
Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka Vyhodnocení naplňování aktivit 2017-2018

1.1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Sokolov 11/2015 OI dotace IOP 6 mil. Kč splněno Splněno - projekt ukončen.

1.2 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců městského úřadu Sokolov průběžně vedení města dle schváleného rozpočtu částečně splněno 

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců MěÚ Sokolov - vstupní vzdělávání, 

průběžné vzdělávání, příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti, 

prohlubování kvalifikace (ZP).

Vzdělávání probíhá průběžně každý rok, jednotlivá školení jsou zaznamenávána 

do plánu vzdělávání každého zaměstnance.

1.3 Revitalizace budovy městského úřadu III. etapa 10/2015 OSM dotace ROP + spoluúčast města (13 mil. Kč) splněno Revitalizace kanceláří a chodeb, garáží, vybudování archivu, stavební úpravy. Splněno - projekt ukončen.

1.4 Rozvoj informačních a komunikačních technologií průběžně OKT dle schváleného rozpočtu částečně splněno 
Elektronizace agend veřejné správy, zvýšení bezpečnosti, transparentnosti veř. 

správy, atd. 

Průběžné plnění. Rozvojové aktivity budou realizovány pouze z rozhodnutí 

centrálních orgánů na úrovni Egovernmentu. Souvisí s projekty na úrovni GDPR 

a EIDAS. Vlastní rozvoj po definici nové informační strategie. U původních 

záměrů se předpokládá realizace přímo dotčenými subjekty.

1.5
Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na 

centrální úrovni
průběžně OKT dle schváleného rozpočtu částečně splněno 

Zřízení mapového portálu na stránkách města, prezentace GISu, sjednocení 

registrů a jejich propojení s geografickými informacemi.

Probíhá analýza k novému rozdělení odpovědností. Oddělení GIS zrušeno. 

Odbor kanceláře tajemníka, oddělení informatiky spravuje a rozvíjí aplikace 

geografického informačního systému města Sokolov včetně podpory jeho 

uživatelů. GIS převáděn na CLOUD, za jednotlivé vrsty budou zodpovídat jejich 

správci.

1.6 Rozšíření integrovaného systému řízení ZÁSOBNÍK město 0,5 mil Kč nezahájeno Rozšíření integrovaného systému řízení v rámci stávajících norem ISO na MěÚ Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

2.1
Optimalizace řešení nových webových stránek, jednotná správa, 

zvýšení rychlosti publikace
průběžně OKT 0,35 mil. Kč (čeká se na vhodnou dotační výzvu) částečně splněno 

Systematické budování hodnotného obsahu, zajištění bezproblémové 

přístupnosti obsahu, webové standardy, internetové komunity.

Pro realizaci aktivity se stále čeká na vhodnou dotační výzvu. V širším pohledu 

jsou očekávána rozhodnutí na úrovni Egovernmentu. Souvisí s projekty na 

úrovni GDPR a EIDAS. Web prošel bezpečnostním testem. V roce 2018 budou 

provedena dílčí opatření - kryta rozpočtem.

2.2
Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje, včetně 

přeshraniční spolupráce
průběžně OŠK/město

0,1 mil. KČ členství ŽK + rozpočet KPS 0,1 mil. Kč 

(příjmy z členství ostatních obcí)
částečně splněno 

Navázání spolupráce města Sokolov s ostatními městy v rámci regionu, včetně 

mezinárodní spolupráce.

Starosta města se pravidelně účástní setkání mikroregionů, místostarostka se 

pravidelně účastní setkání s MAS. Zaktivizování projektu Kam po Sokolovsku - 

spolupráce obcí v okresu na společné prezentaci a podpoře cestovního ruchu, 

nové smlouvy pro partnery, ucelená reklamní kampaň, spuštěny webové 

stránky www.kamposokolovsku.cz, a vyrobil se tzv. Startovací balíček 

propagačních materiálů. Členství města v DA K.kraje Živý kraj, který propaguje 

kraj jako celek. Projekt Kam po Sokolovsku sdružuje již 19 partnerů, byla 

vytvořena kampaň zacílená na skupinu rodiny s dětmi, oslovena další 

partnerská města. KPS se zúčastnilo veletrhu Holiday World v rámci stánku 

Živého kraje. Členství města v DA K.kraje Živý kraj, který propaguje kraj jako 

celek, bylo uhrazeno i na další rok. Přináší prezentaci města v rámci kraje. V 

roce 2018 se bude pod hlavičkou ŽK konat otevírání cyklostezky Ohře, které 

bude hostit Sokolov. 

2.3 Přeshraniční spolupráce s partnerskými městy průběžně OŠK 0,05 - 0,1 mil. Kč částečně splněno Společné aktivity s partnerskými městy.

Průběžná spolupráce s partnerskými městy Saalfeld a Schwandorf. Prostř.MDK 

v 4/2016 rozvinuta spolupráce také s městem Klingenthal v rámci projektu 

„Poznáváme se se sousedy z Klingenthalu“ - dotační titul, kulturní vystoupení, 

společné kulturní projekty, propagace. Spolupráce s partnerskými městy 

Saalfeld a Schwandorf je realizována průběžně, v roce 2017 s oběma městy 

proběhlo na 30 společných akcí. 

2.4
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností

5/2015 po 

prodloužení 

10/2015

ORM 2,3 mil. Kč splněno
Nositel projektu je Svaz měst a obcí s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj 

dobrovolné spolupráce obcí - oblast samostatné působnosti obcí.
Splněno - projekt ukončen.

3.1
Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a 

vyhodnocování zpětné vazby
průběžně ORM bez nákladů částečně splněno 

Pravidelná aktualizace strategických dokumentů. Sledování plnění, zhodnocení 

a plánování dalších období.
Aktualizace probíhá průběžně dle nastaveného plánu.

ZÁSOBNÍK

Priorita A2 - Rozvoj komunikace a spolupráce

Priorita A3 - Strategické řízení a prostorové plánování

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Aktivita

Problémový okruh - Organizace, komunikace a prostorové plánování

Priorita A1 - Zlepšení a zefektivnění organizace



Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka Vyhodnocení naplňování aktivit 2017-2018

1.1 Pracovní skupina pro dopravu průběžně město bez nákladů částečně splněno
Pracovní skupina, která koordinuje zpracování celoměstského konceptu 

dopravy.
Průběžné plnění

1.3 Oprava komunikace Vítězná II. etapa 2018 ORM 18,5 mil. Kč částečně splněno Kompletní oprava komunikace.

Realizace akce byla zahájena v červnu 2016, dne 14.11.2016 byla zahájeno 

přejímací řízení doposud stavba nepředána. Do konce dubna 2017 má být 

dokončeno vodorovné svislé značení a terénní úpravy. Probíhají jednání se 

zhotovitelem ohledně upřesnění skutečného plnění díla.

2016, 2017 12,5 mil. Kč splněno
Revitalizace části mostu - mostního tělesa přes silnici a železniční trať - byla 

realizována v roce 2017.

2019 20 mil. Kč nezahájeno Předpoklad realizace v roce 2019.

1.5 Stavební úpravy komunikace na nábřeží Petra Bezruče 2017-2019 ORM
10,1 mil. Kč

částečně splněno

Stavební úpravy budou zahrnovat - úpravy místní komunikace, funkční skupiny 

„C“, chodníků, parkovacích stání, odvodnění zpevněných ploch, veřejného 

osvětlení, kácení stávající a výsadbu nové zeleně. Parkovací místa budou nově 

opatřena parkovacími automaty. Součástí stavebních úprav bude také výměna 

stávající dešťové kanalizace a vodovodního řádu.

V březnu 2018 byl vybrán zhotovitel. Akce je realizována, dokončení v červenci 

2018.

1.7
Obnova schodiště a teras nad Dolním Rybníkem v Husových 

sadech
2016, 2017 ORM 850 tis. Kč splněno

Oprava terasových zídek, části chodníku a schodištěť, sadové úpravy a dodání 

mobiliáře v Husových sadech. Úpravy prováděné v rámci tohoto projektu jsou 

rozděleny na dvě základní části - část vegetační a technickou. Vegetační část 

bude obsahovat výsadbu trvalek, travin, kapradin a dřevin, založení trávníku a 

dodání mobiliáře. Technická část řeší obnovu komunikace - chodík a schodiště 

a opravu kamenných terasových zídek.

 Akce byla realizována v roce 2017.

1.8 Bezbariérové město průběžně město, MAS, ORM 50 mil. Kč zahájeno

Součást integrovaného projektu: Sokolov - Naše město. Jedná se o úpravu 

bezbariérových přístupů dle zpracovaného záměru - studie „Bezbariérové 

město“. 

Zastupitelstvo města schválilo dne 16.6.2016 usnesením č. 28/13ZM/2016 

předkládání aktualizací záměru Bezbariérová trasa městěm Sokolov ke 

schválení pouze v případě plánovaného podání žádosti o dotaci na dílčí 

projekty staveb, které se na trase nacházejí.

1.9 Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna 2016 - 2020 ORM
19,3 mil. Kč

(dotace IROP)
zahájeno

Vybudování trasy Bohemie - Stará Ovčárna. Trasa začíná u budované in-line 

dráhy v areálu Bohemie, pokračuje po Tovární ulici, kopcem nahoru do ul. 

Mičurinova a dále přes sídliště Michal se napojuje na páteřní cyklostezku podél 

Lobezského potoka na Areálu zdraví. Na stavbu je dokončena dokumentace 

pro stavební povolení. 

V 07/2017 byla podána žádost o dotaci z IROP. V 05/2018 byla žádost o dotaci 

schválena a realizace byla schválena radou města.

1.10 Komunikace Vítkov u Sokolova - III. etapa průběžně ORM 2 mil. Kč (CLLD - MAS) zahájeno

Stavební úpravy stávající místní komunikace v délce cca 1000 m na parcelách 

č. 447/2, 515/1, 515/3 a 515/4, v úseku od již realizovaného projektu 

„Komunikace Novina – 2. etapa“ na parcele č. 516, ke křižovatce se silnicí č. II-

210 na parcele č. 501/1, vše v katastrálním území Vítkov u Sokolova, obec 

Sokolov.

V roce 2017 bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace, s realizací se 

vyčkává na podmínky výzvy v rámci integrovaného nástroje "Komunitně 

vedený místní rozvoj", dále jen CLLD. V roce 2018 provádí v místě komunikace 

opravy svého zařízení spol. ČEPS. Z toho důvodu byla realizace odložena.

1.11 Točna autobusů Hrušková
2019

ORM 1,4 mil. Kč (CLLD - MAS) nezahájeno Vybudování točny autobusů a zastávky na Hruškové.

S realizací se vyčkává na podmínky výzvy v rámci CLLD. Zpracovává se 

projektová dokumentace. Projektová dokumentace se zpracovává. Předpoklad 

realizace v roce 2019.

1.12 Stavební úpravy komunikace Spartakiádní 2017 - 2018 ORM 16 mil. Kč částečně splněno
Záměrem projektu je rekonstrukce ulice Spartakiádní v Sokolově s cílem 

navýšit kapacitu parkovacích míst.

V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace. V roce 2017 proběhne 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na zhotovitele. V roce 2017 bude 

realizována první část rekonstrukce komunikace, druhá část bude realizována v 

roce 2018. Akce je v realizaci, termín dokončení stavby je v 07/2018

1.13 Ul. Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku 2017 ORM 2,8 mil. Kč splněno
Zvelebení stávajícího dvorního traktu včetně vybudování parkovacích míst pro 

obyvatele přilehlých domů.
Akce byla realizována v roce 2017.

1.14 Chodník a parkoviště v ul. Vítězná Sokolov 2017 ORM 1,4 mil. Kč splněno

Výstavba nového chodníku od křižovatky u Domu dětí a mládeže v ul. Vítězná 

k Základní škole v ul. Běžecká. U školy bude vybudováno parkoviště s 12 

parkovacími místy včetně jeho odvodnění. 

 Akce byla realizována v roce 2017.

1.4 Revitalizace Antonínských mostů ORM

Revitalizace již nevyhovujících Antonínských mostů pro pěší a cyklisty, 

vedených přes řeku Ohři a komunikaci  mezi obcemi Sokolov – Citice. Jsou 

tvořeny 2 mostními tělesy, a to mostem přes řeku Ohři a mostem přes silnici a 

železniční trať. Cílem je propojení páteřní cyklostezky podél řeky Ohře s nově 

revitalizovaným územím „Zatopení zbytkové jámy – lomu, Medard - Libík“ u 

Sokolova a tím zajištění kvalitního využití volného času a relaxace obyvatel 

Sokolova a jeho návštěvníků. Do budoucna jsou předpokládána i napojení na 

plánované cyklostezky kolem jezera Medard a dále také podél řeky Svatavy 

směrem přes Kraslice k německým hranicím. Zpracována je projektová 

dokumentace pro provádění stavby.

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Aktivita

Problemová oblast - Technická infrasktruktura, doprava, životní prostředí

Priorita B1 - Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost



1.18 Stezka pro pěší a cyklisty, Dolní Rychnov - Sokolov 2017 - 2020 ORM 19 mil. Kč (IROP) zahájeno

Jedná se o novostavbu společné stezky pro pěší a cyklisty, plánovanou za 

účelem zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů na komunikacích propojujících 

Sokolov a Dolní Rychnov.

 V 07/2017 byla podána žádost o dotaci z IROP. V 05/2018 byla žádost o 

dotaci schválena a realizace byla schválena radou města.

1.16 Krejcarová lávka - sanace 2018 - 2020 ORM

50 mil. Kč (dotační program na 

zahlazování následků důlní těžby) zahájeno

Vybudování nového přemostění pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři v místě již 

nevyhovujícího přemostění stávající Krejcarové lávky. Jedná se o propojení 

páteřní cyklostezky podél Ohře s nově revitalizovaným lesoparkem Jižní lom 

v Sokolově a tím zajištění kvalitního využití volného času a relaxace obyvatel 

Sokolova i jeho návštěvníků. Lávka přes Ohři bude hojně využívána i obyvateli 

blízkého domu s pečovatelskou službou. Do budoucna je předpokládáno 

napojení na plánovanou cyklostezku podél řeky Svatavy k německým hranicím. 

 Projektový záměr je zařazen do „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a 

Karlovarském kraji“. V září 2017 požádalo město Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění 

ekologických škod. Projektový záměr doporučila Meziresortní komise na svém 

zasedání dne 27.11.2017 k financování. Převážná část nákladů projektu bude 

hrazena za pomoci státní dotace. V roce 2018 bude vybrán zhotovitel.

1.23 Parkoviště Sokolov ORM 45,2 mil. Kč zahájeno

Projekt zahruje stavební úpravy a realizaci nových parkovacích míst ve 

vytypovaných lokalitách na území města Sokolov. V souvislosti s realizací 

parkovacích ploch bude řešeno jejich napojení na stávající místní komunikace, 

odvodnění, veřejné osvětlení a případně i vyvolané přeložky inženýrských sítí. 

Vhodné lokality byly vytypovány v ul. Atletická/Vítězná, Slovenská (za bývalým 

Mountfieldem), Heyrovského (u Tesca), Marie Majerové, Křižíkova, Mánesova, 

Slavíčkova. 

V roce 2017 bylo zadáno k projektovému zpracování 11 parkovišť, přičemž cca 

3 z nich se budou realizovat již v roce 2017.  V roce 2017 byla zahájena 

realizace parkoviště v ulici Křižíkova, Slavíčkova a v areálu školy Křižíkova. V 

roce 2018 dojde k realizaci parkovišť v ulici Dukelská, Slovenská a Marie 

Majerové.

1.24 

(nový)
Parkovací domy ORM zahájeno

V rámci aktivity dojde k vybudování 5 parkovacích domů: 1) Parkovací dům v 

ul. Vítězná, 2) Parkovací dům v ulici Závodu Míru, 3) Parkovací dům na sídlišti 

Michal, ul. Slavíčkova, 4) Parkovací dům na sídlišti Michal, 5) Parkovací dům v 

ulici Nádražní

V roce 2018 bude zahájena projektová příprava 2 parkovacích domů a to na 

Vítězné a v ulici Závodu Míru. 

1.19 Parkovací plochy u PENNY Marketu/nebo parkovací dům
přesun ze 

zásobníku
ORM 20 mil. Kč/50 mil. Kč nezahájeno

Stavební úpravy stávajícího parkoviště pro osobní automobily u PENNY 

Marketu v ul. Závodu míru, vč. vybudování nového odvodnění parkovacích 

ploch, VO a úpravy vjezdu a výjezdu na parkoviště. Před realizací je nutné 

provést přeložky a ochrany inženýrských sítí v hodnotě cca 2,5 mil. Kč - 

přeložka kabelového vedení VN 10 kV (vlastník sítě ČEZ Distribuce a.s.), 

ochrana a přeložka PVKS (vlastník sítě O2 Czech Republic, a.s.), ochrana 

primární sítě CZT (ČEZ Teplárenská a.s.). Nebo druhou variantou je 

vybudování parkovacího domu.

V r. 2007 zpracován projekt pro stavební povolení na parkoviště. Z důvodu 

nákladných přeložek stávajících inženýrských sítí, jež by akci značně prodražily, 

bylo od záměru upuštěno. V letech 2009-2010 byly provedeny úpravy 

stávajících zpevněných ploch pro rozšíření parkování. Nabízí se záměr nahradit 

parkovacím domem. Na samotnou realizaci zatím nebyl nalezen žádný vhodný 

dotační program. Shodná aktivita s aktivitou 1.24. V roce 2018 bude zahájena 

projektová příprava.

1.2
Stavební úpravy přechodů pro chodce - křižovatka ul. Jeronýmova 

a Boženy Němcové

přesun do 

zásobníku
ORM 2 mil. Kč zahájeno Stavební úpravy přechodů pro chodce, veřejné osvětlení.

Realizace záměru byla z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů výjezdu 

HZS odložena.

1.15 Ul. Jednoty - parkoviště u parku ZÁSOBNÍK ORM 12 mil. Kč nezahájeno

Úprava dvorního traktu mezi Husovými sady, OD Ural a Policií ČR a bytovým 

domem. Akce je dočasně pozastavena z důvodu nesouhlasů se stavbou jak 

vlastníků stavbou dotčených pozemků (OD Ural, Policie ČR), tak i obyvatel 

okolních domů. V případě požadavku města na pokračování, budou práce na 

tomto projektu obnoveny. 

Akce je dočasně pozastavena z důvodu nesouhlasů se stavbou jak vlastníků 

stavbou dotčených pozemků (OD Ural, Policie ČR), tak i obyvatel okolních 

domů.

1.17 Bezpečnostní opatření v blízkosti železniční tratě ZÁSOBNÍK ORM 350 tisíc Kč zahájeno

Záměr: Vybudování nového oplocení v délce cca 150 m podél železniční tratě 

ve směru na "Ranžír" od nového dopravního terminálu k mostu přes Svatavu, z 

důvodu zamezení pohybu občanů přes koleje. Dále vybudování nového 

chodníku v délce cca 160 m podél tohoto oplocení, kterým budem zajištěn 

bezpečný pohyb chodců po komunikaci II/181. Pozemky nejsou ve vlastnictví 

města, ale ve vlastnictví jiných subjektů: Karlovarský kraj, České dráhy a.s.. 

Předpoklad vyvolaných investic: ochrana či překládka inženýrských sítí 

nadregionálního charakteru ve vlastnictví jiných vlastníků (ČEZ Distribuce, a.s., 

O2 Czech Republic, a.s., RWE, a.s.). 

Město Sokolov má v rozpočtu vyčleněny prostředky na projektovou 

dokumentaci. Projektová dokumentace je zpracovávána. Žadatalem a 

nositelem projektu v konkrétní výzvě bude město nebo SŽDC - dle podmínek 

výzvy.

1.20 Autobusy - Obnova vozového parku ZÁSOBNÍK OSM 90 mil. Kč nezahájeno Obnova vozového parku prostřednictvím nákupu nízkopodlažních autobusů. Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

1.21 Sokolov, Parkoviště v ulici Svatopluka Čecha ZÁSOBNÍK ORM 4 mil. Kč nezahájeno

Projekt řeší stavební úpravy vnitrobloku na parc. č. 308/1, 308/2 a 313/2 v k. 

ú. obce Sokolov, mezi bytovými domy na křižovatce ulic U Divadla a 

Svatopluka Čecha. Realizací projektu vznikne 24 parkovacích míst napojených 

na novou komunikaci se sjezdem do ul. Svatopluka Čecha. Součástí nových 

parkovacích ploch je i jejich odvodnění a veřejné osvětlení. K projektu je 

zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, jehož vydání 

předpokládáme v nejbližších dnech. 

Projekt zůstává v zásobníku. K zahájení aktivity dojde až po vyřešení 

majetkových vztahů v lokalitě.

1.22 Cyklodům ZÁSOBNÍK ORM 8 mil. Kč (IROP až 90%) nezahájeno

Výstavba parkovacího domu pro kola u dopravního terminálu, tak aby mohl 

cyklista dojet k terminálu, bezpečně zaparkovat své kolo a v další cestě 

pokračovat veřejnou dopravou (vlak, autobus).
Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

2.1 Kanalizace v ulici Petra Chelčického 2016 ORM 3,5 mil. Kč splněno Výstavba nové splaškové kanalizace. Stavební akce byla v roce 2016  realizována, akci realizovala VOSS.

2.2 Kanalizace a vodovod v ulici Josefa Kajetána Tyla 2019 ORM 3,5 mil. Kč (OPŽP/Mze?) nezahájeno

Na akci se podílí město Sokolov - výměna dešťové kanalizace a stavební 

úpravy komunikace a Sokolovská vodárenská s.r.o. - výměna vodovodu a 

výstavba nové splaškové kanalizace. 

Z důvodu nevhodných podmínek výzvy v rámci OP ŽP akce odložena. V roce 

2017 bude zahájeno zpracování projektová dokumentace. Projektová 

dokumentace ve fázi zpracování.

Priorita B2 - Technická infrastruktura

ZÁSOBNÍK



2.3 Hrušková - hlavní vodovodní a kanalizační řád 2019 ORM 50 mil. Kč (OPŽP/Mze) nezahájeno Vybudování nového hlavního vodovodního a kanalizačního řádu na Hruškovou.

S realizací se vyčkává na podmínky výzvy. V roce 2016 byla zahájena 

aktualizace projektové dokumentace z důvodu vydání stavebního povolení. 

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jsou 

hledány vhodné dotační výzvy - v roce 2017 byly vyhlášeny výzvy z OPŽP a 

MZE. Podmínky výzev nebyly pro projekt tohoto typu (malý počet připojených 

a vysoké náklady na realizaci) příznivé. 

2.4 Intenzifikace ČOV - II. etapa 2018-27 ORM 100 mil. Kč zahájeno

2. část intenzifikace ČOV Sokolov, modernizace technologických celků a 

zařízení včetně povodňové čerpací stanice, zateplení administrativní budovy, 

oprava fasád vč. výměny nevyhovujících výplní otvorů u všech stavebních 

objektů, přístupové a příjezdové komunikace, oplocení.

Bude probíhat průběžně dle nastaveného Finančního plánu obnovy. V roce 

2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci SO 03 

usazovací nádrže, PS 02 mechanické čištění a SO 06.1 podélné dosazovací 

nádrže a PS 03 Biologické čištění. V roce 2018 dojde k realizaci II. etapy 

intenzifikace ČOV, konkrétně ke stavebním a technologickým úpravám 

usazovací nádrže a mechanického čištění.

2.5 Změna média CZT města Sokolov 2018-2020 ORM nezahájeno

Předmětem aktivity je postupná přeměna stávajícího centrálního zásobování 

teplem města Sokolov ze současné  

parovodní sítě na horkovodní síť. 

Projekt zůstává prozatím v zásobníku. Hlavní přivaděč řeší vlastník sítě.

3.1 MŠ Karla Havlíčka Borovského  - snížení tepelných ztrát 2015 OSM 5 mil. Kč splněno
Předmětem realizace je zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní 

otvorů, instalace adaptivní ekvitermní regulace vytápění.
Splněno - projekt realizován v roce 2015.

3.2 Dětská hřiště průběžně OSM 0,6 mil. Kč částečně splněno
Postupné budování bezpečných dětských hřišť- mobiliář u DDM, hřiště v 

Husových sadech, hřiště v ulici Křižíkova, sportovišti v ulici Brněnská. 

V roce 2017 byly vyměněny či doplněny herní sestavy a prvky na převážné 

většině DH. Bylo realizováno centrální DH na Vítězné (ORM). 

3.3 Centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově 2016, 2017 ORM 4,2 mil. Kč splněno
Vybudování nového centrálního hřiště (oplocení, herní prvky, mobiliář, pryžová 

plocha). 
Akce byla realizována v roce 2017.

3.4 Intenzivní propagace všech brownfields v rámci mikroregionu průběžně město částečně splněno

Spolupráce a jednání s vlastníky pozemků a dalšími subjekty (SU a.s., MAS, 

mikroregiony, atd.). Cíl - podpořit využití území ze strany podnikatelského 

sektoru.

Realizace aktivity probíhá průběžně. V roce 2015 - 2016 bylo natočeno - 

propagační video průmyslových ploch a brownfields města Sokolov. 

3.5 Investiční příprava průmyslových ploch a objektů průběžně město částečně splněno
Propagace a prezentace průmyslových zón (Přátelství, Silvestr, Vítkov, 

Bohemia, atd.).

Realizace aktivity probíhá průběžně. V roce 2015 - 2016 bylo natočeno - 

propagačního video průmyslových ploch a brownfields města Sokolov. V roce 

2016 zpracovala agentura Czech Invest vyhledávací studii, na jejímž základě 

byly vytipované lokality pro státem podporované zóny. Předmětem studie byla 

PZ Staré Sedlo. V roce 2018 koupilo město areál bývalého železničního depa. 

Dále viz aktivita 3.10.

Průběžné plnění., v roce 2016 bude probíhat úplná aktualizace POH. 

Aktualizace POH proběhla, nyní je POH města v souladu s POH KV kraje a POH 

ČR. Pro naplnění dlouhodobých cílů právní úpravy ČR a EU, zejména 

požadavku na výrazné  snížení množství skládkovaných biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) do roku 2020, ukončení 

skládkování směsných komunálních odpadů (SKO) od r. 2024 a zajištění 

požadovaného podílu využitých složek komunálních odpadů, bude v příštích 

letech nutné nadále posilovat systém odděleného sběru bioodpadů, papíru, 

plastů, skla a zajistit do budoucnosti využití směsných komunálních odpadů, 

zejména pro energetické účely. Vedle pokračování a optimalizace systému 

sběru papíru, plastů a skla na celém  území  města bude třeba rozšířit sběr 

elektroodpadu i textilu. Dále je nutné  do budoucna zajistit využití směsných 

komunálních a objemných odpadů a zachovat dobrou dostupnost sběrného 

dvora, doplněného dle potřeby o mobilní sběry odpadů. Pro využití SKO bude 

se ve Vřesové připravuje zařízení pro mechanickou a biologickou úpravu 

odpadů. Systém sběru separovaného odpadu byl v roce 2017 posílen o sběr 

drobného elektroodpadu, textilu a použitých potravinářských olejů a tuků z 

domácnosti. Byl zakoupen program na vyhodnocování POH a provedeno 

hodnocení roku 2016.

V roce 2018 dojde k navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad, k 

nákupu barevných tašek na tříděný odpad v rámci kampaně k posílení sběru a 

k nákupu zahradních kompostérů pro obyvatele města. Bude provedno 

vyhodnocení POH za rok 2017.

3.13 Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard 2017 ORM 3,4 mil. Kč splněno

Předmětem projektu je úprava pozemků pod rozhlednou Hard na p.č. 2012/1, 

2009/1 a 2010 v k.ú. Sokolov. Budou provedeny výchovné zásahy v porostech 

formou probírek, prosvětlení a uvolnění území, průhledy z rozhledny, bude 

doplněna výsadba, vybudovány dvě až tři základní průchozí trasy pro pěší 

včetně odpočinkových míst vybavených městským mobiliářem a herními prvky 

a účelová komunikace pro provádění údržby území.

Akce byla realizována v roce 2017, běží 3 letá následná péče, po té 5ti letá 

udržitelnost.

3.15 Revitalizace zeleně na sídlišti Vítězná 2017 ORM 16 mil. Kč (OPŽP) zahájeno
Dle v současné době připomínkované studie - nová výsadba, vybudování 

pergoly, kavárny, louky pro psy, sázení stromořadí a keřů.

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, vydán územní souhlas.  

Projekt byl rozdělen na etapy. Tzv. náměstíčko bude realizováno v létě 2018 z 

prostředků města. Na další část (vnitroblok, komunikace a parkoviště v ulici 

Atletická) bude město podávat žádost o dotaci z Programu regenerace sídlišť, 

který bude vyhlášen v červenci 2018. 

3.9 Snížení tepelných ztrát městského úřadu budovy C 2019 ORM 3,3 mil. Kč (OPŽP) zahájeno Sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu
Projektová dokumentace zpracována, bylo vydáno stavební povolení. Na 

realizaci projektu bude požádáno o dotaci z OPŽP.

Aktualizace plánu s novým POH kraje, řešení legislativních požadavků na 

omezení skládkování a třídění odpadů, návazné investice do sběru a nezbytné 

svozové a manipulační techniky.

Priorita B3 - Životní prostředí

ZÁSOBNÍK

3.6 Plán odpadového hospodářství (POH) průběžně OSM 3 mil. Kč částečně splněno



3.10 Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov
přesun ze 

zásobníku
ORM MPO zahájeno

V rámci projektu dojde k demolici všech podzemních a nadzemních drážních 

objektů s výjimkou stávajícího rondela, které v minulosti sloužilo jako vozovna. 

Jde o zajímavý architektonický prvek, který bude zrekonstruován a dále využit 

pro umístění další výroby či služby. 

Areál bude napojen na inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, 

elektrické energie, veřejné osvětlení, komunikační sítě a další. Napojení areálu 

na místní komunikaci bude zajištěno novým sjezdem.

Areál bude po celém obvodu oplocen.

Území areálu bude rozděleno do 3 rozvojových ploch:

• Rozvojová plocha I. – 12 464 m2

• Rozvojová plocha II. – 18 256 m2

• Rozvojová plocha III. – 1 647 m2

V roce 2017 byla zpracovaná studie následného využití území. Byla podána 

Předběžná žádost z programu MPO naregeneraci brownfieldů. Ta byla 

schválena a tím se následující aktivity (ekologický audit, projektová 

dokumentace, výkup, průzkumné práce, …) po schválení Žádosti o dotaci 

stanou způsobilými. Žádost o dotaci bude podána, jakmile bude projekt finálně 

připraven. Depo bylo vloženo do Národní databáze brownfieldů.

3.18 Regenerace území pod rozhlednou Hard - II. etapa
přesun ze 

zásobníku
OSM 5 mil. Kč zahájeno

Jedná se o volně navazující projekt lesoparku, který by měl veřejnosti 

zpřístupnit prostor mezi komunikací Karla Havlíčka Borovského a městským 

hřbitovem se začleněním dětské zimní sáňkařské dráhy.

Probíhá zpracování projektové dokumentace.

3.7 Stavební úpravy veřejného prostranství - náměstí Budovatelů ZÁSOBNÍK ORM předpoklad cca. 30 mil. Kč nezahájeno

Stavební úpravy veřejného prostranství na náměstí Budovatelů se záměrem 

vytvoření multifunkčního prostoru s ozeleněním a novým parkovacím stáním. 

Je dokončena studie na dotčený projekt.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace.  V roce 

2018 bude zahájeno zpracování studie parkovacího domu na náměstí 

Budovatelů.

3.8 Snížení tepelných ztrát bytových domů na náměstí Budovatelů ZÁSOBNÍK ORM 30 mil. Kč (IROP) nezahájeno
Předmětem realizace je zateplení obvodových stěn a střechy, instalace 

adaptivní ekvitermní regulace vytápění.
Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace.

3.11 Rybníky Novina ZÁSOBNÍK ORM OPŽP nezahájeno

Obnova retenčních a akumulačních prostor – rybníků, které nebudou sloužit k 

chovu ryb, ale k akumulaci dešťových vod, zejména při bleskových povodních. 

V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Lesů ČR.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku, nejsou to pozemky města.

3.12 Městské kluziště ZÁSOBNÍK ORM 1,8 mil. Kč nezahájeno

Vybudování městského kluziště se zastřešením a mantinely s celoročním 

provozem s umístěním před městským koupalištěm. V průběhu roku by se 

řešilo sezónní umístění na náměstí Budovatelů nebo Starém náměstí.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. 

3.14 Jižní lom - II. etapa ZÁSOBNÍK ORM 3 mil. Kč zahájeno Obnova lesních pěšin, mokřadu a kácení dřevin. Projekt zůstává v zásobníku.

3.16 Psí útulek ZÁSOBNÍK ORM 40 mil. Kč nezahájeno

Novostavba útulku pro zvířata na Jižním lomu, včetně zázemí pro veterinární 

ordinaci a krematoria pro zvířata. Součástí stavby je i technická a dopravní 

infrastruktura. 

Projekt zůstává prozatím v zásobníku. Zpracování projektové dokumentace 

pozastaveno.

ZÁSOBNÍK



Termín 

realizace

Zodpovědnos

t
Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka Vyhodnocení naplňování aktivit 2017-2018

1.2 Podpora terénní práce průběžně OSV 0,35 mil. Kč ročně (90% z dotace ÚV)
částečně splněno, splněno a aktivita 

pokračuje 

Podpora prostřednictvím terénních prací pro sociálně vyloučené 

skupiny.

Terénní práce pokračují i v roce 2018 s podporou Úřadu vlády 

(dotace).

1.3 Podpora sociálních služeb průběžně OSV 3,5 mil. Kč / ročně částečně splněno Granty byly přidělovány i v roce 2017 ve výši 2.479 mil. Kč.

1.4 Plnění Strategického plánu prevence kriminality průběžně
Městská 

policie
předpoklad cca. 3 mil. Kč částečně splněno

Nový Strategický plán prevence kriminality na léta 2015 - 2017 je 

složen z celé řady aktivit. Náklady vychází ze schváleného 

rozpočtu na prevenci kriminality pro aktuální rok. Současně však 

obsahuje i náklady na běžný výkon služby MP, jelikož i ty patří do 

Strategického plánu prevence kriminality.  

Plán je průběžně plněn a bude ukončen ke konci roku 2017. Poté 

bude vypracován roční plán prevence kriminality pro rok 2018 a 

nový Strategický plán na nové období 2019-2021.

1.5 Stop násilí na dětech - prevence šikany a zevních negativních vlivů průběžně
Městská 

policie
předpoklad cca. 2 mil. Kč částečně splněno

Projekt Bezpečná škola běží, probíhají kurzy sebeobrany pro děti, 

kamerový systém nainstalován do škol, tísňová tlačítka, 

docházkový systém, příprava brožur pro nastupující školáky

Projekt se nyní realizuje postupně na všech ZŠ. Všechny 

bezpečnostní prvky jsou umístěny na všech školách (kamery, 

typové karty pro učitele a žáky, roční přednášky pro učitele, nácvik 

evakuace při požáru školy na jednotlivých školách, dohledová 

služba. Kurzy sebeobrany pro žáky nebyly finančně podpořeny. V 

současně době probíhají veškeré práce na školách spojené se 

službami IT - zasíťování, docházkový systém, třídní kniha, čipování 

dětí. Do roku 2019 by mělo být hotovo na všech školách. Probíhají 

průběžně i bezpečnostní audity na školách. 

1.6
Veřejně prospěšné práce pro osoby ze sociálně slabých a sociálně 

vyloučených skupin
průběžně SOTES předpoklad 0,4 mil. Kč splněno (0,418 mil. Kč) Náklady na stravenky a ošacení 2014-17. Mzdy hrazeny z ÚP. Za realizaci projektu je nově zodpovědný SOTES.

1.7 Pomoc v tísni průběžně
Městská 

policie
50 tisíc/rok průběžně plněno

Projekt je určen pro osamoceně žijící seniory, kteří mají zdravotní 

potíže a jsou trvale bytem Sokolov. Žadateli je instalováno tísňové 

tlačítko. Při vyvolání signálu jdou informace o seniorovi, který je ve 

stavu tísně, k operátorovi MDKS a tento se pokusí se seniorem 

spojit. Při negativním spojení se seniorem ihned volá PCO, které 

při obdržení klíčů od domu a bytu seniora vyráží co nejrychleji do 

místa trvalého bydliště seniora. O výjezdu se vyplní záznam do 

knihy u operátora a vyrozumí se kontaktní osoba, kterou si určil 

samotný senior. Každý měsíc se provede u seniora kontrola 

funkčnosti tísňového tlačítka zaměstnancem Městské policie 

Sokolov.

Projekt se začal realizovat koncem roku 2014 a byl vyhodnocen 

jako velmi pozitivní směrem k cílové skupině, v současné době 20 

tísňových tlačítek, která jsou dle potřeby obměňována.  

1.8 Senior expres průběžně
Městská 

policie
816.000,-Kč/rok průběžně plněno

Projekt je určen pro seniory nebo majitele karet ZTP/P a ZTP, 

kteří jsou trvale bytem Sokolov. 2 pracovnice, zaměstnané u 

Městské policie Sokolov jako obsluha a řidička Senior expresu, 

každý den obsluhují objednávkový systém pro seniory a se 

seniorem komunikují při domluvě jízdy. Služba je vhodná pro 

odvoz seniorů k lékaři, do obchodu, lékárny apod. Za každou jízdu 

senior zaplatí 15 Kč. Senior může využít služeb Senior expresu 

max. 20 pracovních dnů v měsíci v době od 07:00-15:00 hod.

Projekt se začal realizovat koncem roku 2015.Projekt služba Senior 

Expres se velice osvědčila a proto stále běží již pod MÚ Sokolov 

bez hrazení Úřadu práce.Od začátku projektu od  12/2015 do 

02/2017 provedeno 5406 jízd se seniory. Projekt velmi úspěšný i v 

roce 2017.

1.9 Lokální partnerství Sokolov průběžně město bez nákladů zahájeno

Spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování. Do konce 

roku 2016 dojde k vypracování a schválení Strategického plánu 

sociálního začleňování, který bude obsahovat aktuální potřeby v 

oblasti sociálního vyloučení. Dojde k přípravě projektových záměrů 

na řešení dané problematiky a stanovení přibližného objemu 

potřebných finančních prostředků. Projekt se bude realizovat v 

období 2016-2019.

MŠMT a MPSV vypíší pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitam- KP SVL výzvy, které budou 

odpovídat místním potřebám dle schváleného Strategického plánu 

sociálního začleňování. V roce 2016 byl schválený Strategický plán 

sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017 - 2019. V 

roce 2017 byl předpoklad plnění plánu, nicméně v 12/2016 změnil 

IROP harmonogram výzev pro rok 2017 a vyřadil výzvy určené pro 

podporu bezbariér a vzdělávání pro ZŠ a MŠ a rozvoj sociálních 

služeb. S ohledem na novou situaci hledá město nové výzvy. 

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Aktivita

Problémový okruh - Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch

Priorita C1 - sociální oblast a zdravotnictví



1.10 Stavební úpravy objektu Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2018 2018 - 2019 ORM
30,2 mil. Kč 

zahájeno Rekonstrukce budovy chráněných dílen na malometrážní byty. 

V roce 2016 byl na základě veřejné zakázky vybrán zpracovatel 

projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla 

zpracována, bylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k 

nepříznivým podmínkám programu MMR nebude město podávat 

žádost o dotaci. Akce bude realizována z prostředků města. Byl 

vybrán zhotovitel. Předpoklad realizace 06/2018 - 03/2019.

1.12 Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
2018 - přesun 

ze zásobníku
ORM 162 mil. Kč ( MPSV) zahájeno

Novostavba pobytového zařízení pro seniory a osoby se zvláštním 

režimem.

V roce 2016 byl vybrán na základě výsledků veřejné zakázky 

zpracovatel projektové dokumentace. Město podalo žádost o 

dotaci z výzvy MPSV. Žádost o dotaci nebyla úspěšná. Pro rok 

2018 prozatím výzva vypsána nebyla a není jasné, zda vůbec 

vypsána bude. Projektová dokumentace zpracována, probíhá 

kontrola PD a rozpočtu. Bylo vydáno stavební povolení.

1.14 

nový
Nízkoprahové denní centrum 2017-2018 ORM 3,6 mil. Kč zahájeno

Jedná se o zařízení sociálních služeb pro poskytování pomoci při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. V nízkoprahovém denním centru tak klienti mohou 

bezplatně využít WC, možnost praní prádla, ohřátí jídla či 

nabízeného oblečení z místního šatníku. Je zde vytvořen i prostor 

a zázemí pro odpočinek. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. 

Záměr bude realizován v přízemí objektu v ul. Nádražní 2140 (v 

1.p. je noclehárna). V roce 2017 zadáno zpracování projektové 

dokumentace, požádáno o dotaci z IROP. Žádost o dotaci byla 

schválena. V 04/2018 byl vybrán zhotovitel a proíhá realizace.

1.1 Terénní programy pro seniory a zdravotně znevýhodněné OSV nezahájeno

1.11 Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových pokojů ZÁSOBNÍK město bez nákladů nezahájeno
Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových 

pokojů. 
Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

1.13 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZÁSOBNÍK OSV
Projekt zůstává prozatím v zásobníku. Druhé NZDM - provoz 

zahájen v září 2017 - Kotec, o.p.s.

1.15 

(nový)
Založení P.O. města - ,,péče o seniory" průběžně OSV nezahájeno

Založení PO, pod kterou by měla být být pečovatelská služba, 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

1.16 

(nový)
Obnova domů s pečovatelskou službou průběžně OSV nezahájeno

Nízkonákladové byty zpětně přetransformovat na Domy s 

pečovatelskou službou

2.1 Systém finanční podpory údržby bytového fondu průběžně OF 0,2 - 0,4 mil. Kč/ročně aktivita ukončena
Poskytování úročených a bezúročných půjček na údržbu bytového 

fondu dle schválených zásad.

Vedení města svým zápisem č. 5/2017 doporučuje ukončit tuto 

formu finanční podpory. Důvodem je požadavek nového zákona o 

spotřebitelském úvěru, aby obce při poskytování půjček občanům 

měla k této činnosti povolení České národní banky a v neposlední 

řadě i nezájem ze strany občanů  (naposledy byly poskytnuty dvě 

úročené půjčky  v r. 2012 a jedna bezúročná půjčka v r. 2015).

2.2
Investiční příprava ploch určených pro bytovou výstavbu a drobné 

podnikání
průběžně ORM částečně splněno

Průběžné plnění. Jsou postupně připravovány nové plochy určené 

pro výstavbu RD (ul. Vítězná - plocha po bývalém železničním 

vojsku, Šenvert - bývalý Klub chovatelů, Gsteinigt II., Pod 

advokátní poradnou), plochy určené pro výstavbu bytových domů 

(plocha po bývalém dopravním hřišti v ul. Křižíkova - viz bod 2.6) 

a plochy pro drobné podnikání (bývalé železniční depo).

2.6 

(nový)
Bytové domy v ulici Křižíkova ORM zahájeno

Nová výstavba bytových domů v ulici Křižíkova po bývalém 

dopravním hřišti.
V roce 2018 bylo zadáno zpracování zastavovací studie území.

2.3 Dům pro matky s dětma ZÁSOBNÍK ORM IROP nezahájeno Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

2.4 Rekonstrukce domů s pečovatelskou službou - bezbariérová opatření ZÁSOBNÍK

OSM/

Sokolovská 

bytová

nezahájeno

Byl změněn způsob vstupu z pohledu bezpečnosti – zamykání 

vchodů + kamery i bezbariérovosti. Byl opětovně zpřístupněn 

zadní bezbariérový vchod na Komenského 113. Úpravy v bytech 

pro pohybově postižené řeší Sokolovská bytová s.r.o. či nájemníci 

individuálně, jde hlavně o výměny prahů a přestavbu koupelen a 

WC. K současnému stavu lze říci, že větší bezbariérovosti v těchto 

budovách již nelze dosáhnout.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

2.5 Noclehárna ZÁSOBNÍK OSM splněno

OSM odkoupil objekt k Nádražní ulici č.p. 2140 v r. 2016, od 

prosince 2016 zde již noclehárna funguje. Provozuje ji Pomoc v 

nouzi o.p.s. na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Splněno - aktivita ukončena.

ZÁSOBNÍK

Priorita C2 - Bytová politika města

ZÁSOBNÍK

Priorita C3 - Školství a další vzdělávací instituce



3.1 Studentské zastupitelstvo průběžně město bez nákladů částečně splněno

Zapojení žáků a studentů sokolovských škol do veřejného dění a 

jejich seznámení se systémem fungování samosprávy a státní 

správy.

Projekt běží již 4. rokem, jedna z iniciativ Studentského 

zastupitelstva je např. akce Sokolov má talent.

3.2
Výměna stropní konstrukce nad 2. NP a vestavba ateliéru Základní 

umělecké školy  
2018 ORM 8,7 mil. Kč zahájeno

Vestavba ateliéru bude realizovaná v půdních prostorách Základní 

umělecké školy Sokolov, Staré náměstí 37, Sokolov. Dojde k 

osazení střešních oken, zateplení krovů, opravě podlah, realizace 

nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Budou 

rekonstruována sociální zařízení. 

V 01/2017 zadáno vypracování PD pro stavební povolení. Výskyt 

dřevokazných hub byl potvrzen. Veřejná zakázka na výměnu 

stropní konstrukce nad 2. podlažím a půdní vestavbu byla 

vyhlášena v 04/2018. Předpoklad realizace 06-11/2018.

3.3
Rovné příležitosti a šance - logoped, psycholog, asistent …ve 

školských zařízeních
průběžně OFŠ

MŠ 2,9 mil. Kč/rok, ZŠ 5,9 mil. Kč/rok 
průběžně plněno

Aktivita, která probíhala v předchozím období a byla financována z 

dotačních prostředků, bude v roce 2015 končit. Je vhodné hledat 

další dotační příležitosti pro financování této užitečné aktivity. 

Jednalo se o spolupráci mezi logopedem, dětským psychologem a 

odborným asistentem ve školních a předškolních zařízeních. V r. 

2016 financováno z rozpočtu města. V r. 2017 bylo čerpáno z 

projektu OP VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Dotačně byl projekt ukončen 30.06.2015, nadále ale probíhá a je 

financován z rozpočtu města. V r.2016 byl projekt financován z 

rozpočtu města, v r. 2017/2018 bude realizováno z dotačního 

titulu OP VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ I. V 2/2017 byla započata 

realizace čerpání prostředků ze "Šablon". Financováni jsou 

psychologové, kurzy DVPP na všech školách - např.logopedická 

prevence, asistenti byli financováni z rozvojových programů MŠMT 

či podpůrných opatření, atd. 

3.4 Bezbariérová opatření ve školských zařízeních
2019 - přesun 

ze zásobníku
OŠK/ORM IROP zahájeno

Vybudování bezbariérového vstupu  ve vybraných školských 

zařízeních.

Probíhají intenzivní jednání o zřízení bezbariérových vstupů na 

základě novely školského zákona, momentálně dochází došlo k 

výběru konkrétních zařízení, která budou rekonstruována, PD na 

ZŠ Pionýrů je zpracována, bylo zažádáno o stavební povolení. 

Zpracování PD na MŠ Kosmonautů probíhá. Jsou hledány vhodné 

dotační výzvy.

3.5 Rekonstrukce odborných učeben
2019 - přesun 

ze zásobníku

ORM/ ZŠ 

Švabinského
1 mil. Kč zahájeno

Rekonstrukce odborných učeben – fyziky, chemie, informačních 

technologií apod.

Na základě požadavků jednotlivých ředitelů škol budou vyhotoveny 

projektové dokumentace. V rámci přípravy PD na bezbariérové 

úpravy objektu ZŠ Pionýrů je řešena i rekonstrukce učebny  fyziky. 

Postupně bude zadáno vyhotovení ostatních PD na rekonstrukce 

odborných učeben ZŠ. IROP nevypsal programy, nebylo 

realizováno. V roce 2019 plánována realizace rekonstrukce učebny 

chemie na ZŠ Švabinského. 

3.6 Zateplení stropů  III. NP a tělocvičny - Základní škola ul. Rokycanova
2017 - přesun 

ze zásobníku
ORM 175 tis. Kč částečně splněno

Snížení tepelných ztrát provedením zateplení stropů nad III. 

nadzemním podlažím a nad tělocvičnou. Položení minerální vaty v 

půdních prostorách pro zamezení úniků tepla.

V roce 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na zhotovení 

projektové dokumentace. Zateplení stropu nad tělocvičnou bylo 

realizováno v roce 2017.

3.7 Snížení tepelných ztrát Mateřské školy ul. Pionýrů 2019 ORM 4 mil. Kč (dotace OPŽP) zahájeno Snížení tepelných ztrát budovy mateřské školy, zateplení fasád.

V roce 2017 byl proveden energetický audit z důvodu zvážení 

nutnosti zateplení - hospodárné využívání energií. V roce 2018 

bude zpracována projektová dokumentace.

3.8 Rekonstrukce dvorního traktu - Základní škola ul. Rokycanova ZÁSOBNÍK ORM 4,5 mil. Kč nezahájeno

Rekonstrukce dvorního traktu základní školy. Revitalizace 

zpevněné plochy, odkanalizování. Vybudování sportovní plochy, 

nářadí, boulderingová stěna.

V roce 2017 odloženo s ohledem na plánované odkoupení 

volejbalových kurtů od TJ Baník Sokolov. Pozemek byl v roce 2018 

odkoupen a na jeho využití je zpracovávána studie. Studie využití 

dvorního traktu je zpracována. 

3.9 Revitalizace tělocvičen ul. Sokolovská- II. etapa ZÁSOBNÍK ORM 4,5 mil. Kč zahájeno

Revitalizace tělocvičen ul. Sokolovská II. etapa spočívá v 

provedení zateplení fasád za účelem snížení tepelných ztrát a 

zlepšení vzhledu budovy. Provedení stavebních úprav vstupních 

prostor a zázemí se šatnami a kabinety.

V roce 2017 odloženo v návaznosti na bod 1.12

4.1 Městská knihovna Sokolov
přesun ze 

zásobníku
ORM 25 mil. Kč zahájeno

Přestěhování knihovny ze stávajících prostor do jiných vhodných 

prostor: stavební úpravy objektů bývalé drogerie DM čp. 134 a 

135, Staré náměstí, kam město Sokolov plánuje přestěhovat 

městskou knihovnu.  

Tento typ aktivit v současné době není podporován žádným 

operačním ani národním programem. Bylo zadáno zpracování 

projektové dokumentace.

4.2 Pokračování rekonstrukce budovy MDK II. etapa průběžně ORM 360 mil. Kč zahájeno
Pokračování v rekonstrukci dle schválené koncepce. Z toho viz. 

níže části a) a b).

4.3         a) Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do MDK 2018 ORM 45 mil. Kč nezahájeno

Záměrem projektu je vybudování bezbariérového přístupu do 

celého objektu Hornického domu, součástí je i nový výtah, který 

by propojil všechna patra objektu.

Prozatím nenalezeno vhodné financování, z programu "Mobilita 

pro všechny" lze financovat pouze část nákladů v objemu cca. 6 

mil. Kč.

4.4         b) MDK Sokolov - stavební úpravy malého sálu
2017

ORM 2,5 mil. Kč splněno

Rekonstrukce malého sálu v objektu MDK včetně zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Cílem je umožnit 

širší využití těchto prostor, které v současné době slouží pro 

kulturní vyžití. Po rekonstrukci by zde měl vzniknout i přednáškový 

sál pro pořádání různých školení, přednášek či prezentací.

 Akce byla realizována v roce 2017.

Priorita C4 - Kultura a volnočasové aktivity

ZÁSOBNÍK



4.17         c) MDK - Herna 2018 ORM 2,8 mil. Kč zahájena

Stavební úpravy herny - opravy omítek, zdí a stropů, nové 

podlahové krytiny, nové výplně otvorů, nový bar vč. zařizovacích 

předmětů, opravy elektrorozvodů, nová topná tělesa, úpravy 

sociálního zařízení u herny.

V I. pol. 2018 byl vybrán zhotovitel akce. Termín dokončení do 

08/2018.

4.6 Oprava kašny v ul. Křížová 2015 OSM 1 mil. Kč splněno Oprava kašny s uměleckými prvky. Splněno - projekt realizován v roce 2015.

4.7 Spolupráce škol s Muzeem KK a knihovnou průběžně město částečně splněno
Rozvíjení spolupráce v rámci společných akcí a dalších činností 

mezi školami, muzeem a knihovnou.
Průběžné plnění.

4.8
Zlepšit informovanost občanů - využití moderních postupů k propagaci 

aktivit města v oblasti kultury a volnočasových aktivit
průběžně město částečně splněno

Zajištění propagace města na veřejně dostupných sítích, zejména 

pro mladší generaci, distribuce kulturních přehledů touto sítí pro 

neziskové organizace, ostatní úřady, školy, infocentra, veřejnost.

Průběžné plnění.

4.9 Podpora volnočasových aktivit - dotace a granty města průběžně město částečně splněno
Grantový systém města, finanční dotace v rámci odborů, dotace 

OŠK, aktivity MDK.

Granty a dotace průběžně posuzovány na základě předložených 

žádostí.

4.13 Rekonstrukce tenisového areálu
přesun ze 

zásobníku
ORM 13 mil.Kč zahájeno

Rekonstrukce tenisového areálu. Bude rozdělena do 2 etap. V I. 

etapě dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového 

zázemí pro tenisty. II. etapa řeší úpravu 4. a 5. kurtu a dodávku 

nafukovací haly na kurty 1-3.

V roce 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na zhotovení 

projektové dokumentace na stavební úpravy objektu pro tenisty. V 

2. pol. 2018 bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele I. 

etapy.

4.18 Zimní stadion - stavební úpravy šaten - I. etapa 2019 ORM 10 mil. Kč zahájena

Cílem aktivity jsou stavební úpravy stávajících šaten Zimního 

stadionu v Sokolově v 1. a 2. NP. Jedná se o úpravy dispozic šaten 

pro jednotlivé věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického 

vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah. Dále budou 

provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, 

elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů atd.

Projektová dokumentace zpracována, bylo vydáno stavební 

povolení. V I. pol. 2018 proběhlo zadávací řízení. Zhotovitel nebyl 

vybrán - akce byla přesunuta do roku 2019. 

4.5
Restaurování památkově chráněných soch, pomníku, drobných 

historických objektů

přesun do 

zásobníku
OSM 10 mil. Kč částečně splněno

Restaurování soch ve městě a dále obnova pomníku prusko-

rakouských válek.

Průběžné plnění. Pro rok 2018 v rozpočtu 600 tis. Kč na 

restaurování dvou soch Evy Kmentové (původně umístěny u 

bývaleho hotelu Ohře) a  na běžné opravy a údržbu ostatních 

soch, památníků a desek – odstraňování mechu, uražených rohů, 

doplnění krytek šroubů. Pomník prusko-rakouských válek neprošel 

schválením v rámci návrhu rozpočtu (z poslední doby - v návrhu 

OSM byl na roky 2014, 2015, 2016).

4.10 Multifunkční objekt v areálu Baník
Přesun do 

zásobníku
ORM 30 mil. Kč zahájeno

Jedná se o odstranění stávající ubytovny ve sportovním areálu 

Baník a novostavbu multifunkčního objektu pro sportovce. 

Novostavba zahrnuje šatny, kanceláře, posilovnu, relaxační 

prostory a sociální zařízení.

V roce 2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Vzhledem k 

tomu, že na objekt tohoto typu nejsou vyhlašovány žádné výzvy k 

podání žádosti o dotaci, je původní projekt přepracováván a 

upravován tak, aby byl finančně přijatelný.

4.11 Revitalizace fotbalového stadionu LAS ZÁSOBNÍK ORM 120 mil. Kč částečně splněno

Výstavba zázemí a tribun městského stadionu podle předpisů 

FAČR pro I. ligu. Vyhotovena studie, v rozpočtu na rok 2015 

vyhrazeny prostředky na projektovou dokumentaci pro územní 

rozhodnutí.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku, v současné době je již 

zpracována projektová dokumentace na realizaci první etapy 

"Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa. Financována 

byla z rozpočtu města, dotace od Karlovarského kraje a daru 

Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.. Revitalizace trávníku 

byla v roce 2017 realizována.

4.12 Florbalová hala ZÁSOBNÍK ORM předpoklad cca. 10 mil. Kč nezahájeno Florbalová hala
Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová 

dokumentace.

4.14 Hudební klub v kině Alfa ZÁSOBNÍK ORM/OSM 18 mil. Kč nezahájeno

Stavebními úpravami suterénních prostor kina Alfa dojde k 

vybudování místa pro setkávání mladých lidí. Budou vybudována 

nová sociální zařízení a zázemí pro občerstvení včetně pódia pro 

vystupování začínajících hudebních kapel. Součástí projektu je 

také úprava parkovacích stání.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

4.15 Zateplení hlavní budovy zimního stadionu ZÁSOBNÍK ORM 15 mil. Kč (IROP) zahájeno
Záměrem projektu je snížení tepelných ztrát hlavní budovy 

zimního stadionu v Sokolově, zateplení fasády.

Projekt zůstává prozatím v zásobníku, zcela nevyhovující podmínky 

výzvy v rámci OPŽP, které neúměrně zvedají rozpočet akce. Chybí 

projektová dokumentace.

4.16 Odvětrání šaten zimního stadionu
přesun do 

zásobníku
ORM 1,8 mil. Kč zahájeno

Provedení nuceného odvětrání prostor šaten zimního stadionu za 

účelem zlepšení výměny vzduchu a snížení vlhkosti v těchto 

prostorách. Na projekt je již zhotovena projektová dokumentace.

V roce 2016 byla zpracovaná projektová dokumentace. Nutná 

dopracování požárního řešení. Akce nebyla schválena.

ZÁSOBNÍK



5.1 Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu průběžně OŠK bez nákladů částečně splněno

Cíle - iniciace a koordinace aktivit cestovního ruchu, vytváření 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, zvyšování atraktivnosti 

města.

Průběžné plnění - Členství v DA Živý kraj, sjednocen postoj RM a 

komise VVCR na jednotném postupu k cestovnímu ruchu dle 

aktualizace Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu z r.2015. 

Rozvinutí aktivit v rámci projektu "Kam po Sokolovsku". Další 

výsledky je možno očekávat během r.2017. Průběžné plnění - 

Členství v DA Živý kraj, sjednocen postoj RM a komise VVCR na 

jednotném postupu k cestovnímu ruchu dle aktualizace Akčního 

plánu rozvoje cestovního ruchu z r.2015. Revize byla provedena, 

probíhají kroky na její realizaci. Např. otevření nového okruhu v 

muzeu, přestěhování knihovny na staré náměstí, dostupnost 

ubytovacích kapacit - v létě 2018 zarezervovány všechny dostupné 

kapacity ve městě. 

5.2 Rozvoj a dostavba dalších objektů pro rozvoj cestovního ruchu průběžně město zahájeno
Vodácké tábořiště s celoročním provozem, občerstvení, wellness 

centrum - krytý bazén.

V rámci rekonstrukce městského koupaliště dochází i k úpravám, 

které vedou k zatraktivnění města Sokolov.

Priorita C5 - Cestovní ruch



Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka Vyhodnocení napňování aktivit 2017-2018

1.1 Program komise rozvoje a podnikání průběžně město bez nákladů částečně splněno

V rámci svého působení vydává komise rozvoje a podnikání stanoviska v oblasti 

podpory a rozvoje zaměstnanosti a podnikání, investic do infrastruktury města, 

informační otevřenosti města navenek a komunikace města s podnikateli s 

důrazem na jejich spolupráci.

Průběžné plnění.

1.2
Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským 

prostředím
průběžně město bez nákladů částečně splněno

Pravidelná setkání s podnikateli (dle velikosti podniku) za účasti vedení města. 

Využívání a prohlubování spolupráce s podnikateli za účasti neziskových 

organizací jako je MAS, mikroregion, destinační společnost.

Průběžné plnění.

1.3
Rozvíjení systému koordinace a řízení cestovního ruchu v Sokolově 

(destinační management)
2016 město 1,5 mil. Kč zahájeno

Využití destinačního managementu jako prvku řízení za účelem posílení 

podpory cestovního ruchu v regionu a vnímání města Sokolov jako moderního 

evropského města. Využívání a prohlubování vzájemné spolupráce s podnikateli 

za účasti neziskových organizací jako je MAS, mikroregion, destinační 

společnost...Pravidelná setkání organizací za účasti vedení města.

Aktivity zahájeny v rámci připravovaného připojení města Sokolov k Destinační 

agentuře Karlovarského kraje.

1.4 SOKOINVEST zásobník město nezahájeno

Získávání investorů na Sokolovsko, rozvoj podnikatelského prostředí, 

spolupráce s podnikateli, podpora tvorby pracovních míst za účelem snižování 

nezaměstnanosti (spolupráce s ÚP při umisťování nezaměstnaných a zdravotně 

znevýhodněných do veřejně prospěšných služeb - školy, knihovna, nemocnice, 

pekárna, cukrárna - ZDRAPOSO, ...).

Projekt zůstává prozatím v zásobníku.

2.1 Společná propagace regionu průběžně město 0,2 mil. Kč zahájeno

Koordinace úzké spolupráce mezi zainteresovanými orgány a odbory města, za 

účelem podpory cestovního ruchu v regionu a posílení vnímání města Sokolov 

jako moderního evropského města. Například zmapování restauračních zařízení 

na trasách cyklostezek apod.

Město členem DA Živý kraj, Sokolov je dále koordinátorem projektu Kam po 

Sokolovsku , propagace regionu je sjednocena pod touto značkou a další 

výsledky budou patrné v r.2017.

2.2 Podpora propagace města průběžně OŠK dle schváleného rozpočtu částěčně splněno
Podpora aktivit vedoucích k propagaci města jako jsou například výstavy, 

veletrhy, webové prezentace a služby infocentra.

Průběžné plnění - pravidelná účast na veletrzích, aktualizace webových 

stránek, prezentace v pořadu a webu Cyklotoulky, Kam po Sokolovsku. 

Vysvětlivky: VOSS Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. MZE Ministerstvo zemědělství

KK Karlovarský kraj MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CLLD Integrovaný nástroj "Komunitně vedený  místní rozvoj" MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOTES SOTES Sokolov, spol. s r.o. ÚP Úřad práce

MAS Místní akční skupiny ÚV Úřad vlády

MDK Městský dům kultury IROP Integrovaný regionální operační program

LAS Lehkoatletický stadion OPŽP Operační program Životní prostředí

PCO Pult centrální ochrany OPPIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MDKS Městský dopravní kamerový systém OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ZÁSOBNÍK

Priorita D2 - Společná propagace regionu

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Aktivita

Problémový okruh - Podnikatelské prostředí

Priorita D1 - Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem


