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B. STRATEGICKÁ – NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Východiska pro návrhovou část (SWOT analýza)
SWOT analýza pro návrhovou část je zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky města.
Zachyceny jsou základní (klíčové) podněty pro návrhovou část.
•
•
•
•

Silné stránky rozvoje obce (pozitiva, rozvojové faktory)
Slabé stránky (negativa, problémy)
Příležitosti
Hrozby

Výroky jsou seřazeny od nejvíce závažných až po nejméně závažné
Silné stránky
• přitažlivá a harmonická krajina ve městě a v okolí
• klidné prostředí bez sociálně vyloučených loalit,
kvalitní životní prostředí, bezpečné město
• rozvoj bydlení na plochách s kvalitní technickou
infrastrukturou
• dostupná lékařské péče
• dostatečná občanská vybavenost
• podpora kulturního a společenského života
• dostatečné zázemí pro kulturní a společenské
vyžití všech věkových kategorií obyvatel

Slabé stránky
• absence některých služeb a obchodů
•
nedostatečná
dopravní
infrastruktura
v některých částech města
• úbytek obyvatelstva přirozenou měrou, zvyšující
se podíl starých občanů
• chybějící produktu pro cestovní ruch
• nedostatečný kamerový systém
• nevyhovující stav některých veřejných budov
z hlediska nároků na moderní využití
• velký počet obyvatel vyjíždějících do zaměstnání
• obecný problém nedostatku kapitálu na
investice do dalšího rozvoje obce
• vyšší průměrný věk obyvatel a nižší úroveň
vzdělanosti

Příležitosti
• pokračující opravy komunikací a chodníků, nebo
budování nových chodníků a cyklostezek
• podpora volnočasových aktivit všech generací,
rozšíření vhodných prostor pro tyto aktivity
• podpora aktivit směřujících k zachování
kulturního dědictví obce
• podpora aktivit, které mají pozitivní vliv na stav
přírody a krajiny
• finanční i jiná podpora organizací působících v
oblasti sportu, kultury a práce s mládeží
• kooperace mezi subjekty veřejného,
soukromého i neziskového sektoru v obci
• možnost čerpání finančních prostředků z
krajských, národních a evropských dotačních
titulů

Hrozby
• stárnutí obyvatelstva
• demografický úbytek dětí
• nedostatek připravených individuálních projektů
pro rozvoj obce
• finanční spoluúčast obcí při získávání dotací a
rozvojových podpor
• zajišťování potřebného objemu finančních
prostředků na realizační fáze projektů
• zvýšení počtu osob sociálně vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením
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B.2 Strategický rámec
2.1 Strategická vize
Rozvíjející se město v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a se snahou o rozvoj zdravého
životního prostředí a ekologicky nezávadného hospodářství. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím uchová možnost uspokojovat jejich základní
životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachování přirozené funkce ekosystémů.
Pro naplňování strategie byly zvoleny dva základní pilíře.
• Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a životního prostředí
• Rozvojový pilíř II. Podpora ekonomického rozvoje obce a budování související infrastruktury
Každý z pilířů je rozdělen na dva strategické cíle A a B.
Rozvojový pilíř I. „Zajištění kvality života a životního prostředí“ je zaměřen na rozvoj občanské
společnosti. Do tohoto pilíře spadají všechny aktivity, které se týkají investičního či organizačního
zajišťování a zlepšování kulturního a společenského života, zdraví, vzdělání, sociálních služeb a
volnočasových aktivit.
Strategický cíl „I. A Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti a zajištění péče o občany“ je
zaměřen na budování infrastruktury pro poskytování výše zmíněného. Proto do tohoto
strategického cíle spadají investiční aktivity a záměry města, a také podpůrné činnosti a aktivity
vedoucí k zlepšení fungování stávající infrastruktury a daných zařízení.
Strategický cíl „I. B Hodnotný společenský a kulturní život“ je zaměřen spíše na měkkou část
projektových aktivit. Projektové akce v něm uvedené mají za úkol zlepšit fungování občanské
společnosti, podporovat činnost občanů, spolků a sdružení, zajistit kvalitu života ve městě a
spokojenost občanů s možnostmi volnočasového a společenského vyžití. Cílem je posílit pozitivní
vztah občanům k místu, kde žijí a byli na to hrdí.
Rozvojový pilíř II. „Podpora ekonomického rozvoje města a budování související infrastruktury“ je
nepostradatelný pro rozvoj města, protože se týká dvou zásadních aspektů života. Prvním jsou pracovní
příležitosti pro občany a druhým je kvalitní infrastruktura a občanská vybavenost. Tyto dva aspekty
určují, zda budou mít lidé zajištěny základní životní potřeby a jsou tedy nezbytné pro další rozvoj města.
Přestože aspekty spadající do tohoto pilíře jsou zásadní pro realizaci pilíře I., a ten by mohl být chápán
jako prioritní pro rozvoj obcí, je tento pilíř definován jako druhý z prostého důvodu. Je zaměřen na
zlepšování infrastruktury.
Strategický cíl „II. A Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání“ zdůrazňuje potřebu a
důležitost zajištění zaměstnanosti a zvýšení ekonomické úrovně na území města, neboť ta je
podmínkou všech dalších aktivit souvisejících se vzděláním, společenskými i volnočasovými
aktivitami. Zaměstnanost také souvisí s demografickým vývojem a pestrostí a zdravém
fungování komunity. Přestože město má jen malou možnost přímo vytvářet pracovní místa a
smyslem jeho existence není podnikání, může přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí.
Obecně je možno říci, že město může ovlivnit jeho atraktivitu pro investory a obecné povědomí
o příležitostech rozvoje podnikání na jeho území a také zprostředkovat či podnítit činnost
jiných partnerských subjektů, které svým charakterem podporují rozvoj ekonomické činnost
na území města.
Strategický cíl „III. B Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti“ je zaměřen na budování
základní infrastruktury ve městě. Jedná se o zajištění základní infrastruktury, jako jsou
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komunikace, sítě, občanská vybavenost a vzhled veřejných prostranství, včetně územního a
urbanistického rozvoje. Protože tyto aspekty souvisejí s podstatou a hlavním důvodem
existence měst a obcí, je zde nejvíce investičních opatření.
2.2 Návrhová část
V této kapitole je uvedeno schéma, které respektuje uspořádání do pilířů popsaných výše. Pilíře jsou
rozpracovány na konkrétní projektové a rozvojové záměry, které vedou k dosažení stanoveného cíle.
Hlavní projektové záměry každého strategického cíle jsou zapsány tučně na oranžovém podkladu. Ty
jsou očíslovány a dále rozpracovány do dílčích projektových záměrů. V případě, kdy bylo potřeba dílčí
projektové záměry dále rozdělit, byla pro rozlišení použita kurziva.
Pro každý projektový záměr je uveden jedinečný kód a hierarchické označení (např. IIA1C: pilíř – cíl hlavní projektový záměr - dílčí projektový záměr)a jeho stručný popis či název. Dále je stanoven začátek
a konec realizace daného záměru. Frekvence opakování je důležitá zejména u neinvestičních záměrů,
které jsou jednorázové. Dále jsou u jednotlivých projektových záměrů uvedeny rozpočty. Jestliže je
uvedena 0, předpokládá se, že s dosažením cíle nejsou spojené finanční náklady. Tyto projekty mohou
vykonat např. současní zaměstnanci města/obce nebo příspěvkových organizací v rámci jejich běžné
pracovní náplně. Ve sloupci poznámka jsou uvedeny další relevantní informace
Vysvětlivky zkratek sloupce „opak.“, tedy opakování:
DP = Dle Potřeby,
J = Jednorázová akce,
R = Roční opakování,
K = Kvartálně
M = Měsíční opakování
Vysvětlení zkratek sloupce „stav“
D – Dokončeno (Projekt byl dokončen)
R – Realizace (Projekt je ve stádiu fyzické realizace)
P – Přípravy (Projekt je připravován, většinou formou přípravy dokumentace a projektových záměrů)
Pokud je políčko nevyplněné, jedná se o projektový záměr, na kterém se zatím nepracuje.
Vysvětlení zkratek sloupce „dotační titul“
IROP – Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027
OPŽP – Operační program Životního prostředí 2021 – 2027
SFŽP – Státní fond životního prostřední
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MK – Ministerstvo kultury
MAS – Místní akční skupina Krušné hory
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Vize rozvoje města Nová Role:
Město nová Role je kvalitním místem k životu poskytující vše potřebné
pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití.

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a životního prostředí

Rozvojový pilíř II. Podpora ekonomického rozvoje regionu a budování
související infrastruktury
I. A Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti a zajištění péče o II. A Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání
občany
1. Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb
2. Zázemí pro sport a trávení volného času
3. Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb
I. B Hodnotný společenský a kulturní život

1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor k pronájmu
2. Rozvoj infrastruktury pro rozvoj podnikání
II. B Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti

1. Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a jejich propagace
1. Revitalizace veřejných prostranství
2. Podpora aktivního přístupu k životu a podpora občanských aktivit a 2. Rozvoj komunikací, chodníků a mobiliáře v obci
iniciativ
3. Rozvoj infrastruktury k bydlení
3. Zvýšení úrovně vzdělání dětí a volnočasových aktivit dětí a mládeže
4. Opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické
4. Podpora dalšího vzdělávání
účinnosti
5. Podpora cestovního ruchu
5. Revitalizace kulturních památek
6. Územní plánování
6. Rozvoj turistické a volnočasové infrastruktury
7. Podpora životního prostředí
8. Budování ostatní infrastruktury občanské vybavenosti
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I. A - Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti a zajištění péče o občany
Kód: I. A
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a životního prostředí
Strategický cíl
Vysvětlení
Kvalitní zázemí pro rozvoj Nová Role je město s prozatím nevyužitým potenciálem v oblasti volnočasových aktivit. Proto je žádoucí vybudovat zde
občanské společnosti a dostatečnou infrastrukturu a podmínky pro konstruktivní možnosti trávení volného času a to jak společenskými či kulturními
zajištění péče o občany
akcemi, sportem či vzděláváním. Zároveň je důležité zajistit kvalitní služby i pro starší občany, kteří již nejsou tak aktivní a
potřebují jiný druh péče. Základem tohoto strategického cíle je vytváření podmínek pro harmonický a vyrovnaný rozvoj
společnosti napříč věkovými skupinami.
Seznam projektů
Začátek Konec
Opak. Stav Rozpočet Zodp. Poznámka
Dotační
(tis. Kč)
osoba
titul
1
Zlepšení
úrovně
poskytovaných 1.1.2022 31.12.2026 DP
sociální služeb
A
Podpora sociálních služeb zaměřených 1.1.2022 31.12.2026 DP
na prevenci, poradenství a krizovou
intervenci
B
Organizování sbírek potřebných věcí – 1.1.2022 31.12.2026 R
R
Přijetí věcí pro vybavení
ošacení, vybavení domácnosti. Vždy 1x
domácnosti aj. násl.
ročně před Vánocemi. Finanční
prodej za symbolickou
dobrovolná sbírka k podpoře soc.
cenu. Za utržené peníze
slabých či osamělých obyvatel
nákup dárků soc. slabým
dětem a opuštěným
seniorům
C
Organizace přednášek a osvěty pro 1.1.2022 31.12.2026 R
R
Spolupráce
seniory v domě s pečovatelskou
s pečovatelskou službou
službou*
D
Spolupráce
se
ZŠ,
pravidelné 1.1.2022 31.12.2026 DP
Spolupráce
MěÚ
s
monitorování
dětí
a
mládeže
vedením
ZŠ
při
ohrožených soc. vyloučením
monitorování
možné
delikventní činnosti
2
Zázemí pro sport a trávení volného 1.1.2022 31.12.2026
času
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A
A.1
A.2
B
C
D
E
F
G
H
CH
1
A

Vybudování multifunkčního sportovně
relaxačního parku
Projektová příprava, financování
Realizace
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Prodloužení cyklostezky z Mezirolí
Prodloužení cyklostezky z Jimlíkova
Venkovní zázemí DDM a knihovny
Tartanová dráha v areálu hasičů
Vybudování cyklostezky Nová Role –
Božičany
Technicko sociální budova FK
Obnova víceúčelového hřiště u
sportovní haly
Zlepšení
úrovně
poskytovaných
zdravotních služeb
Pokračovat v průběžné údržbě objektu
zdravotního střediska

1.1.2021

31.12.2022 J

P

1.1.2021
1.1.2022
1.1.2023
1.1.2023
1.1.2023

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2023
31.12.2023

R

1.1.2023

J
J
J
J
J
J
J
31.12.2023 J

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2022 J
31.12.2023 J

P
P
P
P
P
P

35 000

IROP

5 000
3 000
2 500
2 000
2 000
5 000

IROP,MAS
IROP,MAS
IROP,MAS
MMR
MMR
IROP,
MAS

1 650
1 110

1.1.2022 31.12.2026 DP
1.1.2022

31.12.2026 R
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I. B - Hodnotný společenský a kulturní život
Kód: I. B
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a životního prostředí
Strategický cíl
Vysvětlení
Hodnotný a společenský Základem k úspěchu je kvalitní rodinný život a vyhovující podmínky pro vzdělání, společenské, sportovní a kulturní vyžití,
život
bezpečnost v obci a spokojený život v komunitě místních občanů. Město se staví do role zprostředkovatele a iniciátora
vytváření možností a podporovatele občanských aktivit, které mohou občané využívat. Dlouhodobým cílem je spokojený
život obyvatel města.
Seznam projektů
Začátek Konec
Opak. Stav Rozpočet Zodp.
Poznámka
Dotační
(tis. Kč)
osoba
titul
1
Podpora a rozvoj společenských a 1.1.2022 31.12.2026 M
0
sportovních akcí a jejich propagace
A
Spolupráce s ostatními kluby na území 1.1.2022 31.12.2026 DP
R
0
města a okolí
B
Informovat správce Webu, produkce 1.1.2022 31.12.2026 M
R
0
plakátů – pravidelná komunikace o
chystaných akcích, využívání soc. sítí
C
Pravidelná
setkání
starosty 1.1.2022 31.12.2026 M
R
0
s veřejností
D
Pokračovat ve vydávání Novorolského 1.1.2022 31.12.2026 M
R
Tištěný zpravodaj o
zpravodaje
dění
ve
městě
vycházející každé 2
měsíce
E
Osvěta k rozšíření okruhu příjemců 1.1.2022 31.12.2026 DP
R
informačních SMS
F
Pravidelné setkání vedení města se 1.1.2022 31.12.2026 DP
R
1x za rok na MěÚ
zástupci místních subjektů a spolků
organizovat
veřejná
setkání s místními
spolky a subjekty
2
Podpora aktivního přístupu k životu a 1.1.2022 31.12.2026
podpora občanských aktivit a
iniciativ
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A

1.1.2022

31.12.2026

J

1.1.2022

31.12.2026

DP

1.1.2022

31.12.2026

DP

R

1.1.2022

31.12.2026

DP

R

1.1.2022

31.12.2026

R

R

6 000

F

Finančně se podílet na provozních 1.1.2022
nákladech Sportovní haly TJ vč.
nutných oprav

31.12.2026

R

R

2 000

G

Finanční příspěvky na nezbytné 1.1.2022 31.12.2026 R
vybavení k činnosti členů spolku na
základě individuál. Žádostí
Zvýšení
úrovně
vzdělání
a 1.1.2022 31.12.2026 DP
volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zvýšení kvality a úrovně vzdělávání ve 1.1.2022 31.12.2026 DP
škole

R

500

B

C

D

E

3
A

Zřízení
speciálního
sociálněkulturního pracovníka pro koordinaci
a naplňování této strategie.
Občanské
informační
středisko/infocentrum (poradenství,
preventivně
sociální
činnost,
organizace
společenského
a
kulturního dění ve městě, vzdělávání a
osvěta)
Koncepční
rozvoj
a
podpora
občanských
iniciativ
(dávání
příležitostí aktivním lidem, podpora v
jejich činnosti), finanční a metodická
podpora aktivit občanů.
Podpora volnočasových aktivit pro
celou rodinu (soutěže, zábavy, hry,
kulturní a sportovní akce, preventivní
vzdělávání – zodpovědná výchova)
Pokračování v grantovém programu
města
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I nadále finančně
podporovat na základě
žádostí spolky ve
městě
Pro udržení chodu
Sportovní
haly
přispívat na její provoz
příp. opravy
Jednorázové příspěvky
na základní vybavení

Ředitelka
ZŠ
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A1

A2

B

C
C1
C2
4
A

B

5
A

B

6
A
B

Vyšší odborná způsobilost a kvalita 1.1.2022
personálu (doškolování, noví mladí
perspektivní učitelé).
Rozvoj volnočasových aktivit pro děti – 1.1.2023
zapojení učitelů a rodičů do
organizace kroužků pro děti, podpora
manuálního tvoření, pracovní výchovy
Spolupráce s PČR při monit. přechodů 1.1.2022
pro chodce u ZŠ v ranních hodinách

Modernizace učeben ZŠ a jejich
vybavení
ZŠ – učebna AJ a IT na 1. stupni
ZŠ – tělocvična a dílny
Podpora dalšího vzdělávání
Zjištění poptávky vzdělávacích kurzů
(senioři, pracující, mladé rodiny,
náctiletí)
Zvyšování počítačové gramotnosti pro
seniory i občany (využití infrastruktury
školy, zajištění lektora, realizace)
Podpora cestovního ruchu
Oslovením silných subjektů v
cestovním ruchu a navázáním
vzájemné spolupráce rozvíjet cestovní
ruch ve městě
Podpora
vytváření
kvalitních
ubytovacích kapacit ve městě
Územní plánování
Změna územního plánu č. 2 + 3
Pasport místních komunikací

31.12.2026

J

31.12.2026

DP

31.12.2026

R

Ředitelka
ZŠ
Ředitelka
ZŠ

R

1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022

31.12.2023
31.12.2023
31.12.2026
31.12.2026

J
J
R
R

R

1.1.2022

31.12.2026

R

P

V rámci spolupráce
hlídkovat na
přechodech pro
chodce u ZŠ v obci

3 000
15 000

P

1.1.2022 31.12.2026 DP
1.1.2022 31.12.2026

1.1.2022

31.12.2026

1.1.2022 31.12.2026 DP
1.1.2022 31.12.2022
1.1.2022 31.12.2022
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Zefektivnit
využití
autokempu u rybníku
pro jeho další rozvoj
850
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II. A - Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání
Kód: II. A
Rozvojový pilíř II. Podpora ekonomického rozvoje regionu a budování související infrastruktury
Strategický cíl
Vysvětlení
Podpora zaměstnanosti a
Nejdůležitější a pro občany nejvítanější výstup budou nová pracovní místa. Město realizací těchto projektů podpoří stávající
rozvoje podnikání
podnikatele a zvýší atraktivitu a povědomí pro nové podnikatele z regionu i odjinud.
Seznam projektů
Začátek Konec
Opak. Stav Rozpočet Zodp. Poznámka
Dotační
(tis. Kč)
osoba
titul
1
Intenzivnější propagace rozvojových 1.1.2023 31.12.2026 R
ploch či prostor k pronájmu
A
Vytvoření seznamu rozvojových ploch 1.1.2022 31.12.2026 R
(obecních + oslovit soukromníky)
B
Analýza majetku města a analýza jeho 1.1.2023 31.12.2026 J
optimálního využití
2
Rozvoj infrastruktury pro rozvoj 1.1.2022 31.12.2026 DP
podnikání
A
Zázemí pro služby a drobné podnikání v 1.1.2023 31.12.2026 DP
centru města
B
Komunikace
s
potencionálními 1.1.2022 31.12.2026 DP
podnikatelskými
subjekty
k
provozování jejich činnost
C
Pravidelná setkávání s podnikateli
1.1.2022 31.12.2026 K
R
Setkávání s místními
velkými
podnikatel.
subjekty
v
okolí.
Nabídka
náborových
dnů na MěÚ zdarma vč.
uveřejní
náborových
dnů.
D
Pravidelné informování podnikatelů o 1.1.2022 31.12.2026
možnostech dotací EU

Strategický plán rozvoje města Nová Role na období 16. 12. 2021 – 31. 12. 2026
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II. B - Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Kód: II. A
Rozvojový pilíř II. Podpora ekonomického rozvoje regionu a budování související infrastruktury
Strategický cíl
Vysvětlení
Rozvoj infrastruktury a Zásadním úkolem pro město je vyřešení urbanistického řešení centra obce a zlepšení jeho vzhledu spolu s jeho oživením.
občanské vybavenosti
Krom tohoto stěžejního úkolu si klade za cíl zvyšovat úroveň komunikací a veřejných prostranství, což bude mít pozitivní
dopad na kvalitu života a spolu s dalšími opatřeními i na větší atraktivitu z pohledu cestovního ruchu a turismu.
Seznam projektů
Začátek Konec
Opak. Stav Rozpočet Zodp. Poznámka
Dotační
(tis. Kč)
osoba
titul
1
Revitalizace veřejných prostranství
1.1.2022 31.12.2026 J
A
Revitalizace prostranství před budovou 1.1.2022 31.12.2023 J
P
35 000
IROP
MěÚ
B
Výstavba multifunkčního sportovně 1.1.2022 31.12.2022 J
P
35 000
IROP
relaxačního parku
2
Rozvoj
komunikací,
chodníků, 1.1.2022 31.12.2026 J
cyklostezek a mobiliáře
A
Dopravní propojení do průmyslové 1.1.2023 31.12.2023 J
P
55 000
zóny – výstavba komunikace
B
Výstavba parkoviště u nádraží
1.1.2022 31.12.2022 J
P
5 500
IROP
C
Chodník a parkovací stání ul. Rolavská
1.1.2022 31.12.2022 J
P
7 500
IROP
D
Výstavba nového chodníku ul. Pod 1.1.2023 31.12.2023 J
P
4 500
IROP
nádražím k přejezdu
E
Podpora a rozvoj cyklistické dopravy
1.1.2022 31.12.2026 DP
F
Modernizace parkování u panelových
domů
G
Opravy a rekonstrukce místních 1.1.2022 31.12.2026
23 800
komunikací a chodníků
G1
Komunikace – Mezirolí nad návsí
1.1.2022 31.12.2022
600
G2
Komunikace na Bouchalce u garáží
1.1.2022 31.12.2022
300
G3
Chodník Mezirolí – u hlavní silnice, 1.1.2022 31.12.2022
200
kruhový objezd – čerpací stanice
G4
Chodník Mezirolí – prodloužení 1.1.2022 31.12.2022
200
chodníku na návsi
Strategický plán rozvoje města Nová Role na období 16. 12. 2021 – 31. 12. 2026
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G5
G6
G7
G8
G9
G10
3
A
B
C
D
E
4

A
B
C
5
A
B
6

Komunikace v ul. Za tratí
Místo pro přecházení a chodník „U
Klimeše“
Místo pro přecházení Mezirolí KO
Záchytná parkoviště u haly TJ a
hasičárny
Místo pro přecházení a chodník
„Chodovská, Mlýnská“
Komunikace Rolavská, Bezejmenná,
Nádražní, Pod Nádražím
Rozvoj infrastruktury k bydlení
Rekonstrukce horkovodu (výstavba
plynové kotelny – variantní řešení)
Spádová kanalizace Mezirolí od MŠ
(projekt + realizace)
Zasíťování zahrádkářské kolonie U
Plynárny
Podpora nájemního bydlení
Oprava kanalizace – rezerva na havárie
Opatření ke snížení energetické
náročnosti a zvýšení energetické
samostatnosti
Zateplení objektu požární zbrojnice
Výměna plyn. kotlů v kempu u rybníka
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Revitalizace kulturních památek
Odvlhčení kostela v Nové Roli
Revitalizace kostela – obnova fresek,
odvodnění, okapy, okapový chodník
Rozvoj turistické a volnočasové
infrastruktury

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2022
31.12.2022

500
2 500

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2022
31.12.2022

500
7 000

1.1.2022

31.12.2022

2 000

1.1.2022

31.12.2022

10 000

1.1.2022 31.12.2026 J
1.1.2022 31.12.2026 J

80 000

1.1.2022

31.12.2026

J

4 000

OPŽP

1.1.2022

31.12.2026

J

5 000

MMR

30 000
2 000

1.1.2022 31.12.2026
1.1.2022 31.12.2026 J

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2026
31.12.2026

J
J

1.1.2022 31.12.2026 J
1.1.2022 31.12.2022 J
1.1.2022 31.12.2026 J

P

3 500
500
12 000

OPŽP
SFŽP

P

1 000
6 500

MK

1.1.2022 31.12.2026 J
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A
7
A
B
B1
B2
C

D
E
F
G
8
A
B
C
D
E
F
F1

Komunitní centrum Mezirolí – výstavba 1.1.2025 31.12.2026 J
nové budovy knihovny
Podpora životního prostředí
1.1.2022 31.12.2026 J

38 000

IROP

Likvidace staré ekologické zátěže 1.1.2023
(pozemek Thun)
Revitalizace Novorolského rybníka
1.1.2022

31.12.2023

J

8 000

31.12.2023

J

8 000

Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži
Novorolský rybník
Oprava hráze, průsaku přemostění
Revitalizace a výsadba zeleně, úpravy
veřejných prostranství, parků, alejí,
jejich rozvoj a údržba
Pokračovat v osvětě třídění odpadů

1.1.2022

31.12.2023

J

8 000

OPŽP,
SFŽP
OPŽP,
SFŽP
OPŽP,
SFŽP

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2022
31.12.2026

J

2 000

1.1.2022

31.12.2026

DP

R

Pořízení sáčků na koše na veřejném
prostranství pro sběr psích exkrementů
Rybník Mezirolí u návsi – PD +
rekonstrukce a vyčištění
Rybník Mezirolí od SPÚ
Budování
ostatní
infrastruktury
občanské vybavenosti
Komunitní centrum Mezirolí – výstavba
nové budovy MŠ
Komunitní centrum Mezirolí – výstavba
nové budovy požární zbrojnice
Modernizace učeben a jídelny ZŠ
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
Budova č.p. 89 v Nádražní ulici
Modernizace městského úřadu
Vybudování výtahu

1.1.2022

31.12.2026

R

R

1.1.2022

31.12.2022

J

OPŽP,
SFŽP
OPŽP,
SFŽP
300
600

1.1.2022 31.12.2022 J
1.1.2022 31.12.2026 J

1 200

1.1.2023

31.12.2024

J

48 000

1.1.2024

31.12.2025

J

44 000

1.1.2023
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022

31.12.2024
31.12.2022
31.12.2026
31.12.2026
31.12.2026

J
J

IROP

P

5 000
3 500

J
J

P
P

3 600
2 000

IROP

Strategický plán rozvoje města Nová Role na období 16. 12. 2021 – 31. 12. 2026

strana 15

IROP

F2
F3
F4
G
H
CH
9
A

Nákup tiskáren a jiného vybavení
Elektronická úřední deska
Modernizace HW a SW úřadu
Modernizace a rozšíření kamerového
systému
Rekonstrukce kulturního domu
Modernizace domu s pečovatelskou
službou
Rozvoj dopravní obslužnosti
Koordinace veřejné dopravy v
návaznosti na dopravu obyvatel do
zaměstnání a škol

1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022

31.12.2026
31.12.2026
31.12.2026
31.12.2026

J
J
J
J

1.1.2022
1.1.2022

31.12.2026
31.12.2026

J

P

500
300
500
300
6 000
5 000

1.1.2022 31.12.2026 DP
1.1.2022 31.12.2026 DP
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zahrady
mezipatrech

v

Jednání s dopravci o
řízení
či
posílení
určitých linek. Ankety
mezi občany
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2.3 Podpora realizace programu
Strategické projekty města jsou obsahem Návrhové části. Tato část programu rozvoje města Nové Role
je operativní povahy a slouží k realizaci plánu rozvoje. Jsou zde vytyčeny projekty, které se s vysokou
mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Jedná se o pružný materiál a měl by přiměřeně reagovat
na změny a vývoj ve městě.
Aktualizace Aktivit bude probíhat maximálně jednou za dva roky, aby v něm byl zohledněn aktuální
vývoj v území a odrážel případné změny ovlivňující vývoj prioritních oblastí. Současně ve stejném
intervalu bude docházet k vyhodnocení naplňování programu rozvoje města.
Odpovědnost za naplňování nese zastupitelstvo města a rada města.
Rozhodujícím faktorem pro naplňování bude každoroční návrh a schvalování rozpočtu města pro
následující období, které by mělo reflektovat program rozvoje, který by se případně dle potřeb
aktualizoval.
Strategický plán rozvoje města Nová Role současně navazuje na strategické dokumenty
Karlovarského kraje - Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027 a zároveň na strategické
dokumenty ČR:
Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

S veřejností byl návrh strategického plánu rozvoje města projednán 15. listopadu 2021 v Kulturním
domě v Nové Roli.
V Zastupitelstvu města Nová Role byl návrh strategického plánu rozvoje města schválen 15. prosince
2021 na 23. zasedání v rámci bodů Různé 23/07-1).
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