hrob
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