
Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka

1.1 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců městského úřadu Sokolov průběžně vedení města dle schváleného rozpočtu

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců MěÚ Sokolov - vstupní vzdělávání, 

průběžné vzdělávání, příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti, 

prohlubování kvalifikace (ZP).

1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií průběžně OI dle schváleného rozpočtu
Elektronizace agend veřejné správy, zvýšení bezpečnosti, transparentnosti veř. 

správy, atd. 

1.3
Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na 

centrální úrovni
průběžně OI dle schváleného rozpočtu

Zřízení mapového portálu na stránkách města, prezentace GISu, sjednocení 

registrů a jejich propojení s geografickými informacemi.

1.4 Rozšíření integrovaného systému řízení ZÁSOBNÍK město 0,5 mil Kč Rozšíření integrovaného systému řízení v rámci stávajících norem ISO na MěÚ

2.1
Optimalizace řešení nových webových stránek, jednotná správa, 

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

Systematické budování hodnotného obsahu, zajištění bezproblémové 

přístupnosti obsahu, webové standardy, internetové komunity.

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

přeshraniční spolupráce
průběžně OŠK/město bez nákladů

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

mezinárodní spolupráce.

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

3.1
Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a 

vyhodnocování zpětné vazby
průběžně ORM bez nákladů

Pravidelná aktualizace strategických dokumentů. Sledování plnění, zhodnocení 

a plánování dalších období.

ZÁSOBNÍK

Priorita A2 - Rozvoj komunikace a spolupráce

Priorita A3 - Strategické řízení a prostorové plánování
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Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Aktivita

Prioblemový okruh - Organizace, komunikace a prostorové plánování

Priorita A1 - Zlepšení a zefektivnění organizace



Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka

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

dopravy.

1.2
Stavební úpravy přechodů pro chodce - křižovatka ul. Jeronýmova 

a Boženy Němcové
2016 OSM 2 mil. Kč Stavební úpravy přechodů pro chodce, veřejné osvětlení.

1.3 Oprava komunikace Vítězná II. etapa 2015 OSM 18,5 mil. Kč Kompletní oprava komunikace.

1.4 Revitalizace Antonínských mostů 2016 ORM/OSM 16 mil. Kč

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.

1.5 Stavební úpravy komunikace na nábřeží Petra Bezruče 2016 ORM
16  mil. Kč

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.

1.6 Oprava kamenných teras a schodiště v Husových sadech 2016 ORM 0,4 mil. Kč Oprava kamenných teras a schodiště v Husových sadech.

1.7 Obnova teras nad Dolním Rybníkem 2016 ORM 0,6 mil. Kč

Lze provést po opravě teras a schodišť. Úpravy prováděné v rámci tohoto 

projektu jsou rozděleny na dvě základní části - část vegetační a technickou. 

Vegetační část bude obsahovat kácení, výsadbu a přesazování dřevin, výsadbu 

trvalek, travin, kapradin a dřevin, založení trávníku. Technická část bude řešit 

mobiliář a obnovu pěšin.

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

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

bezbariérových přístupů dle zpracovaného záměru - studie „Bezbariérové 

město“. 

1.9 Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna 2016 ORM
21 mil. Kč

(dotace IROP)

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 současné době probíhá projednání s účastníky řízení a 

dotčenými orgány státní správy.
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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



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

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.

1.11 Točna autobusů Hrušková 2017 OSM 3 mil. Kč (CLLD - MAS) Vybudování točny autobusů a zastávky na Hruškové.

1.12 Stavební úpravy komunikace Spartakiádní 2017 OSM 21 mil. Kč
Záměrem projektu je rekonstrukce ulice Spartakiádní v Sokolově s cílem navýšit 

kapacitu parkovacích míst.

1.13 Ul. Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku 2016 ORM 4,5 mil. Kč
Zvelebení stávajícího dvorního traktu včetně vybudování parkovacích míst pro 

obyvatele přilehlých domů.

1.14 Chodník a parkoviště v ul. Vítězná Sokolov 2016 ORM 2 mil. Kč 

Záměrem projektu je 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. 

1.15 Stezka pro pěší a cyklisty, Dolní Rychnov - Sokolov 2017 ORM 13 mil. Kč (IROP)

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.

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

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. 

1.17 Krejcarová lávka - sanace ZÁSOBNÍK ORM

55 mil. Kč (dotační program na 

zahlazování následků důlní těžby)

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. 

1.18 Bezpečnostní opatření v blízkosti železniční tratě ZÁSOBNÍK ORM 350 tisíc Kč

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.). 

1.19 Parkovací plochy u PENNY Marketu/nebo parkovací dům ZÁSOBNÍK ORM 20 mil. Kč/50 mil. Kč

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 mil. Kč - přeložka kabelového 

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

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

CZT (ČEZ Teplárenská a.s.). Nebo druhou variantou je vybudování parkovacího 

domu.

1.20 Autobusy - Obnova vozového parku ZÁSOBNÍK OSM 90 mil. Kč Obnova vozového parku prostřednictvím nákupu nízkopodlažních autobusů.

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

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. 

ZÁSOBNÍK



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

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).

1.23 Parkoviště Sokolov ZÁSOBNÍK ORM 45,2 mil. Kč

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. 

2.1 Kanalizace v ulici Petra Chelčického 2015 OSM 3,5 mil. Kč (OPŽP/Mze?) Výstavba nové splaškové kanalizace.

2.2 Kanalizace a vodovod v ulici Josefa Kajetána Tyla 2016 OSM 3,5 mil. Kč (OPŽP/Mze?)

Výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v uvedené ulici 

(jedna ze dvou neodkanalizovaných lokalit v centru města) včetně prováděcí 

projektové dokumentace.

2.3 Hrušková - hlavní vodovodní a kanalizační řád 2018 OSM 50 mil. Kč (OPŽP/Mze?) Vybudování nového hlavního vodovodního a kanalizačního řádu na Hruškovou.

2.4 Intenzifikace ČOV - II. etapa 2016 OSM 100 mil. Kč 

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.

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

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

3.3 Dětské hřiště na sídlišti Vítězná 2016 ORM 4,5 mil. Kč
Vybudování nového hřiště (oplocení, herní prvky,mobiliář, pryžová plocha). V 

roce 2015 byla zhotovena projektová dokumentace a posudek.

3.4 Intenzivní propagace všech brownfields v rámci mikroregionu průběžně město

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

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

sektoru.

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

Bohemia, atd.).

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

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.

3.7  Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard 2017 ORM 7,1 mil. Kč

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.

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

Stavebními úpravami veřejného prostranství na náměstí Budovatelů bude 

vytvořen multifunkční prostor s ozeleněním a novým parkovacím stáním. Je 

dokončena studie na dotčený projekt.

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

adaptivní ekvitermní regulace vytápění.

3.10 Snížení tepelných ztrát městského úřadu budovy C ZÁSOBNÍK OSM 18 mil. Kč (OPŽP)

3.11 Sanace Depa ZÁSOBNÍK ORM OPŽP/OPPIK
Jednalo by se o bourací práce a vyčištění území, čímž vznikne zázemí pro 

terminál.

ZÁSOBNÍK

Priorita B2 - Technická infrastruktura

Priorita B3 - Životní prostředí



3.12 Rybníky Novina ZÁSOBNÍK ORM  (OPŽP)

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.

3.13 Městské kluziště ZÁSOBNÍK ORM 1,8 mil. Kč

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.

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

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

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

3.16 Psí útulek ZÁSOBNÍK ORM 40 mil. Kč

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

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

infrastruktura. 

3.17
Nové povrchy v areálu Bohemie a rekonstrukce veřejného 

osvětlení
ZÁSOBNÍK ORM 4 mil. Kč

Předmětem projektu je úprava nevyhovujících povrchů v areálu Bohemia, které 

jsou často promáčené, a rekonstrukce lamp veřejného osvětlení.

3.18 Regenerace území pod rozhlednou Hard - II. etapa ZÁSOBNÍK ORM 5 mil. Kč

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.



Termín 

realizace

Zodpovědnos

t
Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka

1.1 Terénní programy pro seniory a zdravotně znevýhodněné OSV

1.2 Podpora terénní práce průběžně OSV 0,35 mil. Kč ročně (část z dotace ÚV)
Podpora prostřednictvím terénních prací pro sociálně vyloučené 

skupiny.

1.3 Podpora sociálních služeb průběžně OSV 3,5 mil. Kč / ročně

1.4 Plnění Strategického plánu prevence kriminality průběžně
Městská 

policie
předpoklad cca. 3 mil. Kč

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.  

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

policie
předpoklad cca. 2 mil. Kč 

Jde o nový projekt, který se bude skládat z mnoho dilčích aktivit - 

kurzy sebeobrany pro děti, kamerové systémy, docházkový 

systém, brožury, dohledová služba atd. Projekt je na začátku a 

přesné náklady nejsou známy. 

1.6
Veřejně prospěšné práce pro osoby ze sociálně slabých a sociálně 

vyloučených skupin
průběžně SOTES předpoklad 0,4 mil. Kč

Předpokládané náklady na stravenky a ošacení. Mzdy jsou hrazeny 

z ÚP.

1.7 Pomoc v tísni průběžně
Městská 

policie
50 tisíc/rok

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.

1.8 Senior expres průběžně
Městská 

policie
0,75 mil. Kč/rok (částečně hrazeno z ÚP)

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.

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



1.9 Lokální partnerství Sokolov průběžně město bez nákladů

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.

1.10 Rekonstrukce chráněných dílen ZÁSOBNÍK OSM/ORM
předpoklad cca.30 mil. Kč 

(IROP)

Rekonstrukce budovy chráněných dílen/ vybudování chráněného 

bydlení/ vybudování komunitního centra.

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

pokojů. 

1.12 Revitalizace budovy bývalé ZŠ Sokolovská  - DOMOV PRO SENIORY ZÁSOBNÍK ORM 100 mil. Kč (IROP)

1.13 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZÁSOBNÍK OSV

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

fondu dle schválených zásad.

2.2
Investiční příprava ploch určených pro bytovou výstavbu a drobné 

podnikání
průběžně ORM

2.3 Dům pro matky s dětma ZÁSOBNÍK ORM IROP

2.4 Rekonstrukce domů s pečovatelskou službou - bezbariérová opatření ZÁSOBNÍK

OSM/

Sokolovská 

bytová

2.5 Noclehárna ZÁSOBNÍK OSV Noclehárna by měla sloužit lidem v nouzi a bez domova. 

3.1 Studentské zastupitelstvo průběžně město bez nákladů

Zapojení žáků a studentů sokolovských škol do veřejného dění a 

jejich seznámení se systémem fungování samosprávy a státní 

správy.

3.2 Vestavba ateliéru Základní umělecké školy  2017 OSM 2 mil. Kč

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. 

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

školských zařízeních
průběžně OŠK

MŠ 60 tis. Kč/rok, ZŠ 400 tis. Kč/rok

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.

3.4 Bezbariérová opatření ve školských zařízeních ZÁSOBNÍK
OSM/OŠK/OR

M
IROP

Vybudování bezbariérového vstupu  ve vybraných školských 

zařízeních.

3.5 Rekonstrukce odborných učeben ZÁSOBNÍK
OSM/OŠK/OR

M
? (IROP)

Rekonstrukce odborných učeben – fyziky, chemie, informačních 

technologií apod.

ZÁSOBNÍK

Priorita C2 - Bytová politika města

ZÁSOBNÍK

ZÁSOBNÍK

Priorita C3 - Školství a další vzdělávací instituce



3.6 Zateplení stropů  III. NP a tělocvičny - Základní škola ul. Rokycanova 2017 OSM 1,5 mil. Kč

Snížení tepelných ztrát provedením zateplení stropů nad III. 

nadzemním podlažím a nad tělocvičnou. Položení minerální vaty v 

půdních prostorách pro zamezení úniků tepla.

3.7 Snížení tepelných ztrát Mateřské školy ul. Pionýrů 2017 OSM 4 mil. Kč Snížení tepelných ztrát budovy mateřské školy, zateplení fasád.

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

Rekonstrukce dvorního traktu základní školy. Revitalizace 

zpevněné plochy, odkanalizování. Vybudování sportovní plochy, 

nářadí, boulderingová stěna.

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

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.

4.1 Přestěhování knihovny 2016 ORM 50 mil. Kč

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.  

4.2 Pokračování rekonstrukce budovy MDK II. etapa průběžně OSM 360 mil. Kč
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 OSM 45 mil. Kč

Záměrem projektu je vybudování bezbariérového přístupu do 

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

by propojil všechna patra objektu.

4.4         b) MDK Sokolov - stavební úpravy malého sálu 2017 OSM 2,5 mil. Kč

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.

4.5
Restaurování památkově chráněných soch, pomníku, drobných 

historických objektů
průběžně OSM 10 mil. Kč

Restaurování soch ve městě a dále obnova pomníku prusko-

rakouských válek.

4.6 Oprava kašny v ul. Křížová 2015 OSM 1 mil. Kč Oprava kašny s uměleckými prvky.

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

mezi školami, muzeem a knihovnou.

4.8
Zlepšit informovanost občanů - využití moderních postupů k propagaci 

aktivit města v oblasti kultury a volnočasových aktivit
průběžně město

Zajištění propagace města na veřejně dostupných sítích, zejména 

pro mladší generaci, distribuce kulturních přehledů touto sítí pro 

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

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

OŠK, aktivity MDK.

4.10 Multifunkční objekt v areálu Baník 2016 ORM 38 mil. Kč

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.

Priorita C4 - Kultura a volnočasové aktivity



4.11 Revitalizace fotbalového stadionu LAS ZÁSOBNÍK OSM 120 mil. Kč

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.

4.12 Florbalová hala ZÁSOBNÍK ORM předpoklad cca. 10 mil. Kč Florbalová hala

4.13 Rekonstrukce tenisového areálu ZÁSOBNÍK OSM 15 mil.Kč Rekonstrukce tenisového areálu

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

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.

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

stadionu v Sokolově, zateplení fasády.

4.16 Odvětrání šaten zimního stadionu ZÁSOBNÍK OSM 1,8 mil. Kč

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.

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

Cíle - iniciace a koordinace aktivit cestovního ruchu, vytváření 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, zvyšování atraktivnosti 

města.

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

centrum - krytý bazén.

ZÁSOBNÍK

Priorita C5 - Cestovní ruch



Termín 

realizace
Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení  Poznámka

1.1 Program komise rozvoje a podnikání průběžně město bez nákladů

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.

1.2
Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským 

prostředím
průběžně město bez nákladů

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.

1.3
Rozvíjení systému koordinace a řízení cestovního ruchu v Sokolově 

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

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.

1.4 SOKOINVEST zásobník město

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, ...).

2.1 Společná propagace regionu průběžně město bez nákladů

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.

2.2 Podpora propagace města průběžně OŠK
Podpora aktivit vedoucích k propagaci města jako jsou například výstavy, 

veletrhy, webové prezentace a služby infocentra.

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

Projednán a schválen zastupitelstvem města Sokolov dne 21.04.2016 usnesením č. 16/12ZM/2016.

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


