
Navrhovatel Aktuální stav Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč  Popis aktivity

A.1.1 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců městského úřadu Sokolov
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Město

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců MěÚ Sokolov - vstupní vzdělávání, 

průběžné vzdělávání, příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti, 

prohlubování kvalifikace (ZP).

A.1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno

Odbor kanceláře 

tajemníka
Předpoklad 5 - 10 mil. Kč

Elektronizace agend veřejné správy, zvýšení bezpečnosti, transparentnosti 

veř. správy, atd. (elektronická úřední deska, Portál občana, Hybridní pošta - 

PostServis, služby od společnosti Software602, implementace ISO 9001, ISO 

27001, metodika, vzdělávací programy, pasportizace komunikací a budovy, 

aktualizace mobilního mapování, QTCloud a výměna kiosku, integrace 

systémů)

A.1.3
Stabilizace, rozvoj a oužívání geoinformací a služeb v oblasti GIS na 

centrální úrovni

přenos z předchozího 

období
průběžně plněno

Odbor kanceláře 

tajemníka
1,5 mil. Kč

Zřízení mapového portálu na stránkách města, prezentace GISu, sjednocení 

registrů a jejich propojení s geografickými informacemi. Realizace nájezdů, 

snímkování

A.1.4 Instalace druhého výtahu v budově Městského úřadu Sokolov
Odbor kanceláře 

tajemníka
záměr Odbor rozvoje města

Prostor stávající výtahové šachty, který je dostatečně velký, umožňuje 

instalaci dalšího výtahu, který by mohl sloužit jak zaměstnancům úřadu, tak 

veřejnosti. 

A.1.5 Modernizace kamerového systému Městská Policie záměr Městská policie
Rozšíření a modernizování kamerového systému - chytré kamery, které samy 

upozorní na možné riziko

A.2.1
Optimalizace řešení nových webových stránek, jednotná správa, 

zvýšení rychlosti publikace

přenos z předchozího 

období

Odbor kanceláře 

tajemníka
předpoklad až 1 mil. Kč

Systematické budování hodnotného obsahu, zajištění bezproblémové 

přístupnosti obsahu, webové standardy, internetové komunity.

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

přeshraniční spolupráce

přenos z předchozího 

období
probíhá spolupráce

Odbor finanční a 

školství/město
0,6 mil. Kč

Navázání spolupráce města Sokolov s ostatními městy v rámci regionu, 

včetně mezinárodní spolupráce.

A.2.3 Přeshraniční spolupráce s partnerskými městy
přenos z předchozího 

období
probíhá spolupráce Odbor finanční a školství 0,05 - 0,1 mil. Kč Společné aktivity s partnerskými městy. 

A.2.4 Aplikace Mobilní rozhlas

Piráti Sokolov s 

podporou Starostů a 

nezávislých

záměr
Odbor kanceláře 

tajemníka
96 tis. Kč/rok

Aplikace Mobisys – základem je bezplatná mobilní aplikace Moje Obec. 

Možnosti této aplikace: dostupné kontakty včetně tísňových linek, zasílání 

aktuálních zpráv z úřadu (SMS i emaily), posílání podnětů ze strany občanů 

úřadu, rychlá komunikace s občany. 

A.2.5 Aplikace Můj Sokolov

Piráti Sokolov s 

podporou Starostů a 

nezávislých

záměr
Odbor kanceláře 

tajemníka
40 tis. Kč/rok

Komunikační platforma pro SMART komunikaci s občany, formou SMS a 

hlasových zpráv, dostávájí registrovaní občané informace z různých oblastí 

dění ve městě. 

A.2.6 Podpora spolkových a zájmových činností Živé Sokolovsko z.s. probíhá spolupráce Odbor finanční a školství
Podpoření zájmových klubů či organizací v rámci pořádání různých akcí, či 

provozování pravidelné činnosti v oblasti kultury či sportu. 

A.2.7 Záchytné zařízení pro zvířata Městské policie Sokolov Městská Policie záměr Městská policie 1. mil. Kč
Nákup nového přepravního vozidla pro zvířata, obnova stávajícíh kotců a 

jejich vybavení. 

A.2.8 Zajištění výkonu činností Městské policie Sokolov v okolních obcích Městská Policie záměr Městská policie 1 mil. Kč

Náklady na zajištění výkonu činností Městské policie Sokolov v okolních 

obcích, se kterými má město uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Osobní 

náklady, provozní náklady, nákup vozidla.

Priorita A2 - Rozvoj komunikace a spolupráce
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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



A.3.1
Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a 

vyhodnocování zpětné vazby

přenos z předchozího 

období
realizace Odbor rozvoje města

Pravidelná aktualizace strategických dokumentů. Sledování plnění, 

zhodnocení a plánování dalších období.

Priorita A3 - Strategické řízení a prostorové plánování



Navrhovatel Aktuální stav Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč  Popis aktivity

B.1.1 Revitalizace Antonínských mostů - II. část
přenos z předchozího 

období
stavebně povoleno Odbor rozvoje města 16 mil. Kč Oprava stávajícího mostu a přestavba na cyklostezku

B.1.2 Komunikace Vítkov u Sokolova - III. etapa
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor správy majetku 2 mil. Kč 

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. Výstavba stožárů stále probíhá, odloženo do 

skončení prací. 

B.1.3 Točna autobusů Hrušková
přenos z předchozího 

období
projekt Odbor rozvoje města 3 mil. Kč Vybudování točny autobusů a zastávky na Hruškové.

B.1.4 Krejcarová lávka 
přenos z předchozího 

období
realizace Odbor rozvoje města

60 mil. Kč 

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. 

B.1.5

Parkoviště Sokolov ve městě

- sídl. Vítězná, ul. Atletická, 

- ul. Slovenská (za bývalým Moutfieldem),

- ul. Heyrovského – po demolici budovy v SVL,

- ul. Heyrovského – vedle novostavby – Dům pro seniory,

- ul. M. Majerové, 

- ul. Křižíkova,

- ul. Mánesova, 

- ul. Slavíčkova, 

- ul. Hálková, 

- ul. Hornická – po demolici budovy v SVL,

- ul. Sv. Čecha – po demolici budovy v SVL, 

- ul. Nádražní,

- ul. Jednoty - u parku,

- ul. Pionýrů + oprava před MŠ Pionýrů,

- ul. Švabinského,

- mezi DDM a zahrádkami,

- Staré náměstí,

- ul. Sokolovská, 

- ul. Běžecká za DDM.

přenos z předchozího 

období
záměr - realizace Odbor rozvoje města

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, Marie Majerové, Křižíkova, Mánesova, 

Slavíčkova, ul. Hálkova, Hornická,  Nádražní, Sv. Čecha, Jednoty, před MŠ 

Pionýrů, ul. Pionýrů, Švabinského, ul. Sokolovská, Běžecká, mezi DDM a 

zahrádkami, Staré náměstí.

B.1.6

Parkovací domy, etáže

- park. dům - Závodu míru,

- park. dům - Vítězná,

- etáže – Slavíčkova,

přenos z předchozího 

období
záměr - studie Odbor rozvoje města

Vybudování parkovacích domů:  Parkovací dům v ul. Vítězná, Parkovací dům 

v ulici Závodu Míru, Parkovací etáže Slavíčkova. 

B.1.7 Instalace elektro a solárních dobíjecích prvků
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor rozvoje města

Instalace elektro a solárních dobíjecích prvků - harmonizace infrastruktury s 

potřebami rozvoje dopravy, i té ekologické. 
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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



B.1.8

Záchytná parkoviště

- za klášterem, 

- bývalé autobusové nádraží,

- areál Bohemie,

- prostor naproti poliklinice

Komise rozvoje města 

a podnikání, ČSSD, 

Hnutí pro město 

Sokolov

záměr Odbor rozvoje města

Zavýšení úsilí při zajištění dostatečné kapacity záchytných parkovišť v 

docházkové vzdálenosti do centra města (za klášterem, bývalé autobusové 

nádraží, areál Bohemie, prostor naproti poliklinice). Realizace parkovacích 

dpmů nebo pozemních parkovišť provádět až po vyčerpání možností 

záchytných parkovišť. 

B.1.9 Regulace parkování v centru města
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Odbor správy majetku

Při dostatku parkovacích míst na záchytných parkovištích přistoupit k regulaci 

parkování v centru města (kotoučky, automaty) směrem ke krátkodobému 

parkování. Provádět opatření ke snížení počtu automobilů v centru města a k 

nárůstu ekologických druhů dopravy. Získat zkušenosti s půjčováním kol z 

jiných zemí a měst. Všechny cyklostezky začlenit do veřejné dopravy v 

Sokolově , propojení veřejných, obydlených a vzdělávacích míst. Kotoučky 

jsou instalovány na základě podnětu občanů, vedení a společnosti SOTES 

průběžně. Cyklostezky jsou součástí pasportu komunikací, tedy i veřejné 

dopravy. Síť cyklostezek propojuje okrajové části města s centrem města a 

tím umožňuje propojení cyklodopravy s ostatní dopravou např. drahami. 

Radnice Středu záměr Odbor správy majetku

Sledovat trendy ohledně využívání hromadné dopravy jako alternativy 

používání automobilů - optimalizace linek MHD, alternativně MHD zdarma 

pro občany města. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů byla uzavřena na 

dobu 10 let. (2019-2028).

Plánované projekty 

Města
projekt Odbor rozvoje města Autobusové zálivy v ulici Sokolovská a Boženy Němcové

občan záměr Odbor správy majetku

Zajištění dopravy MHD k nemocnici i v opačném směru. V současné době 

jezdí linka č. 33 kolem nemocnice nahoru, ale v opačném směru již doprava 

MHD k nemocnici není.  

B.1.11 Cyklostezky občan projekt Odbor rozvoje města

Napojení cyklostrasy (Šenvert a Svatava) a vybudování přejezdu pro cyklisty 

a přechodu pro chodce na kruhovém objezdu ze Svatavy do Sokolova. 

Propojení dalších obcí se Sokolovem.

Cyklostezka Jižní lom Svatava

občan záměr Odbor rozvoje města
Oprava vozovky před MŠ Pionýrů a instalace vypouklého silničního zrcadla na 

výjezdu od školky - nepřehledný výjezd. 

občan projekt Odbor rozvoje města
Vozovka v ul. K. H. Borovského je v těchto místech ve velmi špatném stavu. 

Nová dešťová kanalizace. 

Město Sokolov projekt Odbor rozvoje města 1,2 mil. Kč Revitalizace prostranství ve vnitrobloku v ul. Odboje.

občan záměr Odbor správy majetku
Výroba a instalace závory do vnitrobloku ul. K. H. Borovského a ul. Jednoty a 

zabudování kontejneru pod úroveň země na začátku vnitrobloku. 

B.1.14

Stavební úpravy komunikací ve městě

- stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov

- II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO, 

- stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská I. etapa,

- stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa,

- stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží,

- stavební úpravy komunikace v ulici Kovářská, 

- stavební úpravy křižovatky ulic Závodu Míru – Švabinského – 

Křižíkova, Sokolov,

- stavební úpravy křižovatky ulic K. H. Borovského – Sokolovská, 

Sokolov, 

- stavební úpravy křižovatky ulic Z. Míru – Slovenská, Sokolov.

Plánované projekty 

Města
projekt Odbor rozvoje města

V plánovaných akcích města Sokolov jsou zahrnuty stavební úpravy 

komunikací v ulicích Petra Chelčického, Slovenské, Lidického nábřeží, 

Kovářské; úpravy křižovatek ulic Závodu míru - Švabinského - Křižíkova, K. 

H. Borovského - Sokolovská, Závodu míru - Slovenská a modernizace 

křižovatky u tankovací stanice ONO. 

B.1.15 Opěrná zeď v Košické ulici
Plánované projekty 

Města
projekt Odbor rovoje města

Výstavba nové opěrné zdi, která by zabezpečila stabilitu stávající komunikace 

v Košické ulici.

B.1.16 Bezbariérová trasa města Sokolov
Plánované projekty 

Města
záměr Odbor rozvoje města

Aktualizace a následná úprava trasy pro bezbariérové využití 

znevýhodněných občanů města Sokolov, aby odpovídala stávajícím 

požadavkům bezbariérovosti.

Vnitrobloky ve městě SokolovB.1.13

Městská hromadná doprava B.1.10

B.1.12 Opravy komunikací 



B.2.1 Hrušková - hlavní vodovodní a kanalizační řád
přenos z předchozího 

období
projekt Odbor rozvoje města 125 mil. Kč 

Vybudování nového hlavního vodovodního a kanalizačního řádu na 

Hruškovou včetně rozvodů po obci.

záměr/projekt Odbor rozvoje města

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.

projekt Odbor rozvoje města 4,2 mil. Kč

Hygienizace kalů - přestavba systému odvodnění kalu na systém umožňující 

hygienizaci kalu vč. systému zachycování zápachu z čistírenského kalu při 

jeho zpracování.

B.2.3 Paro-kondenzátní potrubí
Hnutí pro město 

Sokolov, ČSSD
záměr Odbor rozvoje města

Zapuštění alespoň části potrubí do země a umožnění tak přirozeného vjezdu 

do města z cyklsotezky u Ohře - přilákání cyklistů a vodáků na Staré náměstí. 

Dále možnost využití potrubí jako protipovodňové opatření. Vzhledem k 

emisní výjimce však není zřejmé, jak dlouho bude potrubí sloužit svému 

účelu. 

B.2.4 Změna média CZT města Sokolov
přenos z předchozího 

období
v řešení Odbor rozvoje města

Předmětem aktivity je postupná přeměna stávajícího centrálního zásobování 

teplem města Sokolov ze současné  

parovodní sítě na horkovodní síť. 

přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 14 mil. Kč

V rámci poslední etapy je plánovaná revitalizace v okolí domu s 

nízkonákladovými byty pro seniory a vybudování nových parkovacích stání v 

blízkosti dětského hřiště. Na ploše Spartakiádní - Atletická - Sportovní 

vytvoření zelených ploch s keřovým (obrazce či labyrinty) a stromovým 

patrem, což bude sloužit jako prevence proti vysychání v letních měsících, 

vybudování cestičky diagonálně směrem k DDM, odpadkové koše pro 

pejskaře, využítí dešť. vody pro vodní prvky a zavlažování zeleně ze střech 

domů. 

občan záměr Město

Revitalizace plochy Spartakiádní - Atletická - Sportovní. Vytvoření zelené 

zóny s keřovým (obrazce či labyrinty) a stromovým patrem (prevence proti 

vyschnutí území v letních měsících), vybudování cestičky diagonálně směrem 

k DDM, odpadkové koše pro pejskaře, využití dešťové vody pro vodní prvky 

a zavlažování zeleně ze střech domů). 

B.3.3 Snížení tepelných ztrát městského úřadu budovy C
přenos z předchozího 

období
stavebně povoleno Odbor rozvoje města 4 mil. Kč Sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu.

B.3.4 Zatraktivnění ladem ležících aktivních částí arboreta 

Komise rozvoje města 

a podnikání, ČSSD, 

Hnutí pro město 

Sokolov

záměr Odbor rozvoje města

Instalace netradičních prvků (rozhledna nebo vyhlídka Antonín, lanovka 

Antonín, stezka korunami stromů,…). Část arboreta je ve vlastnictví Lesů ČR - 

snaha získání do vlastnictví města. Zvýšení povědomí o městě, jako "mladém 

a dynamickém městě". Využití výsypek v době brzy "pouhelné". 

B.3.5 Rekonstrukce zahrad kláštera, místo pro relaxaci a kulturu
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor správy majetku Obnova zelené plochy, výsadba stromů, umístění laviček. 

B.3.2 Revitalizace ploch a zeleně na sídlišti Vítězná 

B.2.2 Investice a opravy ČOV - II. etapa

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. POH je plněn průběžně. V rámci 

tohoto plánu je instalace podzemních kontejnerů a pořízení svozového 

vozidla.

Priorita B2 - Technická infrastruktura

Priorita B3 - Životní prostředí

B.3.1 Plán odpadového hospodářství (POH) probíhá průběžně Odbor správy majetku 3 mil. Kč

přenos z předchozího 

období

přenos z předchozího 

období



B.3.6 Revitalizace Lobezského potoka
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor rozvoje města 40 mil. Kč. 

Obnažení žulového koryta potoka a zpřístupnění komunikace pro volný čas a 

zábavu a zpřístupnění dalších prostor pro turismus. Revitalizace parkové části 

a využití vody jako kulturního prvku. Přínosem bude podpora povědomí o 

čistém městě s rozumem, podpora volného času a rozvoj zajímavých míst. 

B.3.7 Ochrana před povodněmi Město Sokolov záměr

Odbor rozvoje 

města/Odbor životního 

prostředí

Vybudování ochrany města před povodněmi na řece Ohři. V současné době 

pouze částečná ochrana na Lobezském potoce, která chrání část na pravém 

břehu proti záplavě z Ohře při zpětném vzdutí řeky při stoleté vodě a pak 

malý val za ulicí J. K. Tyla asi na pětiletou vodu. 

B.3.8 Využití dešťové vody
občan, Odbor rozvoje 

města
studie Odbor rozvoje města

Využití dešťové vody pro vodní prvky a zavlažování zeleně ze střech domů, 

škol, DDM, gymnázia, areál Baník (využití dotací z OPŽP)

B.3.9 Stavební úpravy veřejného prostranství - náměstí Budovatelů
přenos z předchozího 

období
studie Odbor rozvoje města předpoklad cca. 600 mil. Kč (IROP)

Stavební úpravy veřejného prostranství na náměstí Budovatelů se záměrem 

vytvoření multifunkčního prostoru s ozeleněním a podzemním parkovacím 

domem.

B.3.10 Snížení tepelných ztrát bytových domů na náměstí Budovatelů
přenos z předchozího 

období
projet Odbor rozvoje města 60 mil. Kč 

Předmětem realizace je zateplení obvodových stěn a střechy, instalace 

adaptivní ekvitermní regulace vytápění.

B.3.11 Jižní lom - II. etapa
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 3 mil. Kč

Příprava území pro výstavbu rodinných domů +  vybudování technické 

infrastruktury. 

B.3.12 Rekonstrukce kláštera
Sokolovská bytová 

s.r.o.
záměr Odbor rozvoje města 4,6 mil. Kč

Celková rekonstrukce kláštera (schody, schody na půdu, varhany a tabule 

před vchodem do budovy). 

Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města
Výstavba nového veřejného osvětlení v části města zvané Šenvert v rámci 

akce ČEZ a. s., kdy hodlá elektrické vedení zabudovat do země.

Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města
Výstavba nového veřejného osvětlení pískové odstavné plochy a cest v 

areálu Bohemia. 

B.3.14 Koloběžky pro rychlou přepravu k akcím Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města

Pořízení elektrických koloběžek pro rychlou a ekologickou přepravu 

zaměstnanců k akcím v rámci realizovaných projektů Města Sokolov a jiných 

akcí.

B.3.15
Efektivní hospodaření s energiíí a využívání obnovitelných zdrojů 

energie ve městě
Město Sokolov záměr Odbor rozvoje města 200 mil. Kč

Snížit celkové spotřebovávané množství energie a množství energie 

využívané z neobnovitelných zdrojů (fosilní paliva). V rámci projektu dojde k 

analýze současného stavu a analýze energetického potenciálu obce - 

identifikace nejvíce energeticky náročné činnosti a objekty a navrhovat 

možnosti snížení jejich opatření realizovat. 

B.3.16 Revitalizace rybníčků Město Sokolov záměr Odbor rozvoje města 2 mil. Kč Obnova a revitalizace rybníčků - Novina

B.3.13 Veřejné osvětlení Šenvert, areál Bohemia



Navrhovatel Aktuální stav Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Popis aktivity

C.1.1 Podpora terénní práce 
přenos z předchozího 

období
realizace Odbor sociálních věcí 0,35 mil. Kč ročně Podpora prostřednictvím terénních prací pro sociálně vyloučené skupiny.

C.1.2 Podpora sociálních služeb
přenos z předchozího 

období
realizace Odbor sociálních věcí 3,5 mil. Kč / ročně Přidělování dotací v rámci Programu

C.1.3 Plnění Strategického plánu prevence kriminality 
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Městská policie předpoklad cca. 3 mil. Kč

Plán je průběžně plněn, zároveň se pracuje na plánu na období 2021-2023. 

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.  

C.1.4 Stop násilí na dětech - prevence šikany a zevních negativních vlivů
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Městská policie předpoklad cca. 2 mil. Kč 

Projekt Bezpečná škola běží, kamerový systém nainstalován do škol, 

tísňová tlačítka, docházkový systém, příprava brožur pro nastupující 

školáky. 

C.1.5
Veřejně prospěšné práce pro osoby ze sociálně slabých a sociálně 

vyloučených skupin

přenos z předchozího 

období
průběžně plněno SOTES, Městská policie předpoklad 0,3 mil. Kč

Náklady na stravenky a ošacení. Mzdy hrazeny z ÚP. V rámci Městské 

policie u asistentů prevence kriminality, "domovníků" - zajištění osobních 

nákladů a dalšího vybavení, jako je např. výstroj, výzbroj, telekomunikační 

prstředky,…

C.1.6 SENIOR EXPRES
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Městská policie

Projekt je 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. Nákup nového vozidla s ekologickým 

pohononem a výměna za stávající.  

C.1.7 Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových pokojů 
přenos z předchozího 

období
záměr Město Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových pokojů. 

Aktivita č. 1 Ubytování klientů služby azylového domu v bytech v majetku 

města v režimu shodném s dosavadním využíváním dvou bytů od města 

Sokolov. Navrhovatel by včas vedl jednání směřující s souhlasu OSV KÚKK 

se zvýšením kapacity služby azylového domu v r. 2023 o 6 - 9 lůžek a v 

dalších letech dle vývoje projektu a finančních možností donátora/ů. 

Finanční zdroje na r. 2023 a) dotace od msta Sokolov ve výši nájemného a 

odhadovaných provozních nákladů bytů při jejich 100% obsazenní po dobu 

celého roku 2023; b) dotace MPSV ČR, rep. KÚKK v rámci poskytování 

služby azylového domu v síti A poskytovateli sociálních služeb v 

Karlovarském kraji. 

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 (aktualizace 2019-2022)

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

1,5 mil. KčC.1.8 Bydlíme s podporou Pomoc v nouzi o.p.s. záměr Odbor sociálních věcí



Aktivita č. 2 Podpora sociálně slabých obyvatel, kteří jsou ohroženk 

ztrátou bydlení. Práce v jejich přirozeném prostředí, bez nutnosti měnit 

bydliště. Depisážní činnost spojená s monitoringem. Velnmi intenzivní 

spolupráce s institucemi a organizacemi, které budou působit vlastně jako 

první síto a oznamovatel nutnosti pomoci - pravidelná setkávání těchto 

účastníků s vytipováním rodin či jednotlivců. Intenzivní podpora 

vytipovaných osob - každodenní práce s klientem, s dlouhým časovým 

horizontem, při němž se bude dle vyhodnocení intenzita podpory snižovat. 

C.1.9 Bydlíme s podporou II - vazba na OPZ, případně IROP (2021 - 2027) Pomoc v nouzi o.p.s. záměr Odbor sociálních věcí 6 mil. Kč

Vazba na ESF ČR (OPZ, IROP) - formy využití prostupného/sociálního 

bydlení ve smyslu "housing first", "housing led" s podporou dalších profesí. 

Jde o podporu prostupného/sociálního bydlení včetně přidružených podpor, 

které povede k omezení nárůstu počtu osob "na ulici" ve městě. A to 

zejména v době ekonomické krize, která vznikla ve vazbě na opatření v 

souvislosti s covid 19. Tato situace se bude do budoucna zhoršovat a ve 

spolupráci s městem Sokolov je možné vzájemně eliminovat negativní 

dopady na území města. Spolupráce s městem - zajištění bytového fondu, 

podpory bydlení a socializace osob. 

C.1.10 Komunitní centrum pro osby starší 65 let
Klub důchodců 

Háječek
záměr Odbor sociálních věcí

Založení komunitního multifunkčního centra za účelem setkávání důchodců. 

Klub s obsazením 30 - 50 osob ke každodenímu využití pro multifunkční 

činnosti, s malým barem, kuchyňkou,..

C.2.1

Investiční příprava vhodných pozemků a regulace bytové výstavby

- ul. Křižíkova – bytové domy,

- pod ul. Lipová – bytové domy,

- prostor ul. Vítězná – bytové domy,

- areál Kláštera – rezidenční bydlení,

- ul. B. Němcové – bytové domy.

přenos z předchozího 

období, komise 

rozvoje města a 

podnikání

záměr Město

Cíleně a aktivně připravovat podmínky pro výstavbu zejména bytových 

domů, v odlehlejších místech také pro výstavbu řadových domů a 

rodinných domů. Znovuzmapování všech volných pozemků pro individuální 

a řadovou výstavbu. Koordinace se soukromými investory. Získávání 

volných bytů do městského bytového fondu. 

C.2.2
Stavební úpravy objektu Chráněné dílny - Sokolov, Poláčkova - II. 

etapa

přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města

Rekonstrukce dalšího pavilonu budovy chráněných dílen na velkometrážní 

byty. 

C.2.3 Spolupráce s architektem Radnice Středu záměr město Zajištění dlouhodobé spolupráce města s architektem - urbanistou. 

C.2.4 Městský dům kultury - apartmány
Plánované projekty 

Města
projekt Odbor rozvoje města

Zhotovitel projektu zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení na přestavbu stávajících učeben ve 3. a 4. NP v levém křídle 

Městského domu kultury na čtyři apartmány. Hlavním cílem projektu stavby 

je na každém patře vybudovat 2 samostatné apartmány o velikosti 2+1  s 

vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou pro občasné ubytování 

obchodních partnerů města, umělců, vystupujících v MDK  a hostů města 

Sokolov.

C.2.5 Budova na Strém náměstí "Egerius" Město Sokolov záměr Odbor rozvoje města

Celková rekonstrukce domu na starém náměstí, v rámci které dojde k 

obnovení bytových jednotek a v přízemí bude prostor  po rekonstukci určen 

pro komerční využití. 

C.2.6 Rozšiřování bytových a nebytových prostor Město Sokolov záměr Odbor rozvoje města

Odkup vybydlených nemovitostí, případná přeměna z bytových prostor na 

nebytové a poskytování těchto prostor malým a středním podnikům, čímž 

dojde k zabránění obdchodu s chudobou

Priorita C2 - Bytová politika města

Priorita C3 - Školství a další vzdělávací instituce

1,5 mil. KčC.1.8 Bydlíme s podporou Pomoc v nouzi o.p.s. záměr Odbor sociálních věcí



C.3.1 Studentské zastupitelstvo
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Městská policie

Zapojení žáků a studentů sokolovských škol do veřejného dění a jejich 

seznámení se systémem fungování samosprávy a státní správy.

C.3.2
Rovné příležitosti a šance - logoped, psycholog, asistent …ve 

školských zařízeních

přenos z předchozího 

období
realizace Odbor finanční a školství

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

Od roku 2017 je realizováno z dotačního titulu OP VVV - Šblony pro MŠ a 

ZŠ + realizace čerpání ze "Šablon". Financováni jsou psychologové, kurzy 

DVPP na všech školách, např. logopedická prevence, asistenti z 

rozvojových programů MŠMT či podpůrných opatření,....

C.3.3

Bezbariérová opatření ve školských zařízeních                                         

- MŠ Kosmonautů                                                                                             

-ZŠ Pionýrů

přenos z předchozího 

období
záměr/projekt

Odbor finanční a 

školství/Odbor rozvoje 

města

Vybudování bezbariérovosti ve školských zařízeních (vstupy, schodolezy, 

soc. zařízení,....), projektově připraveno odstranění bariér v: MŠ 

Kosmonautů a ZŠ Pionýrů

Projektové záměry škol a školských zařízení záměr Odbor rozvoje města Rekonstrukce odborných učeben na základních školách v Sokolově.

1. MŠ Sokolov, Pionýrů záměr Odbor rozvoje města 14.310 tis. Kč

Rekonstrukce zahrady MŠ - zahrada pro děti - doplnění chybějících prvků 

pro rozvoj pohybových aktivit. ICT ve školce, přístavba venkovního 

sociálního zařízení, rekonstrukce vzduchotechniky a sborovny, 

zabezpečovací systém pro vstup do budovy, venkovní učebna, dovybavení 

stravovacího zařízení, modernizace hygienického zázemí školy, výměna 

střešní krytiny, snížení tepelných ztrát

záměr Odbor rozvoje města 1.400 tis. Kč
Stromová stezka a Cesta kolem světa - venkovní  učení, Ohniště s 

posezením, Rekonstrukce zahrady + nové herní prvky,

záměr Odbor rozvoje města 500 tis. Kč Celková rekonstrukce kanalizace

3. MŠ Sokolov, Vítězná záměr Odbor rozvoje města 1.200 tis. Kč Modernizace zahrady, Úpravy a dovybavení stravovacího zařízení

4. MŠ Sokolov, Vrchlického záměr Odbor rozvoje města 1.550 tis. Kč
Stavební úpravy chodníku v areálu školní zahrady, Rekonstrukce schodišť 

na škole, Rekonstrukce zahrady + nové herní prvky

5. MŠ Sokolov, Alšova záměr Odbor rozvoje města 7.490 tis. Kč

Multifunkční hřiště v areálu, Oplocení areálu MŠ, Oprava výdejen jídla, 

Zakoupení profesionální myčky do školní kuchyně, Zahradní dřevěný altán 

+stoly a lavice pro venkovní výuku, Zabezpečení MŠ čipovým 

systémem,Rekonstrukce schodišť a vstupních hal, rekonstrukce teras před 

bočními vstupy do dvou přízemních tříd, Modernizace výdejen jídla, 

rekonstrukce schodišť na škole, Pořízení ICT vybavení pro výuku a 

vzdělávání, Modernizace hygienického zázemí školy

přenos z předchozího 

období a nové 

požadavky ředitelů

C.3.4

2. MŠ Sokolov, M. Majerové



6.MŠ Sokolov, Kosmonautů záměr Odbor rozvoje města 8.750 tis. Kč

Herní prvky na školní zahradě - vybudování herních prvnků na školní 

zahradu. Odstranění bariér v MŠ. Opravy a dovybavení stravovacího 

zařízení. ICT vybvení pro výuku. Modrnizace hygienického zázemí školy

7.MŠ Sokolov, K.H.Borovského záměr Odbor rozvoje města 1.900 tis. Kč
Rekonstrukce zahrady + nové herní prvky. Výměna a modernizace topných 

těles. ICT vybavení pro výuku.

7. ZŠ Sokolov, Pionýrů záměr Odbor rozvoje města 74 mil. Kč

Bezbariérové zpřístupnění objektu školy hendicapovaným žákům. 

Vybudování bezbariérových učeben: fyzikálně přírodovědná, multimediální 

jazyková učebna. Výtah pro handicapované žáky. Modernizace osvětlení. 

Rekonstrukce splachování. Stavební úpravy stravovacího zázemí  a 

modernizace jejího vybavení. Stavba nového skleníku + úprava zahrady. 

Rekonstrukce šaten I. a II. stupně + výměna dveří s nízkou mechanickou 

odolností nebo neznámou bezpečnostní třídou. Rekonstrukce tělocvičny. 

Výstavba venkovního zpevněného sportovního hřiště na jedné ze zahrad u 

školy s povrchem pro víceúčelové využití. Herní prvky do zahrad. Oplocení 

školy včetně nových bran z ul. Jednoty. Rekonstrukce rozvodů. Výstavba 

vrátnice. Stavební úpravy kuchyně + přestavba kanceláře. Zřízení jazykové 

laboratoře - stavební úpravy + Robotel SmartClass. Zapojení polytechniky 

do výuky.

8. ZŠ Sokolov, Rokycanova záměr Odbor rozvoje města 34.000 tis. Kč. 

Bezbariérové zpřístupnění objektu školy hendicapovaným žákům. 

Vybudování bezbariérových učeben: přírodovědné předměty, dílny pro 

polytechnické vzdělávání. Rekonstrukce učebny ICT a tělocvičny, včetně 

vybavení. Výměna podlahové krytiny. Stavební úpravy půdních prostor - 

úprava prostorů půdy za účelem vytvoření odborných učeben cizích jazyků. 

Úprava dvorního traktu - vytvoření volnočasového zázemí pro žáky školy. 

9. ZŠ Sokolov, B. Němcové záměr Odbor rozvoje města 9.100 tis. Kč Oplocení II. etapa. Pavilon stravování - přestavba kuchyně na jídelnu. 

10. ZŠ Sokolov, Švabinského záměr Odbor rozvoje města 10.800 tis. Kč

Bezbariérové zpřístupnění objektu školy hendicapovaným žákům. 

Vybudování bezbariérových učeben: multimediální jazyková učebna, 

učebna přírodovědných předmětů. Multifunkční posluchárna s ICT 

zázemím, Rekonstrukce hudebny 1. stupně, Úpravy a dovybavení 

stravovacího zařízení, pořízení ICT pro výuku. Modernizace hygienického 

zázemí školy. Výměna podlahové krytiny

11. ZŠ Sokolov, Křížíkova záměr Odbor rozvoje města 21.250 mil. Kč

Rekonstrukce a dovybavení počítačové učebny. Nákup serveru, vyšší 

rychlost inetrnetu, zvýšit pokyrtí wifi, nové rozvody datových kabelů. 

Úpravy a dovybavení stravovacího zázemí školy. Rekonsturkce a 

vybudování bezbariérové učebny dílen - vznik polytechnické učebny - 

celková rekonstrukce učebny s výměnou pracovních dílenských stolů, 

materiálového a přístrojového vybavení. Rekonstrukce a vybudování 

bezbarirérové učebny fyziky a chemie - celková rekonstrukce učebny s 

výměnou nábytku a přístrojového vybavení. Odstranění bariér v celém 

objedku školy - nájezdové rampy, schodolezy, bezbariérové WC, 

rekonstukce školní knihovny - multimediální centrum (celková rekonstrukce 

učebny s výměnou nábytku a multimediální techniky). Vybudování zázemí 

hřiště (WC, sprchy, šatny) k venkovním hřištím. 

přenos z předchozího 

období a nové 

požadavky ředitelů

C.3.4



12. ZŠ Sokolov, Běžecká záměr Odbor rozvoje města 17.270 mil. Kč

Oplocení školy,přestavba kuchyně na výdejnu - odloučené pracoviště. 

Bezbariérové zpřístupnění objektu školy hendicapovaným žákům. 

Vybudování bezbariérové multimediální jazykové učebny. Rekonstrukce 

učebny přírodovědných předmětů zaměřená na výuku chemie a fyziky. 

Modernizace hygienického zázemí školy. Pořízení ICT vybavení pro výuku. 

Úpravy a dovybavení stravovacího zařízení.

12. DDM Sokolov záměr Odbor rozvoje města 5.500 tis. Kč
Rekonstrukce vnitřních rozvodů. Stavební úpravy podlah a nové krytiny. 

Výměna plyn. kotlů. Naučné informační stanoviště s QR kódy

13. ZUŠ Sokolov záměr Odbor rozvoje města 6 mil. Kč Rozvoj infrastruktury a materiálního vybavení školy

C.3.5 Výuka a vzdělávání ve městě 

Hnutí pro 

městoSokolov, Piráti 

Sokolov s podporou 

Starostů a 

nezávislých

záměr Ředitelé ZŠ

Zajištění podpory výuky a vzdělávání ve městě tématicky (využití potenciálu 

vstupujícího moderního průmyslu v podobě BMW group a souvisejících 

společností, příprava na nové technologie), tzn. podpora technického 

vzdělávání se zaměřením na inovativní strategie elektro, stroj, IT,...

C.3.6 Založení pracovní skupiny pro vzdělávání

Piráti Sokolov s 

podporou Starostů a 

nezávislých

záměr

Pracovní skupina sestávající se ze zástupců středních škol v okrese, 

největších zaměstnavatelů, hospodářské komory a úřadu práce. Pořádání 

cca 2x ročně setkání k urovnání nabídky učebních oborů s poptávkou 

zaměstnavatelů a možnosti rekvalifikace. 

C.3.7 Modernizace základního školství města

Hnutí pro město 

Sokolov

Gymnázium, základní 

škola a mateřská 

škola s.r.o.

záměr

Masivní investice města do modernizace vnitřních prostor škol - přístavba 

potřebných částí školských budov, revize stravovacího a dalšího zázemí, 

revitalizace sportovišť škol). Investovat do moderních technických 

prostředků vzdělávání. Investice jiných subjektů než města do modernizace 

soukromých škol. Snaha o posílení pozice krajského školství posuzovaného 

dlouhodobě jako jednoho z nejhorších v ČR. 

C.3.8 Rekonstrukce dvorního traktu - Základní škola ul. Rokycanova
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 4,5 mil. Kč

Rekonstrukce dvorního traktu základní školy. Revitalizace zpevněné plochy, 

odkanalizování. Vybudování sportovní plochy, nářadí, boulderingová stěna.

C.3.9 Revitalizace tělocvičen ul. Sokolovská- II. etapa
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 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.

C.3.11 Pořízení školního autobusu

Gymnázium, základní 

škola a mateřská 

škola s.r.o.

záměr

Gymnázium, základní 

škola a mateřská škola 

s.r.o.

4 mil. Kč Pořízení školního autobusu

přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Odbor správy majetku 0,6 mil. Kč

Postupné budování bezpečných dětských hřišť- mobiliář u DDM, hřiště v 

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

občan záměr Odbor správy majetku Vybudování dětského hřiště v ulici Jednoty 1431 a výstavba zeleně. 

Pokračování rekonstrukce budovy MDK II. etapa
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 360 mil. Kč

Pokračování v rekonstrukci dle schválené koncepce. Z toho viz. níže části a) 

a b).

Priorita C4 - Kultura a volnočasové aktivity

Dětská hřiště C.4.1

přenos z předchozího 

období a nové 

požadavky ředitelů

C.3.4

C.4.2

Úpravy a vybavení učeben, rekonstrukce jídelny a vybudování vývařovny, 

rekonstrukce prostor pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, 

přístavba, zateplení a opláštění budovy a úpravy a rekonstrukce školní 

zahrady. 

C.3.10
Rekonstukce budovy a okolí Gymnazia, základní školy a mateřské 

školy s.r.o.

Gymnázium, základní 

škola a mateřská 

škola s.r.o.

Gymnázium, základní 

škola a mateřská škola 

s.r.o.

záměr 43,9 mil. Kč



        a) Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do MDK
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 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.

        d) oprava fasády
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 10 mil. Kč

        e) výtah
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 30 mil. Kč

          f) dveře a zádveří
Plánované projekty 

Města
projekt Odbor rozvoje města

Zhotovení nových vstupních dveří a dveří mezi šatnou a prostorem zádveří,

které budou splňovat požadovanou požární odolnost a bezpečnostní prvky.

Bude vytvořen nový sádrokartonový podhled, který bude profilovaný tak,

aby odpovídal historickému vzhledu MDK. Budou osazeny nové zásuvky,

vypínače, svítidla apod., které více vyhovují charakteru a reprezentativnosti

daného prostoru. Stávající litinová otopná tělesa budou zkontrolována.

Bude z nich odstraněn starý nátěr a budou nově natřena. Vnitřní povrchy

nik s topnými tělesy budou opraveny nově vymalovány. Niky stávajících

litinových radiátorů budou kryty dřevěnou „mříží“, která nahradí současnou

ocelovou. Zádveří bude upraveno tak, aby vhodně doplňovalo halu.

Stávající kamenné obklady budou vyčištěny, lokálně opraveny. Stěny, které

nejsou obloženy kamenem, budou vymalovány.  V podlaze bude umístěna

nová čistící zóna.

C.4.3
Pokračovat v informovanosti občanů - využití moderních postupů k 

propagaci aktivit města v oblasti kultury a volnočasových aktivit

přenos z předchozího 

období
realizace

Odbor finanční a 

školství/MDK

Zajištění propagace města na veřejně dostupných sítích, zejména pro 

mladší generaci, distribuce kulturních přehledů touto sítí pro neziskové 

organizace, ostatní úřady, školy, infocentra, veřejnost. 

C.4.4 Podpora volnočasových aktivit - dotace a granty města
přenos z předchozího 

období

Odbor kanceláře 

tajemníka

Grantový systém města, finanční dotace v rámci odborů, dotace OFŠ,

aktivity MDK. 

C.4.5 Rekonstrukce tenisového areálu - II. etapa
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města 13 mil.Kč

Rekonstrukce tenisového areálu. II. etapa řeší úpravu 4. a 5. kurtu a 

dodávku nafukovací haly na kurty 1-3.

C.4.6 Zázemí nejen pro vodáky
Hnutí pro město 

Sokolov, ČSSD
záměr Odbor rozvoje města

Revitalizace koryta řeky a vytvoření přístaviště, případně tábořiště, 

doporučená pravá strany řeky po proudu z důvodu přilákání  více lidí do 

centra města (model Vltava). Sezónní využití například prostřednictvím 

plovoucích pontonů, služba hlídání lodí nebo využití například bývalého 

koupaliště - místo pořádání akce "Bahňák". Zpřístupnění nábřeží reky Ohře. 

Možnost řešení PPP projektem - participací města a soukromého subjektu 

jako provozovatele.  

C.4.7 "Město s tváří"
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr/průběžně plněno

Odbor správy 

majetku/Odbor rozvoje 

města

183 mil. Kč

Vytvoření základního sjednocujícího konceptu rozvoje města při zachování 

jednotlivých odlišností. Sjednocujícím prvkem je stejné řešení cest, koryt, 

vodních toků (barevná řešení prvků), zařizovacích prvků občanské 

vybavenosti (lavičky, lampy, odpadové nádoby), posílení historie města 

vizualizací, orientační systém, zastávky autobusů, barvy oblastí, aj... 

Vytvoření závazného dokumentu, kterým se bude řídit všechna budoucí 

výstavba již při zadávacím řízení. OSM instaluje jednotné lavičky ŠÍP 

(výrobce SOTES), probíhá jejich stálá obnova. V roce 2020 budou 

vybudovány nové autobusové zastávky MHD. 

C.4.8 Liniové fontány
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor rozvoje města 1,5 mil. Kč

Koberce pro zavlažování náměstí v letních parných dnech. Možnost 

osvěžení dospělých a dětí v centru, na obou náměstích. Ochlazení města. 

C.4.2



C.4.9 Staré náměstí - Památková zóna

Radnice Středu, 

Komise rozvoje města 

a podnikání

záměr Město

Usilovat o to, aby Staré náměstí získalo status "Památková zóna" a zajistit 

přiměřenou ochranu poslední historické zástavby v Sokolově. Zjistit klady i 

zápory tohoto statusu pro Město Sokolov i pro majitele nemovitostí a 

provést osvětu. Věnovat zvýšenou pozornost stavu nemovitostí na Starém 

náměstí, v případě potřeby vytvářet přiměřený tlak na majitele nemovitostí 

a jejich opravu a využití. V krajním případě a vhodné finanční situaci 

realizovat odkup nemovitostí a jejich revitalizaci (např. bytové jednotky). 

Zamyslet se nad "uzavřením" Starého náměstí z východní strany například 

dostavbou objektu s přijatlnými proporcemi. 

Využití např. pozemku bývalého hřiště na Šenvertu, které bylo zrušeno na 

popud ČEZu v loňském roce z důvodu elektrického vedení nad pozemkem 

(vedení skrýt pod zem a pozemek využít jako veřejné ohniště a gril, hriště 

na pétanque, stůl na stolní tenis,….)

Revitalizace hřiště s pevným povrchem a nástřikem (viz hřiště na nohejbal 

v areálu zdraví). Doplnění o lavičky se stolky a herními prvky pro děti. 

Hřiště je nyní ve výpůjčce spolu ŠENVERT, za účelem provozování 

volnočasových aktivit výpůjčitele. Je nutné zvážit, zda přistoupit k výpovědi 

a zahájit práce na revitalizaci hřiště. 

C.4.11 Venkovní lezecká stěna občan záměr Odbor správy majetku

Vybudování venkovní lezecké stěny ve městě přístupné pro veřejnost 

(příklad: Krytá "zastávka" - lezecká stěna Valy u Mariánských Lázní). V 

současné době se lezení stává zábavou pro celou rodinu. 

C.4.12
Restaurování památkově chráněných soch, pomníku, drobných 

historických objektů

přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Odbor správy majetku 10 mil. Kč

Restaurování soch ve městě a dále obnova pomníku prusko-rakouských 

válek. Pomník prusko-rakouských válek navrhne OSM (bude-li vedení města 

souhlasit) do rozpočtu na rok 2021.

C.4.13 Multifunkční objekt v areálu Baník, šatny pro fotbalisty
přenos z předchozího 

období
studie Odbor rozvoje města

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.

C.4.14 Hala míčových sportů
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města Florbalová hala

C.4.15 Zateplení hlavní budovy zimního stadionu
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města

Záměrem projektu je snížení tepelných ztrát hlavní budovy zimního 

stadionu v Sokolově, zateplení fasády.

C.4.16 Areál Baník - výsledková tabule
Plánované projekty 

Města
záměr Odbor rozvoje města

Předmětem tohoto projektu je umístění a osazení výsledkové tabule na 

fotbalovém hřišti v areálu Baník Sokolov. Velikost tabule bude 6 x 4 m, 

výška konstrukce musí zajistit viditelnost ze všech tribun stadionu.

C.4.17 Multifunkční hřiště - Závodu míru
Plánované projekty 

Města
záměr Odbor rozvoje města

Cílem projektu je stavba multifunkčního hřiště (včetně ochranné sítě) v ulici 

Závodu míru v Sokolově.

C.4.18 Skate park Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města
Rozšíření současného skate parku o nevyužívané tenisové hřiště - umístění 

skateových prvků (U-rampy,…)

C.4.19 Kino Alfa - pořízení projektorů (MDK) MDK záměr Odbor rozvoje města

Nahrazení zastaralých projektorů novými v prostorách malého i velkého 

sálu, ale i mobilního projektoru k venkovním akcím a akcím konaným mimo 

malý a velký sál. 

C.4.20 Kino Alfa - rekonstrukce schodišť a venkovních teras MDK záměr Odbor rozvoje města Rekonstrukce schodišť i teras venkovních prostor v areálu kina Alfa. 

C.4.10 Víceúčelové hřiště pro děti i dospělé na Šenvertu občan záměr Odbor správy majetku



C.4.21 Výměna povrchu a osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE Odbor rozvoje města projekt Odbor rozvoje města 18 mil. Kč

Rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem, který je 

třeba vyměnit spolu s drenážní vrstvou. Součástí je i výměna brankových 

konstrukcí a střídaček. Součástí projektu je také výstavba osvětlení 

fotbalového hřiště. 

C.4.22 Baník - ubytovna s kancelářemi FK Sokolov FK Sokolov zámer Odbor rozvoje města

Rekonstukce ubytovny s kancelářemi FK Sokolov - 4 části: Restaurace U 

Kopačky; ubytovna s kancelářemi FK Sokolov; vedení tepla a teplé vody z 

výměníku zimního statidonu; mobiliář.

C.4.23 Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov Odbor rozvoje města projekt Odbor rozvoje města 9 mil. Kč

Oprava ploché střechy - demontáž a odstranění vstev stávající skladby 

ploché střechy, oplechování atiky a svislé konstrukce. Použití asfaltových 

pásů. 

C.4.24 Syntetické kluziště
SOTES Sokolov, spol. 

s r. o.
záměr Odbor rozvoje města 3 mil. Kč

Nalezení vhodného místa a výstavba syntetického kluziště, které by 

umožňovalo pravidelné bruslení v rámci celoročního provozu nejen 

veřejnosti, ale i školám, školkám, sportovním klubům,... 

C.4.25 Rozhledna Hard Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města 5 mil. Kč
Oprava zhoršeného technického stavu rozhledny. Zabránit chátrání 

rozhledny, obnova původního vzhledu rozhledny před rokem 2000.

C.5.1 Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Odboř finanční a školství

Cíle - iniciace a koordinace aktivit cestovního ruchu, vytváření podmínek 

pro rozvoj cestovního ruchu, zvyšování atraktivnosti města.

C.5.2 Rozvoj a dostavba dalších objektů pro rozvoj cestovního ruchu
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno

Odbor firnanční a 

školství

Vodácké tábořiště s celoročním provozem, občerstvení, wellness centrum - 

krytý bazén.

C.5.3 Turistické značení ve městě
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor správy majetku Výroba a instalace nového turistického značení ve městě

C.5.4 Posílení cykloturistiky ve městě
Hnutí pro město 

Sokolov
záměr Odbor správy majetku

Vybudován stání pro kola, koloběžky (malé stojany v lokalitách občanské 

vybavenosti) a nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky. 

Cyklopruhy a orientační systém, případně posílení cyklotras (jezero Medard, 

koupaliště Michal, městská sportoviště, cyklo-vodní turistika). Posílení 

vnímání občany pro užívání kol a koloběžek a snížení užívání aut ve městě. 

Propojení cyklotras s přilehlými obcemi.  

C.5.5 Posílení cykloturistiky ve městě Odbor rozvoje města záměr Odbor rozvoje města 5 mil. Kč

Instalace či vybudování jedinečných prvků s motivem města za účelem 

přilákání návštěvníků do města a následně je seznámit i s jinými 

zajímavými místy ve městě.

Priorita C5 - Cestovní ruch



Navrhovatel Aktuální stav Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Popis aktivity

D.1.1 Program komise rozvoje a podnikání
přenos z předchozího 

období
realizace Město

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.

D.1.2
Rozvíjení systému koordinace a řízení cestovního ruchu v Sokolově 

(destinační management)

přenos z předchozího 

období
realizace Odbor finanční a školství 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.

D.1.3 Bezemisní výroba zelené energie ANO záměr Město

Bezemisní výroba zelené energie za pomocí vodíkových generátorů a 

vědecky převratný 3D nano lithiových baterií Powerbox HE3DA do 

elektromobilů, nabíjecí stanice pro elektromobily, velkokapacitních 

energetických úložišť, viz investiční pobídka v Horní Suché na Karvinsku - 

továrna (gigafactory) s možností zaměstnávat stovky lidí a vyrábět český 

patentovaný výrobek na nevyšší světové úrovni. 

D.1.4 Výstavba nových podnikatelských inkubátorů

Piráti Sokolov s 

podporou Starostů a 

nezávislých

záměr Město

Nové podnikatelské inkubátory např. naproti těm stávajícím, přes silnici. 

Tyto pozemky však nepatří městu - vyřešit vlastnické právo. Na komunikaci 

jsou v současné době vyznačeny i odbočovací pruhy k těmto pozemkům. 

D.1.5 Katalog řemeslníků

Piráti Sokolov s 

podporou Starostů a 

nezávislých

záměr Město Vytvoření a propagace katalogu řemeslníků

D.2.1 Společná propagace regionu
přenos z předchozího 

období
realizace Odbor finanční a školství 0,2 mil. Kč

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.

D.2.2 Podpora propagace města
přenos z předchozího 

období
průběžně plněno Odbor finanční a školství dle schváleného rozpočtu

Podpora aktivit vedoucích k propagaci města jako jsou například výstavy, 

veletrhy, webové prezentace a služby infocentra.

D.2.3 Informační systém
ČSSD, Hnutí pro 

město Sokolov
záměr Město

Aktualizace informačního systému města, včetně napojení na infosystém 

řeky Ohře a cyklostezku Ohře. Udržování naučných stezek ve městě a jejich 

aktualizace

D.2.4 Projekt "Kam po Sokolovsku" ČSSD záměr Město

Pokračování v projektu "Kam po Sokolovsku" - zvážení založení oblastní 

destinační agentury. Sokolov musí působit jako lídr v rozvoji ČR na 

Sokolovsku.

D.2.5 Novostavba vítacích tabulí v ul. Kraslická
Plánované projekty 

Města
záměr Odbor rozvoje města

Předmětem projektu je výstavba 2 ks vítacích tabulí v ulici Kraslická. Ty 

budou osazeny na pozemek p.č.624/12 v k.ú. Svatava v majetku 

Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., s níž má město uzavřenu pro 

tento účel nájemní smlouvu.

D.3.1 Investiční příprava průmyslových ploch a objektů
přenos z předchozího 

období
záměr Odbor rozvoje města

Priorita D3 - Podpora rozvoje podnikání

Priorita D2 - Společná propagace regionu

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 (aktualizace 2019-2022)

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



D.3.2 Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov
přenos z předchozího 

období
projekt Odbor rozvoje města

V rámci projektu dojde k demolici všech podzemních a nadzemních 

drážních objektů. 

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

D.3.3 Rozvoj ekonomického potenciálu města Sokolova Město Sokolov realizace Odbor rozvoje města

Podpora vzniku lokálních podniků i služeb k posílení kvality regionálního 

života, brždění odlivu obyvatel, pomoc občanům s uplatněním na trhu 

práce. 

VOSS Ministerstvo zemědělství

KK Karlovarský kraj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

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

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

MAS Místní akční skupiny Úřad vlády

MDK Městský dům kultury Integrovaný regionální operační program

LAS Lehkoatletický stadion Operační program Životní prostředí

PCO Pult centrální ochrany Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MDKS Městský dopravní kamerový systém Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.


