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1 Struktura a metodika návrhové části strategického plánu 

Proces strategického plánování a programového řízení není uzavřený akt. Jedná se o aktivní proces, 

který v důsledku měnícího se prostředí musí reagovat na nové podněty a potřeby obyvatel. 

Proces strategického plánování 

 

 

Tvorba strategického plánu se dělí do několika fází: 

1. Analýza současného stavu a vývoje trendů města Bílina a zhodnocení stavu vnímaného 

občany města v rámci dotazníkového šetření  

2. Zpracování návrhové části strategického plánu 

a. Formulace rozvojové vize 

b. Stanovení prioritních oblastí 

c. Vymezení strategických cílů na základě formulace SWOT analýzy prioritních oblastí 

d. Rozpracování strategických cílů do jednotlivých opatření 

e. Stanovení předpokládaného odhadu rozpočtu na jednotlivé výstupy opatření 

3. Implementace výstupů dokumentů do praxe 

4. Monitorování a hodnocení naplňování Strategického plánu města Bílina pro roky 2016 – 2023 

Návrhová část strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem 

obsahově liší mírou konkrétnosti (obecnosti). Pro účely Strategického plánu rozvoje města Bílina 

2016 - 2023 byly stanoveny 4 základní úrovně, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. 

Prioritní 

oblasti 
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Jednotlivé úrovně lze definovat následovně: 

Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu 

dosaženo, a v tomto smyslu představuje zastřešující 

rámec celé návrhové části. 

Prioritní oblasti představují strukturovanou formulaci 

hlavních tematických sektorů, v rámci kterých je nutné 

danou problematiku řešit. Vymezení prioritních oblastí 

slouží k logickému uspořádání strategického plánu. 

Hlavní záměry v rámci každé prioritní oblasti jsou dále 

rozvedené ve strategických cílech. Stanovené 

strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých 

opatření. Strategické cíle jsou odvozeny od vize města 

a představují cesty, jak dané vize dosáhnout. 

Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně 

i konkrétně formulované záměry, které se naplňují 

podporou dílčích aktivit. Konkrétní projektové náměty 

získané v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny 

k příslušným opatřením a budou součástí 

generovaného zásobníku projektů. 

Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od relativně 

široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením. 

Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby 

realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově 

vyjádřeny následovně: 

Rozvojová vize Dlouhodobá Cca 15 let 

Strategické cíle Střednědobé Cca 7 – 8 let 

Opatření (aktivity a projekty) Krátkodobé Cca 1 – 3 roky 

K práci na strategickém plánu rozvoje města byli přizváni členové zastupitelstva, zástupci Městského 

úřadu, příspěvkových organizací města a neziskových organizací působících ve městě, podnikatelé 

a občané města. Tito aktéři tvořili pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu. Vedoucí úlohu 

v procesu strategického plánování v Bílině představovala řídicí skupina složená rovněž z výše 

uvedených zástupců. Při zpracování strategického plánu pomáhala pracovním skupinám Regionální 

rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., která jejich činnost metodicky řídila, zpracovávala 

podklady k jednání, moderovala jednotlivé pracovní schůzky a zapracovávala relevantní připomínky 

do dílčích výstupů. 

 

  

Rozvojová 
vize

Prioritní 
oblasti

Strategické 
cíle

Opatření
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Složení řídicí skupiny: 

Mgr. Veronika Horová (1. místostarostka města pro věci neinvestiční) 

Mgr. Zuzana Bařtipánová (2. místostarostka města pro věci investiční) 

Ing. Renata Straková (vedoucí odboru dotací a projektů)   

Ing. Jaroslav Bureš, MBA (vedoucí odboru nemovitostí a investic) 

Mgr. Eva Böhmová (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

Mgr. Iva Zábojníková (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví) 

p. Oldřich Jedlička, DiS (vedoucí odboru dopravy) 

Mgr. Petr Kollár (ředitel Městské policie)  

Ing. Olga Roučková (ředitelka Městských technických služeb)  

p. Jiří Konárek (radní a zastupitel města)  

Ing. Petr Procházka (radní a zastupitel města, předseda FK Bílina, zástupce za sport)  

Ing. Stanislav Karl, MBA (Petr Arpáš s.r.o., zástupce za podnikatele)  

Bc. Markéta Kalivodová (vedoucí Pečovatelské služby Bílina, zástupce za sociální služby)  

p. Jan Voit (Historický spolek, zástupce za NNO a kulturu, Policie ČR)  

Mgr. Miroslav Cingl (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

Bc. Kateřina Černá, DiS (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

 

Složení pracovní skupiny č. 1: Doprava a životní prostředí 

Mgr. Zuzana Bařtipánová (2. místostarostka města pro věci investiční) 

p. Oldřich Jedlička, DiS (vedoucí odboru dopravy) 

Ing. Olga Roučková (ředitelka Městských technických služeb)  

Ing. Helena Volfová (pověřená vedoucí odboru stavební úřad a životní prostředí) 

Ing. Jana Herzingerová (odbor nemovitostí a investic) 

p. Josef Horáček (zastupitel) 

Ing. Jiří Mudra (AGC Automotive Czech, a. s., zástupce za podnikatele) 

Ing. Jaroslav Bureš, MBA (vedoucí odboru nemovitostí a investic) 

p. Václav Fanta (občan) 

p. Radek Rulf (občan) 

p. Pavel Rais (občan) 

Ing. Renata Straková (vedoucí odboru dotací a projektů)   

Mgr. Miroslav Cingl (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

Bc. Kateřina Černá, DiS (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 
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Složení pracovní skupiny č. 2: Podnikání, vzdělávání a volný čas 

Mgr. Veronika Horová (1. místostarostka města pro věci neinvestiční) 

p. Jiří Konárek (radní a zastupitel města, zástupce za podnikatele)  

Mgr. Eva Böhmová (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) 

Ing. Petr Procházka (radní a zastupitel města, předseda FK Bílina, zástupce za sport)  

Ing. Stanislav Karl, MBA (Petr Arpáš s.r.o., zástupce za podnikatele)  

Ing. Jaroslava Mrázová (členka komise pro rozvoj a cestovní ruch) 

pí. Marie  Štilipová (AGC Automotive Czech a.s., zástupce za podnikatele) 

p. Jan Voit (Historický spolek, zástupce za NNO a kulturu, Policie ČR)  

p. Zdeněk Mikeš (člen komise pro rozvoj a cestovní ruch) 

p. Vladimír Pikal (Severočeské doly a.s., zástupce za podnikatele) 

Ing. Renata Straková (vedoucí odboru dotací a projektů)   

Mgr. Miroslav Cingl (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

Bc. Kateřina Černá, DiS (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

 

Složení pracovní skupiny č. 3: Sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost 

Mgr. Iva Zábojníková (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví) 

p. Radek Petržilka (RK Sever plus s.r.o., zástupce za majitele bytového fondu) 

Ing. Tomáš Brokeš, MBA (AGC Automotive Czech, a. s., zástupce za podnikatele) 

Mgr. Petr Kollár (ředitel Městské policie)  

Bc. Markéta Kalivodová (vedoucí Pečovatelské služby Bílina, zástupce za sociální služby)  

p. Jan Voit (Historický spolek, zástupce za NNO a kulturu, Policie ČR)  

Mgr. Aleš Tallowitz (radní a zastupitel) 

pí. Miroslava Chodounská (zastupitelka, předsedkyně bytové komise) 

Bc. Petra Hauptmanová (Člověk v tísni o.p.s., zástupce za NNO) 

Mgr. Zdeněk Svoboda PhD. (odborný konzultant) 

pí. Lucie Koutová (občan) 

p. Weigl (občan) 

Ing. Renata Straková (vedoucí odboru dotací a projektů)   

Mgr. Miroslav Cingl (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 

Bc. Kateřina Černá, DiS (RRA ÚK – zástupce zpracovatele) 
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2 Rozvojová vize 

Rozvojová vize je základní myšlenkou plánovaného rozvoje města. Její úlohou je stanovit směr 

rozvoje města v příslušném strategickém období. 

Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž 

jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu 

dosažení a naplnění. 

Zpracovaný strategický plán je koncipován na střednědobý horizont v závislosti na možnostech 

čerpání dotací v současném programovacím období až do roku 2023. Pro dosažení vize byl zohledněn 

dlouhodobější časový horizont 15 – 20 let. Důvodem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce 

rozvoje města i po uplynutí období, pro které jsou navrženy strategické cíle a opatření tohoto 

strategického plánu.  

Rozvojová vize města Bílina byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje 

a koresponduje s výsledky analytické části a dotazníkového šetření. Strategické plánování je proces, 

který musí být kontinuálně veden a není možné se zcela odklonit od již započatého procesu rozvoje. 

Nicméně je vhodné v rámci implementace na základě nových zjištění upřesnit myšlenku vize tak, aby 

odpovídala potřebám současného města. 

Konsenzuálně byla stanovena tato rozvojová vize: 

Bílina – město pro klidné bydlení. 

Východiskem pro formulaci rozvojové vize města Bíliny byly jednak názory aktérů procesu plánování 

na budoucí rozvoj města, kterými zpracovatel a řídicí skupina charakterizovali současný a možný 

budoucí obraz města, a dále pak zkušeností vyplývající z předchozího období strategického plánu. 

Byly stanoveny priority, kterých by se mělo v rámci naplňování vize dosahovat. 

Priority vize města: 
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Těchto sedm priorit tvoří základní oblasti rozvoje města v následujících letech. Podrobnější návrhy 

řešení jsou rozpracovány v jednotlivých strategických cílech a jejich opatřeních. 
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3 Prioritní oblasti 

Výběr prioritních oblastí a na ně navazující formulace strategických cílů je významnou částí 

strategického dokumentu rozhodující o kvalitě a využitelnosti dokumentu v plánování rozvoje města 

Bílina.  

Prioritní oblasti byly stanoveny v rámci řídicí skupiny, a to s ohledem na budoucí rozvoj města Bílina 

v kontextu se stanovenou vizí města, tak aby bylo možné dosáhnout co největší míry naplnění vize.  

Prioritní oblasti definují základní roviny, na které se zaměřily pracovní skupiny. Pro účely 

strategického plánu byly stanoveny tři prioritní oblasti: 

 

 

Problematika každé prioritní oblasti byla diskutována v rámci tzv. pracovních skupin, do kterých byli 

přizváni zástupci odborné i laické veřejnosti. Pracovní skupiny provedly SWOT analýzu a zformulovaly 

strategické cíle a opatření, jakožto návrhy odborné veřejnosti pro jednání řídicí skupiny. Jednání 

jednotlivých pracovních skupin pro všechny tři prioritní oblasti probíhalo postupně v termínech: 

St 11. 5. 2016 od 14:00 do 18:00 

St 1. 6. 2016 od 14:00 do 18:00 

St 29. 6. 2016 od 14:00 do 18:00 

 

Výstupy z pracovních skupin byly projednány na řídicích skupinách a zapracovány do návrhové části 

dokumentu. 
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4 SWOT analýza 

Po stanovení prioritních oblastí strategie byla témata podrobena SWOT analýze, která definuje slabé 

a silné stránky a zároveň možné příležitosti a ohrožení rozvoje dané oblasti v rámci řešeného území, 

tedy města Bílina. 

Princip SWOT analýzy 

 

 

Označení SWOT analýza je převzato z anglického jazyka, kdy jednotlivé úhly pohledu na dané téma 

vycházejí z těchto anglických pojmů a jejich vzájemná syntéza tvoří ucelený celek řešené prioritní 

oblasti. 

- Strenghts (silné stránky) 

- Weaknesses (slabé stránky) 

- Opportunities (příležitosti) 

- Threats (ohrožení/hrozby) 

 

Zpracovaná SWOT analýza je základem pro formulaci strategických cílů, které by měly pomoci městu: 

1. Zachovat a rozvíjet identifikované silné stránky prioritní oblasti rozvoje města 

2. Eliminovat definované slabé stránky prioritní oblasti rozvoje města 

3. Využívat pro budoucí rozvoj možné příležitosti prioritní oblasti rozvoje města 

4. Reagovat na vymezená ohrožení prioritní oblasti rozvoje města 

P

o

z

i

t

i

v

n

í 

N

e

g

a

t

i

v

n

í 
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Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých 

stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad 

identifikovaných ohrožení. 

SWOT analýza byla vytvořena pro každou ze tří prioritních oblastí. 
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SWOT - Prioritní oblast č. 1: Doprava a životní prostředí  

Silné stránky Slabé stránky 

• Dopravní dostupnost okolních velkých měst 

(železniční i silniční) 

• Síť MHD 

• Zapojení MHD do integrovaného systému 

hromadné dopravy ÚK 

• Rozvinutá taxislužba 

• Příroda v okolí města (Kyselka, Bořeň, Žižkovo 

údolí, Bezovka) 

• Zeleň ve městě 

• Odpadové hospodářství (sběrný dvůr) 

• Revitalizace břehů a oživení řeky Bíliny 

• Environmentální aktivity místních škol 

• Investice do životního prostředí 

• Tranzitní doprava (1/13) 

• Omezené možnosti odklonění tranzitní dopravy 

• Parkování na sídlištích 

• Autobusová doprava Bílina – Most 

• Nedostatek cyklostezek ve městě a okolí 

• Čistota města v některých lokalitách 

• Znečištění ovzduší (prach a hluk zejména 

z dopravy a těžby) 

• Nevyužívání možností třídění odpadu 

v některých lokalitách 

• Malý počet kontejnerů na tříděný odpad 

v některých lokalitách 

• Nízká uvědomělost některých obyvatel v oblasti 

ochrany ŽP 

• Nedostatek parkovacích kapacit okolí bývalých 

kasáren (Chudeřice) 

Příležitosti Ohrožení 

• Růst zájmu o alternativní druhy dopravy 

(cyklistická, pěší, apod.) 

• Potenciál spojený s Radovesickou výsypkou 

• Novela zákona o odpadech; tlak na vyšší třídění 

odpadu 

• Vyjednávání s ŘSD a MD ČR ohledně zlepšení 

dopravní situace na I/13 

• Možnost čerpání finančních prostředků 

z evropských, národních a regionálních programů 

• Neřešení situace tranzitní dopravy na I/13 ze 

strany státu 

• Zvyšování počtu automobilů ve městě  

• Nezájem obyvatel o životní prostředí v okolí 

bydliště 

• Zvyšující se znečištění ovzduší v návaznosti na 

prolomení limitů těžby na Dole Bílina 
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SWOT - Prioritní oblast č. 2: Podnikání, vzdělávání a volný čas 

Silné stránky Slabé stránky 

• Silní zaměstnavatelé ve městě a okolí 

• Vyčleněné plochy pro podnikání v územním 

plánu 

• Lázeňský statut, zdroj minerální vody, lázeňský 

areál 

• Síť MŠ a ZŠ 

• Přítomnost střední školy (gymnázium) 

• Dům dětí a mládeže 

• Historické centrum a výrazné dominanty města 

(památky - MPZ, jednotlivé objekty) 

• Atraktivní příroda v okolí města 

• Široká škála sportovišť sportovních areálů 

• Široká škála kulturních zařízení: KD Fontána, 

divadlo, přírodní amfiteátr, galerie, kino, 

Schmettanova vila 

• Rekreační areály  

• Sportovní kluby a zájmové organizace  

• Nová sportovní a dětská hřiště ve městě  

• Tradiční kulturní a sportovní akce  

• Podpora sportu a kultury ze strany města 

• Malý počet ekonomických subjektů 

a živnostníků 

• Vysoká nezaměstnanost a její struktura 

• Špatná zaměstnatelnost některých cílových 

skupin 

• Malá kupní síla 

• Image výhradně průmyslového regionu 

• Zastavený lázeňský provoz, stagnující lázeňská 

část areálu Kyselky 

• Neexistence dalších SŠ / SOU 

• Uzavřené objekty (zámek, pivovar) 

• Omezená nabídka služeb pro cestovní ruch 

• Nedostatek cyklostezek a in-line stezek 

• Omezená dostupnost a snížené možnosti 

rozvoje sportovního areálu Kyselka (mezi silnicí 

a železnicí) 

• Absence krytých tenisových kurtů 

• Informační centrum 

Příležitosti Ohrožení 

• Rozvojové plochy pro podnikání vyhrazené 

v územním plánu 

• Lázně Kyselka (nalezení spoluinvestora 

a provozovatele) 

• Spolupráce se zaměstnavateli 

• Trend integrace / inkluze 

• Rozvoj alternativního školství 

• Podpora rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na 

zaměstnanost 

• Zpřístupnění Radovesické výsypky 

• Odchod zaměstnavatelů (chybějící LZ) 

• Nárůst nezaměstnanosti 

• Ztráta potenciálních investorů v důsledku malé 

kupní síly obyvatel 

• Nutnost investic do zlepšování technického 

stavu MŠ a ZŠ 

• Dlouhodobé uzavření lázní – chátrání, 

devastace 

• Pokračující negativní image města 

• Nezbytné investice do kulturních a sportovních 

zařízení 

• Nevyřešené vlastnické vztahy k pozemkům na 

Radovesické výsypce 

• Snižující se finanční prostředky na podporu 

volnočasových aktivit, sportu a kultury 
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SWOT - Prioritní oblast č. 3: Sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost 

Silné stránky Slabé stránky 

• Mladší obyvatelstvo 

• Zpracovaný a aktualizovaný komunitní plán 

• Sociální služby (zvyšuje se kvalita a zkušenosti 

poskytovatelů) 

• Působení sociálních pracovníků obce 

• Existence HNsP (vč. domácí péče – homecare, 

a to i do okolních obcí) 

• Dům s pečovatelskou službou 

• Zelený dům – startovací a bezbariérové byty 

• Kluby důchodců 

• Regulační vyhláška (herny, zákaz podomního 

prodeje) 

• Existence ubytovny, která splňuje podmínky 

nároku pro přiznání doplatku na bydlení z ÚP ČR 

• Dostatek bytů (obecně) 

• Lokality pro RD: Újezd, jižní svah Chlumu 

• Městská policie, asistenti prevence kriminality 

• Kamerový systém 

 

• Sociodemografická struktura (nižší vzdělanost, 

neúplné rodiny, problémové chování) 

• Přistěhovávání méně přizpůsobivých obyvatel 

• Postupný vznik soc. vyloučených lokalit 

• Nezaměstnanost (a její struktura) 

• Kriminalita (mladiství, přestupková činnost), 

drogová problematika 

• Nedostatek veřejných financí pro širší nabídku 

sociálních služeb 

• Nedostatek neziskových organizací zabývajících 

se sociální problematikou 

• Nedostatečná kapacita pečovatelské služby 

• Nedostatečná bezbariérovost města 

• Chybí domov pro seniory / domov se zvláštním 

režimem  

• Nedostatek lékařů (praktičtí i specialisté) 

• Nízká mzdová úroveň v poliklinice ve srovnání 

s obdobnými zařízeními v kraji 

• Odprodej bytů na panelových sídlištích (město 

nemá vliv na bytovou problematiku) 

• Počet neobydlených bytů (sídliště, předměstí) 

• Snižující se kvalita bytového fondu a kvalita 

bydlení (prostředí sídlišť) 

• Omezené možnosti města řešit chátrající 

objekty v soukromém vlastnictví 

Příležitosti Ohrožení 

• Rozvoj terénních a ambulantních sociálních 

služeb 

• Dotační prostředky z programů EU na rozvoj 

infrastruktury sociálních služeb 

• Dotační program regenerace brownfieldů 

• Stárnutí obyvatel 

• Odliv mladých a kvalifikovaných lidí 

• Bezdomovectví 

• Absence účinné sociální politiky na úrovni státu 

• Nízká dotační podpora sociálních služeb 

• Vzrůst počtu problémových sociálních skupin / 

vyloučených lokalit 

• Chátrání bytového fondu v důsledku 

problematické struktury nájemníků 

• Nezbytné investice do nemocnice  

• Nízké financování a nekoncepční řízení 

zdravotnictví na národní úrovni 
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5 Strategické cíle 

Strategické cíle byly navrženy na základě výstupů SWOT analýz příslušných prioritních oblastí. 

Strategické cíle vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími 

ve městě v rámci dané prioritní oblasti dosáhnout.  

Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci každé prioritní oblasti definován různý počet 

strategických cílů. Strategické cíle považujeme v rámci každé prioritní oblasti za rovnocenné co do 

důležitosti (tzn. jejich číslování neukazuje pořadí důležitosti). Pro účely strategického plánu bylo 

v rámci tří prioritních oblastí navrženo celkem 11 strategických cílů a 66 opatření. 

Cíle svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď využít 

silných stránek a příležitostí města a regionu, nebo eliminovat hlavní problémy a minimalizovat 

důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných SWOT analýzách.  
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6 Opatření 

Návrh opatření a jejich detailní popis je jedním ze stěžejních výstupů strategického procesu. Slouží 

k naplnění formulovaných strategických cílů, tak aby došlo k rozvoji města v souladu s jeho vizí. Každý 

cíl má několik opatření, kdy jejich pořadí neurčuje jejich prioritu, stejně jako tomu je u cílů. Opatření 

byla stanovena na základě jednání pracovních skupin a byla projednána řídicí skupinou. Barevná 

provedení jsou shodná s barvou strategického cíle a prioritní oblasti. Opatření jsou zpravidla 

krátkodobého až střednědobého charakteru, ve výjimečných případech dlouhodobějšího charakteru, 

na což je však nutné se připravit již v rámci střednědobého plánovacího procesu. Jednotlivá opatření 

mají buď zcela konkrétní povahu, tzn. opatření je definováno jako konkrétní projekt, nebo má povahu 

obecnou, tzn. charakterizuje typy projektů nebo úkolů, jejichž realizace bude v rámci 

implementačního cyklu podporována. 

 

Struktura navržených opatření 

  Číselné označení opatření  Název opatření   

  Popis opatření:   

  Jedná se o obsahovou část opatření popisující detailní předmět a náplň stanoveného 

opatření, současně s tím zdůvodnění potřebnosti navrženého opatření. 

  

  Podporované aktivity:   

  Tato část popisuje konkrétní výstupy či aktivity, kterých má být prostřednictvím opatření 

dosaženo. 

a)  b)  

  Realizátor:   

  Participantem je myšlen subjekt, který se bude aktivně podílet na realizaci opatření a jeho 

výstupů. Mohou být uvedeny další spolupracující subjekty. 

  

  Doba realizace:   

  Předpokládaná doba realizace zahájení činnosti konkrétní aktivity či opatření. Uvedený 

termín je pouze návrhem, samotné řešení bude v závislosti na odsouhlasených akčních 

plánech. 

  

  Odhad nákladů:   

  Náklady na realizaci aktivit jsou uvedeny předběžně a pouze orientačně. Očekává se, že 

většina opatření (projektů) bude realizována za podpory dotačních programů, a je proto 

možné předpokládat, že skutečné náklady pro město budou nižší, než je zde stanoveno. 

Přesná výše nákladů bude stanovena až na základě příslušné projektové dokumentace. 

  

  Zdroje financování:   

  Zdrojem financí mohou být jak zdroje místní, tzn. prostředky z městského rozpočtu 

a prostředky realizátorů projektů, tak zdroje vnější, tzn. prostředky z krajských, státních 

a evropských programů. 

  

     

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
17 

6.1 Seznam opatření dle prioritních oblastí 

Prioritní oblast č. 1: Doprava a životní prostředí  

D1   Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě  

D1.1 Rekonstrukce povrchů vozovek a chodníků v majetku města 

D1.2 Podpora zkvalitnění tranzitní dopravy na 1/13 

D1.3 Vybudování cyklostezek 

D1.4 Kontrola dodržování pravidel silničního provozu od MP a PČR 

D1.5 Dopravní bezpečnost v ulicích 

D1.6 Parkování ve městě 

D1.7 Zklidnění nákladní dopravy ve městě 

D1.8 Zklidnění dopravy v centru města 

  

D2   Obnova veřejných prostranství  

D2.1 Systematická rekonstrukce a údržba veřejné zeleně se zaměřením na významné krajinné 

prvky (VKP) 

D2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

D2.3 Obnova městského mobiliáře 

D2.4 Revitalizace náměstí 

  

D3   Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

D3.1 Modernizace odpadového hospodářství 

D3.2 Motivační program pro třídění odpadu ve městě 

D3.3 Osvěta k odpadovému hospodářství v MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnosti 

D3.4 Navázání spolupráce s NNO a ostatními subjekty při řešení životního prostředí ve městě 

D3.5 Snížení hlučnosti a prašnosti ve městě 

D3.6 Vodní hospodářství 
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Prioritní oblast č. 2: Podnikání, vzdělávání a volný čas 

P1   Obnova provozu v Lázních Kyselka 

P1.1 Získání investora pro obnovu lázní 

P1.2 Revitalizace lázeňského parku Kyselka 

P1.3 Oprava Lesní kavárny a inhalatoria 

P1.4 Oprava letního kina 

P1.5 Revitalizace a rekonstrukce přístupových komunikací do lázeňského areálu 

  

P2   Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

P2.1 Spolupráce města, kraje a okolních obcí na rekreačním využití Radovesické výsypky 

P2.2 Revitalizace rekreačních ploch ve městě a v okolí 

P2.3 Tvorba marketingových a propagačních turistických produktů 

P2.4 Mobiliář města – informační systém 

P2.5 Obnova historického centra a památkových objektů v městské památkové zóně 

P2.6 Elektronizace Městského úřadu Bílina 

P2.7 Rozvoj informačního centra, rozšíření služeb o stálou expozici 

  

P3   Vzdělávání a podpora podnikání 

P3.1 Maximální využití stávajících nevyužitých ploch a objektů pro MSP 

P3.2 Podpora rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na zaměstnanost 

P3.3 Modernizace školských zařízení 

P3.4 Iniciace zřízení nového učňovského zařízení 

  

P4   Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

P4.1 Modernizace plavecké haly, využití areálu termálního koupaliště 

P4.2 Vybudování přetlakové tenisové haly 

P4.3 Modernizace koupaliště a autokempu Kyselka 

P4.4 Vybudování a rekonstrukce multifunkčních sportovních a dětských hřišť v majetku města 

P4.5 Podpora sportovních akcí a sportovních organizací a realizace společného marketingu 

a spolupráce místních sportovních zařízení 

P4.6 Modernizace objektu a zařízení zimního stadionu a jeho okolí 

P4.7 Modernizace kulturních a volnočasových zařízení v majetku města 

P4.8 Podpora kulturních a společenských akcí ve městě 

P4.9 Nové formy volnočasových vzdělávacích aktivit 
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Prioritní oblast č. 3: Sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost 

S1   Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

S1.1 Programy pro specifické skupiny obyvatel 

S1.2 Zřízení kontaktního pracoviště ÚP ČR v Bílině 

S1.3 Využívání veřejně prospěšných prací a Probační a mediační služby ČR 

S1.4 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců MěÚ 

S1.5 Naplňování Komplexního plánu bezbariérových tras v Bílině 

  

S2   Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

S2.1 Optimalizace a další rozšíření kamerového systému a zkvalitnění technického vybavení MP 

Bílina 

S2.2 Zvýšení spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií v Bílině, Probační a mediační službou 

a dalšími subjekty při řešení problematiky bezpečnosti, kriminality a prevence 

S2.3 Realizace preventivních programů ve školách a školkách a pro ohrožené skupiny obyvatel 

S2.4 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v ICP 

S2.5 Posílení protidrogové prevence a zřízení protidrogového koordinátora 

  

S3   Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

S3.1 Modernizace prostor DsPS 

S3.2 Pravidelná aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu města Bílina 

S3.3 Zřízení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

S3.4 Vybudování seniorského bydlení 

S3.5 Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

S3.6 Rozšíření zdravotnických služeb ve městě 

S3.7 Rozšíření nabídky sociálních služeb poskytovaných ve městě 

  

S4   Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

S4.1 Regenerace panelových sídlišť 

S4.2 Podpora výstavby rodinných domů 

S4.3 Modernizace bytového fondu ve vlastnictví města 

S4.4 Navázání spolupráce s majiteli bytového fondu v Bílině 

S4.5 Problematika sociálního bydlení dle zákona 

S4.6 Regenerace brownfieldů 
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6.2 Opatření prioritní oblasti č. 1: Doprava a životní prostředí 

Prioritní oblast č. 1: Doprava a životní prostředí 

Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.1: Rekonstrukce povrchů vozovek a chodníků v majetku města 

Popis opatření V historickém centru a v dalších frekventovaných lokalitách je třeba zlepšit 

stav komunikací. Smyslem opatření je vytvořit spolu s Technickými službami 

města Bílina a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje akční plán obnovy 

a modernizace místních komunikací a staveb a zajistit zdroj financování či 

spolufinancování těchto rekonstrukcí. Pro lepší sdílení informací mezi 

Městským úřadem a MTSB bude zajištěno sdílení pasportu komunikací mezi 

OD a MTSB. 

Podporované aktivity o Vytvoření akčního plánu obnovy a modernizace místních komunikací 

o Realizace obnovy a modernizace místních komunikací 

o Sdílení a využívání pasportu komunikací 

Realizátor ONI, MTSB, SUS ÚK, OD 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 15 mil. Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Fondy ESIF 

o Národní a regionální fondy (SFDI) 

o Soukromé financování (např. obchodní řetězce, developeři) 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.2: Podpora zkvalitnění tranzitní dopravy na 1/13 

Popis opatření Tranzitní doprava projíždějící městem po silnici I/13 je velkým problémem 

Bíliny. Denně tudy projede několik tisíc motorových vozidel. Neustále se 

zvyšující intenzita tranzitní dopravy je problematická zejména z hlediska 

bezpečnosti chodců a zhoršování kvality ovzduší hlavně v letních měsících 

(nebezpečí tvorby přízemního ozónu) a také při zimních inverzních situacích 

(v posledních letech opět zaznamenáváno překračování hygienických norem 

u okamžitých koncentrací NOx a SO2). Chodci jsou nuceni překonávat tuto 

rušnou komunikaci při cestě z centra a sídlišť na autobusové a vlakové 

nádraží, do lázeňského a rekreačního areálu Kyselka a v neposlední řadě také 

do nákupní zóny.  

Základní prioritou je proto zkvalitnění tranzitní dopravy na 1/13. Vzhledem 

ke geomorfologickým podmínkám to bude velmi složité. Město je totiž 

situováno do poměrně úzkého údolí na toku řeky Bíliny. Terén je poměrně 

dramatický a údolím navíc prochází hlavní železniční trať. V okolí města se 

nachází aktivní oblast těžby nerostů (povrchový důl Bílina), jsou zde 

přítomny velké objemy výsypek a v neposlední řadě nelze opomíjet zájmy 

ochrany přírody (NPR Bořeň a VKP na území města), které by se s případnou 

stavbou obchvatové komunikace mohly dostat do konfliktu. 

Důležitou otázkou je financování celé investice, jež by se vzhledem k výše 

uvedeným podmínkám realizovala pouze z vnějších finančních zdrojů (ze 

strany státu, případně kraje). Východní varianta obchvatu města Bílina je 

zanesena jako jediná v platném územním plánu města. 

Podporované aktivity o Zahájit jednání s ŘSD týkající se navrženého obchvatu města Bílina. 

o Najít i jiné varianty cest pro nákladní a tranzitní dopravu – zkapacitnění 

stávající komunikace I/13. 

o Projednání jiných variant návrhů pro ulehčení městu od nákladní 

a tranzitní dopravy s ŘSD a MD. 

Realizátor OD 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Ze strany města nefinanční opatření 

Zdroje financování o Fondy ESIF (OP Doprava) 

o Národní a regionální fondy (SFDI, ŘSD, MD) 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.3: Vybudování cyklostezek 

Popis opatření Bílina téměř postrádá systém cyklotras a cyklostezek uvnitř města 

a neexistuje zde ani napojení na cyklostezky v okolí města směrem na České 

středohoří a Krušné hory. Vybudováním kvalitní souvislé sítě cyklotras 

v intravilánu by se přispělo ke zvýšení bezpečnosti dopravy jako celku. 

Moderním trendem evropských měst je prosazování ekologicky šetrných 

způsobů přepravy a snaha o snižování podílu automobilové dopravy. Město 

Bílina není přizpůsobeno bezpečnému pohybu cyklistů. Chybí síť 

vnitroměstských cyklotras. Chybí doplňková infrastruktura – cyklostojany, 

bikesharing, návaznost na další druhy dopravy apod. Do budoucna by se 

Bílina měla stát městem přívětivějším k cyklistům, každý občan i turista by 

měl mít právo volby dopravního prostředku a měl by se cítit při dopravě po 

městě bezpečně. 

Město vytvoří Koncepci dopravy (zlepšující situaci v cyklodopravě), zlepší 

značení pro cyklisty, vyznačí cyklistické pruhy na komunikacích a vytvoří 

systém městských cyklotras. Doprava kol by se měla stát součástí systému 

integrované dopravy (příměstské autobusy, vlaky). Město povede kroky 

k trvalému řešení údržby a správy cyklostezek. Při investicích do veřejných 

prostranství bude město postupovat cyklo-přívětivě, tzn. infrastruktura, 

stojany, značení a navigace budou podmínkou investičních akcí.  

Cílem opatření je podpořit výstavbu cyklostezek a in-line stezek pro bruslaře 

v atraktivních lokalitách bezprostředně navazujících na město. Nejdříve je 

však vhodné zpracovat studii, která navrhne optimální trasy jednotlivých 

cyklostezek, in-line stezek a cyklotras jednak z hlediska atraktivity prostředí, 

jednak z hlediska jejich návaznosti na regionální cyklotrasy.  

V současné době je vydáno územní rozhodnutí na cyklostezku přes 

Radovesickou výsypku a připravují se podklady potřebné pro podání žádosti 

o stavební povolení.  

Podporované aktivity o Zadání zpracování „Koncepce dopravy“, tj. studie optimálních tras 

cyklostezek a cyklotras ve městě a okolí 

o Realizace cyklostezky přes Radovesickou výsypku spojující města Bílina 

a Kostomlaty pod Milešovkou 

o Systematické budování jednotlivých navazujících úseků cyklostezek 

a vymezování cyklotras v rámci již existujících komunikací 

o Napojení cyklostezek na vnější síť mimo intravilán města 

o Zajištění doplňkové infrastruktury – stojany, značení, navigace 

Realizátor OD, ONI, ODaP 

Doba realizace Koncepce do 2 let, realizace akcí v etapách, max. 10 let 

Odhad nákladů 20 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Fondy ESIF  

o Národní a regionální fondy (SFDI) 

 



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
23 

Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.4: Kontrola dodržování pravidel silničního provozu MP a PČR 

Popis opatření Městská policie nedisponuje kapacitami a ani dostatečným potřebným 

technickým vybavením pro průběžnou nepřetržitou kontrolu dodržování 

pravidel silničního provozu. Pokud nedojde k personálnímu navýšení 

společně s technickým posílením, nelze očekávat v tomto směru zlepšení. 

Město by mělo vyvíjet tlak na Policii České republiky, aby řádně vykonávala 

všechny činnosti, které jí ukládá zákon, a nepřenášela své kompetence 

nejenom v dopravě na policii městskou. Zde je na místě dále požadovat 

častější kontroly ze strany dopravní policie, případně hlídkové služby, neboť 

místní oddělení PČR je zaneprázdněno běžnou trestnou činností. Dalším 

opatřením je podporovat dobrou součinnost s odborem dopravy, a to jak 

v případě řešení přestupků, tak v návrzích a opatřeních v rámci dopravního 

značení. 

Další možností, jak posílit kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, 

zejména pak rychlost ve městě, je vybudování průjezdových 

radarů   exponovaných částech města (např. Pražská ulice, Teplická ulice). 

Toto opatření však bude závislé na legislativních změnách, které se chystají 

v oblasti pravomocí městské policie. 

Podporované aktivity o Důsledné dodržování povinností Policie ČR a nepřenášení jejích 

kompetencí na městskou policii 

o Spolupráce městských a státních policistů na společných akcích kontroly 

dodržování pravidel silničního provozu 

o Využívání možností Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

o  Spolupráce v problematice s odborem dopravy při MěÚ Bílina 

o Vybudování průjezdových radarů v exponovaných částech města 

Realizátor MP Bílina, Policie ČR, OD 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MVČR) 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.5: Dopravní bezpečnost v ulicích 

Popis opatření Záměrem opatření je zajistit v co největším možném rozsahu dopravní 

bezpečnost a bezbariérovost na ulicích v Bílině, a tím minimalizace rizik 

spojených s provozem automobilové dopravy. Základním úkolem v této 

oblasti je úprava komunikací pro pěší zejména v centru (omezený prostor 

a relativně intenzivní doprava) dle příslušných norem - šířka chodníků, 

osvětlení přechodů pro chodce apod. 

Zajištění bezbariérovosti v ulicích podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. je základní 

podmínkou pro zkvalitnění života všech obyvatel města, zejména však osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, jejichž podíl v Bílině dosahuje 

cca 1/3 obyvatel. Do skupiny uživatelů bezbariérového prostředí spadají 

osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, osoby 

pokročilého věku, těhotné ženy, děti do tří let a dále osoby doprovázející 

výše jmenované. 

Důležitá v této oblasti je také prevence v dopravní výchově. 

Podporované aktivity o Realizace bezbariérových tras na území města, např. spojující nádraží 

s centrem města 

o Příprava a realizace dalších bezbariérových tras směřujících z centra do 

okrajových částí města 

o Vybudování dopravního hřiště 

Realizátor ODaP, ONI, OD 

Doba realizace 2017-2023 

Odhad nákladů 20 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF (IROP) 

o Národní a regionální (SFDI) 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.6: Parkování ve městě 

Popis opatření Parkování ve městě patří k největším problémům spojeným s dopravními 

řešeními hlavně v obytných celcích, neboť při výstavbě použitý index 

motorizace vůbec neodpovídá dnešním poměrům, což se nejvýznačněji 

projevuje hlavně při odstavování vozidel na sídlištích. Je důležité pokračovat 

v započatém trendu výstavby parkovacích stání dle studií dopravy v klidu 

a to hlavně v oblastech zatím nedotčených. Jedná se např. o ulici 

Litoměřickou, okolí zimního stadionu, Sídliště u Nového nádraží, Čapkova 

ulice (pod garážemi). Z obytných celků je nutné se zaměřit i na Pražské 

předměstí I a II.  

Další částí města, kde je nutné řešit plochy pro parkování, jsou Chudeřice, 

kde sídlí řada podniků a firem, ale možnosti parkování pro jejich 

zaměstnance či návštěvníky jsou velmi omezené a v dnešní době 

nedostačující. 

Proto je důležité ve spolupráci s úřadem územního plánování průběžně 

doplňovat stávající studie dopravy v klidu. 

Podporované aktivity o Výstavba parkovacího domu nebo více parkovacích domů 

o Řešení zpoplatnění parkování v centru města 

o Výstavba parkovišť na územním obvodu města 

Realizátor ONI, OD 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy (MVČR, MDČR) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.7: Zklidnění nákladní dopravy ve městě 

Popis opatření Město aktivně přistoupí k hledání možností, jak zklidnit nákladní dopravu 

v obytných částech města, zadáním studie „Zklidnění nákladní dopravy – ul. 

Bílinská, Břežánská, B. Němcové a Důlní“, a to v rámci dopravního modelu, 

která popíše alternativy a možnosti řešení. Výsledky studie po zveřejnění 

přispějí k lepší představě obyvatel o jednotlivých variantách. Ve spolupráci 

s ŘSD a Ústeckým krajem (SÚS ÚK) město bude i nadále řešit propustnost 

města pro tranzitní dopravu ve stávajících dopravních trasách, s cílem zlepšit 

bezpečnost a snížit hustotu nákladní, ale i osobní automobilové dopravy.  

Podmínkou pro úspěšné naplnění cíle je otevřená diskuze s občany 

a místními podnikateli, nalezení a odůvodnění výsledných tras, jejich 

zanesení do územního plánu atd. 

Podporované aktivity o Zadání zpracování dopravního modelu města 

o Zadání zpracování studie zklidnění nákladní dopravy  

o Hledání objízdných tras nákladní dopravy 

o Aktivní účast obyvatel města, místních podnikatelů a dopravní komise 

Realizátor OD 

Doba realizace 1-2 roky 

Odhad nákladů 500 000 Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy (MVČR, MDČR) 
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Strategický cíl D1: Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

Opatření D1.8: Zklidnění dopravy v centru města 

Popis opatření Město aktivně přistoupí k hledání možností, jak zklidnit automobilovou 

dopravu v centru města, zadáním studie „Zklidnění dopravy v centru města – 

ul. Pražská, Spojovací, Seifertova, Mírové nám., Wolkerova, Želivského, 

Pivovarská a Bílinská“, a to v rámci dopravního modelu, který popíše 

alternativy a možnosti řešení. Výsledky studie po zveřejnění přispějí k lepší 

představě obyvatel o jednotlivých variantách. Ve spolupráci s ŘSD 

a Ústeckým krajem (SÚS ÚK) město bude i nadále řešit propustnost centra 

města pro automobilovou dopravu s cílem zlepšit bezpečnost a snížit její 

hustotu.  

Podmínkou pro úspěšné naplnění cíle je otevřená diskuze s občany 

a místními podnikateli, nalezení a odůvodnění výsledného řešení. 

Podporované aktivity o Zadání zpracování dopravního modelu města 

o Zadání zpracování studie zklidnění dopravy v centru města 

o Aktivní účast obyvatel města, místních podnikatelů a dopravní komise 

Realizátor OD 

Doba realizace 5 – 10 let 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy (MVČR, MDČR) 
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Strategický cíl D2: Obnova veřejných prostranství 

Opatření D2.1: Systematická rekonstrukce a údržba veřejné zeleně se zaměřením na 

významné krajinné prvky (VKP) 

Popis opatření Město Bílina oplývá velkým množství objektů zeleně, které jsou zároveň 
významnými krajinnými prvky (dle Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k jejich rozsahu 
a značné zanedbanosti půjde o dlouhodobý a finančně náročný proces. Při 
hospodaření ve zvláště chráněných územích přírody (NPR Bořeň) 
a významných krajinných prvcích existují určitá omezení, která brání 
provádět některé typy pěstebních opatření v těchto lokalitách. 
Aktivně bude využíván a aktualizován vytvořený pasport zeleně. Ten má za 
cíl nejenom inventarizovat jednotlivé vegetační prvky, ale především vyčíslit 
náklady na jednotku udržované plochy, rozčlenit objekty dle intenzitní třídy 
údržby a napomoci k optimalizaci nákladů, které vznikají s údržbou 
a obnovou veřejné zeleně. 
Pro lepší sdílení informací ohledně zeleně a její údržby mezi OSÚaŽP a MTSB 
bude zajištěno sdílení a pravidelná aktualizace pasportu zeleně. 

Podporované aktivity o Sdílení a využívání pasportu zeleně ze strany MTSB 
o Systematická péče o objekty zeleně pod správou města a jejich případná 

rekonstrukce se zaměřením zvláště na významné krajinné prvky 
(jírovcová alej v ul. B. Němcové, stepní společenstva na Bořni, park 
Kyselka, jírovcová alej u fotbalového a atletického stadionu) 
a vyhrazenou zeleň (u školských a zdravotnických zařízení, hřbitov 
apod.). 

o Opatření pro podporu biodiverzity – k zvětšení biodiverzity podpora 
druhově pestré výsadby dřevin, důsledná ochrana ZPF 

o Obnova lesních porostů zaměřená na zvýšení stability lesních porostů, 
podpora šetrného hospodaření v lesích 

o Opatření pro podporu biodiverzity – budování drobných tůní pro 
obojživelníky, skalky, kamenné úseky strání pro plazy atd. 

o Ochrana vzácných a starých stromů (hnízdní příležitosti pro ptáky, 
doupata pro hmyz), označení státem chráněných stromů ve městě 

o Obnova umírajících alejí ovocných dřevin v okolí města (staré odrůdy 
hrušní, jeřáby atd.) – pod Bořněm, Žižkovo údolí 

o Rozvíjení, údržba a úklid pěších komunikací v blízkém okolí města, 
zejména s důrazem na možnost pohybu občanů v okolních lesních 
plochách (širší obvod lázeňského parku s napojením na Kaňkov, 
zámecký park - Bezovka - pohádkový les s návazností na Radovesickou 
výsypku, Žižkovo údolí, Chlum, přístup k NPR Bořeň) 

o Vytvoření souvislých okružních tras kolem města, odpočinkové zóny, 
lavičky podél tras. 

Realizátor OSÚaŽP, MTSB, NNO 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Údržba zeleně cca 1 mil. Kč ročně, aktualizace pasportu cca 30 tis. Kč ročně 
Údržba a úklid pěších lesních komunikací cca 200 tis. ročně 

Zdroje financování o Městský rozpočet, fondy ESIF ( OPŽP) 
o Národní a regionální fondy (Program péče o krajinu, Program péče 

o urbanizované prostředí) 
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Strategický cíl D2: Obnova veřejných prostranství 

Opatření D2.2: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Popis opatření Komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě může přispět ke 

zvýšení bezpečnosti v problémových lokalitách (v kombinaci s kamerovým 

systémem a dohledem strážníků MP a PČR). Zároveň by mělo veřejné 

osvětlení, jako část městského mobiliáře, působit esteticky jednotně 

a v souladu s ostatními prvky mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační 

systém, autobusové zastávky apod.). 

Vzhledem k lázeňskému statutu města by bylo vhodné řešit tuto 

problematiku komplexně a nepodceňovat detaily. Výměnou zastaralého 

osvětlení za nové může dojít rovněž k výrazné úspoře v platbách za 

elektrickou energii spotřebovanou za provoz veřejného osvětlení.   

Osvětlená veřejná prostranství umožňují vyšší bezpečnost při pohybu osob 

ve městě. Zároveň je veřejné osvětlení důležité pro kontrolu lokalit přímo 

obyvateli či městskými strážníky při obchůzkách. Vzhledem k dosluhujícím 

osvětlovacím zařízením, svítidlům a elektroinstalaci je do plánu zahrnuto 

toto opatření zaměřující se na modernizaci a technickou obnovu soustavy 

veřejného osvětlení. 

Podporované aktivity o Komplexní technická opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu 

veřejného osvětlení ve městě a ekonomickému vynakládání prostředků 

za energii provozem veřejného osvětlení spotřebovanou 

o V místech, kde je to účelné a potřebné, vybudovat osvětlení nové resp. 

nahradit staré výkonnějším zařízením 

o Věnovat pozornost osvětlení nových lokalit dříve neřešených (I/13, areál 

lázní a příjezd k němu, centrum města s důrazem na MPZ, propojení 

města s areálem Kyselka podél řeky Bíliny) 

Realizátor ONI, MTSB 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní (u komunikací spravovaných státem) a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl D2: Obnova veřejných prostranství 

Opatření D2.3: Obnova městského mobiliáře 

Popis opatření V rámci revitalizace městského centra, areálu Kyselka i sídlištních celků je 

velká potřeba sjednotit (místně) či inovovat městský mobiliář, což znamená 

zejména se věnovat péči doplňujícím předmětům sloužícím potřebám 

občanů a návštěvníků města. Jedná se hlavně o různé informační vývěsky, 

lavičky, odpadkové koše, informační systém apod. 

Na území města se v současnosti nachází nespočet různých druhů laviček, 

košů, tabulí, svítidel veřejného osvětlení apod. Přičemž stáří mobiliáře je 

rozdílné. Některý mobiliář pochází z doby výstavby jednotlivých sídlišť, jiný 

pochází z realizovaných etap regenerací sídlišť (kde vzhledem k nutnosti 

zajištění udržitelnosti není možnost výměny). Mobiliář je však velmi 

nesourodý, což komplikuje jeho údržbu a případnou výměnu komponent. 

U nových odpadkových košů se projevil konflikt mezi estetikou a užitnou 

hodnotou (těžká manipulace při svozu odpadů).  

Autobusové zastávky jsou z větší části sjednocené, avšak nekorespondují 

s ostatním mobiliářem (materiálově, tvarově) a jejich skleněné části se 

stávají velmi často terčem vandalismu. 

Opatřením je sjednocení veškerého mobiliáře na území města. Užitý 

mobiliář musí být odolný proti vandalismu, snadný na údržbu, 

u odpadkových košů je nutné brát zřetel na snadnost vysypávání do 

svozového vozidla. Sjednocení mobiliáře zlepší celkový architektonický 

dojem a zároveň usnadní a zjednoduší péči o něj. 

Podporované aktivity o Městský informační systém 

o Městský mobiliář navržený dle lokalit a domluvy s NPÚ 

o Pořízení nového mobiliáře  

o Konzultace vhodnosti výběru s MTSB 

Realizátor ONI, MTSB ve spolupráci s památkáři (OSÚaŽP, NPÚ) 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 4 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní na regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl D2: Obnova veřejných prostranství 

Opatření D2.4: Revitalizace náměstí 

Popis opatření Záměrem tohoto opatření je zklidnění dopravy, oživení centra 

a přizpůsobení požadavkům občanů a návštěvníků města. Týká se 

historického náměstí včetně přilehlých ulic (Wolkerova, Želivského, 

Seifertova, Komenského a Zámecká) a rovněž souvisejících prostranství 

(Žižkovo náměstí). Smyslem akce není pouze vyřešit parkování v jádru MPZ, 

ale její pozdvižení řádově na vyšší úroveň. Je nutno počítat nejen s obnovou 

povrchu náměstí, výměnou užitných prvků městské architektury (telefonní 

budka, VO, plakátovací či jiné informační sloupy či zařízení, lavičky, zeleň), 

ale i s akcemi na oživení a rekonstrukci přilehlých budov atd. 

Podporované aktivity o Zpracovaná studie revitalizace náměstí 

o Revitalizace náměstí a jeho okolí 

Realizátor ONI, vedení města 

Doba realizace Dle jednotlivých etap, prvotně Mírové náměstí do dvou let 

Odhad nákladů 30 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
32 

Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.1: Modernizace odpadového hospodářství 

Popis opatření Dnešní sběrný dvůr areálu Městských technických služeb v Teplické ulici 

velmi pomáhá shromažďovat alespoň část recyklovatelných a nebezpečných 

odpadů k jejich druhotnému zpracování.  

Pouhým zvýšením počtu sběrných míst na separovaný a komunální odpad 

nelze zajistit efektivní sběr a separaci odpadů. Důležitým momentem 

rozšíření počtu kontejnerových stání by mělo být snížení počtu černých 

skládek v okolí města. 

V celém systému sběru, třídění a zpracování odpadů hrají důležitou roli také 

poplatky za sběr odpadů, jejich výše, efektivnost jejich výběru, odběr 

a skládkování shromážděného odpadu. Cílem je minimalizace produkce 

odpadů a snížení nákladů města za jejich druhotné zpracování resp. 

skládkování. Tuto problematiku by měl komplexně řešit plán odpadového 

hospodářství města. 

Na chystané legislativní změny v oblasti sběru, třídění a skládkování odpadu 

město bude reagovat vybudováním třídičky odpadů na svém území, jejíž 

služby budou poskytovány širokému spektru zákazníků (okolní města a obce, 

právnické osoby, atd.). 

Podporované aktivity o Modernizace sběrného dvora a realizace dalších aktivit vedoucích ke 

zvýšení objemu systematicky tříděného objemného a nebezpečného 

odpadu a zvýšení dostupnosti služeb městského sběrného dvora pro 

obyvatele některých částí města 

o Průzkum kapacit současných nádob na sběr odpadů a vytipování nových 

míst pro kontejnerová stání včetně velkokapacitních podzemních 

kontejnerů  

o Nákup nádob na komunální a separovaný odpad (včetně biologického) 

o Bazar zboží ze sběrného dvora, možnost odprodeje veřejnosti 

o Vybudování třídičky odpadu na území města nebo v jeho okolí 

Realizátor MTSB, OSÚaŽP, ODaP 

Doba realizace Do 5 let 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Státní a regionální fondy (SFŽP) 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.2: Motivační program pro třídění odpadu ve městě 

Popis opatření Aglomerace Bíliny je významným producentem odpadu, včetně 

biodegradabilních komunálních a částečně také zemědělských odpadů, 

postrádá však dostatečný počet a kapacitu technických zařízení na jejich 

ekologické zpracování.  

Město zajišťuje prostřednictvím MTSB svoz separovaného biologicky 

rozložitelného odpadu. Občané mají k dispozici kompostéry na vyžádání 

zdarma, avšak odpady jsou ukládány v kompostárně, kterou MTSB 

neprovozují. 

V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty zaměřené na výstavbu 

či zdokonalení technických zařízení včetně zvyšování jejich zpracovatelské 

kapacity, využívajících aerobních i anaerobních způsobů 

zpracování/zneškodnění biodegradabilních odpadů z domácností a ze 

zemědělství. Ze strany města by měl být vytvořen systém separace 

biologických odpadů. 

Další opatření zahrnuje zvýšení objemu dalších vytříděných komodit jako 

sklo, plast a papír. Možností je zavedení svozu pytlů na separovaný odpad 

jako pro občany, tak pro právnické osoby. 

Zde je nutná motivace občanů a kontrola právnických osob ze strany OŽP. 

Připravovaná novela Zákona o odpadech bude klást větší nároky na podíl 

vytříděných odpadů, tudíž zlepšení v tomto směru bude nevyhnutelné. 

Motivačním prvkem pro občany by pak mohlo být snížení částky hrazené 

městu za svoz a likvidaci odpadu, která je v současné době pro občany města 

stanovena na 500 Kč na rok a občana. 

Podporované aktivity o Zdokonalení sběru a zavedení systému zpracování biodegradabilních 

odpadů 

o Finanční podpora firmám a neziskovým organizacím při realizaci 

pilotních projektů na likvidaci tříděného odpadu, vč. biodegradabilního 

o Motivace občanů ke třídění odpadů 

o Kontrola nakládání s odpady u podnikatelských subjektů – OŽP 

Realizátor MTSB, OSÚaŽP 

Doba realizace Do 2 let 

Odhad nákladů 15 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy (SFŽP) 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.3: Osvěta k odpadovému hospodářství v MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnosti 

Popis opatření S osvětou a výchovou k zodpovědnému chování k životnímu prostředí je 

třeba začít v co nejútlejším věku. Učitelé a vychovatelé v mateřských 

a základních školách by však sami měli být nejprve dokonale obeznámeni 

s touto problematikou. Před tvorbou konkrétních programů pro cílovou 

skupinu dětí a mládeže je vhodné uspořádat odborná školení pro budoucí 

nositele těchto informací ve směru k žákům, tedy pro učitele.  

Následně vytvořené osvětové programy pro děti by měly mít co 

nejpraktičtější a interaktivní charakter. Děti by měly být seznámeny 

s různými procesy, jak vzniká odpad (domácnosti, průmysl, zemědělství, 

doprava apod.). Vše by měly děti vidět na praktických ukázkách a ne jenom 

ve třídách (kontejnery, skládku, sběrný dvůr atd.). Hlavním cílem je 

vybudovat v dětech zodpovědnost za jejich chování, za okolí a životní 

prostředí. Měly by si uvědomit, že nejdůležitější je nejen co největší 

recyklace odpadů, ale hlavně minimalizace jejich produkce na všech 

úrovních. 

Podporované aktivity o Systematická péče o děti a mládež v oblasti ekologického vzdělávání, 

výchovy a osvěty (mateřská škola, prvouka, občanská výchova, 

přírodopis apod.) včetně praktických ukázek v terénu (sběrný dvůr, 

skládka) 

o Instalace nádob na separovaný odpad ve školských zařízeních 

Realizátor OŠKaS, OSÚaŽP, školy, NNO 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 200 000 Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet  

o Národní a regionální fondy (Program environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje) 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.4: Navázání spolupráce s NNO a ostatními subjekty při řešení životního 

prostředí ve městě 

Popis opatření Okolí města má obrovský potenciál pro přírodovědné a ochranářské 

vzdělávání a ochranářskou výchovu a také přírodovědně orientovanou 

turistiku. Na to by měla navázat podpora fungujících i nových aktivit NNO ve 

spolupráci s městem směřujících ke zvyšování povědomí občanů o významu 

ochrany životního prostředí a zvyšování obecných znalostí občanů o přírodě 

okolí města, a to zejména prací s dětmi v rámci mimoškolních aktivit NNO 

nebo spolupráce se školami ve městě. Souběžně k obdobnému cíli vede 

podpora budování a údržby naučných stezek (Naučná stezka Bořeň, 

případně nově budované stezky v lázeňském parku, Bezovce nebo na 

Radovesické výsypce), podpora publikační činnosti věnované přírodě okolí 

Bíliny a podpora přímé ochranářské a výzkumné přírodovědné činnosti NNO. 

Podpora města by měla mít významný finanční dopad. Součástí opatření je 

i podpora a zpřístupňování bílinských přírodních krás turistům. 

Podporované aktivity o Aktivní komunikace mezi městem a NNO 

o Využívání ochranných prvků ve městě (folie na sklo) 

o Opatření pro podporu biodiverzity v okolí města (vodní tůně, mokřady, 

management na vrchu Kostrlík) 

o Budování vzdělávacího arboreta na vnitřní výsypce Dolů Bílina 

o Ochrana ptactva a jeho monitoring, podpora hnízdění v okolí města 

(budky, staré stromy) 

o Tvorba odborných i populárních publikací i přírodě Bílinska a jejich 

propagace a distribuce v IC Bílina 

o Podpora propagace přírodních krás Bílinska na internetových stránkách 

města, ICB, NNO 

o Pořádání výstav s přírodovědnou tematikou  

o Práce s dětmi v rámci mimoškolních aktivit, účast na soutěžích, 

exkurzích apod. 

o Zpracování přírodovědných učebních materiálů pro učitele i žáky 

s vazbou na okolí města 

o Provádění odborných přírodovědných a ochranářských přednášek na 

školách 

o Budování nových naučných stezek v lesoparcích (Bezovka – Radovesická 

výsypka, lázeňský park Kyselka), případně naučných cyklostezek ve 

spojení také s individuálními sportovními aktivitami (venkovní posilovny 

pro různé kategorie obyvatelstva) 

o Realizace naučné stezky Bořeň, vybudování geo(vědního)parku 

(v některé ZŠ nebo v některém z lesoparků) 

o Prověření možnosti vybudování vlastivědného muzea v gesci města 
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s podporou NNO ve spolupráci s SD a.s. a dalšími institucemi nebo trvalé 

přírodovědně-historické expozice v prostorách města 

o Zvážit a prověřit možnost odkupu Bořeňské chaty s možností zřízení 

muzea Českého středohoří, detašovaného pracoviště ICB, prodejny 

občerstvení a turistické ubytovny 

o Vybudování cyklostezky k Bořeňské chatě 

Realizátor OSÚaŽP, MTSB, NNO (Bílinská přírodovědná společnost) 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 50 - 100 tis. ročně na údržbu. V případě větších investic např. do koupě 

a využití Bořeňské chaty cca 7 mil. Kč. 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MŽP, SFŽP) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.5: Snížení hlučnosti a prašnosti ve městě 

Popis opatření I přes postupné zlepšování dlouhodobě špatné situace v oblasti hlučnosti 

a prašnosti ve městě je cílem daného opatření nechat zpracovat hlukovou 

a prachovou studii, která by dlouhodobě analyzovala situaci. Na základě 

zjištěných dat pak budou vyvozena opatření na snížení tohoto znečištění. 

Bude nutná spolupráce s externími subjekty jako ŘSD, SŽDC, Severočeské 

doly a.s., ČEZ a.s. (Elektrárna Ledvice) a případně dalšími znečišťovateli. 

Podporované aktivity o Analýza současného stavu (studie) 

o Dlouhodobý průběžný monitoring 

o Zpracování studie – návrhy řešení 

o Realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění 

o Výsadba zelených či jinak řešených protihlukových a protiprašných stěn 

a opatření 

Realizátor OSÚ a ŽP 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 5 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF (OPŽP) 

o Granty soukromých subjektů (SD, ELE, Stop prachu) 
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Strategický cíl D3: Zkvalitnění životního prostředí ve městě 

Opatření D3.6: Vodní hospodářství 

Popis opatření Také čistota vodních toků a ploch je jednou z problematických oblastí, 

kterou je zapotřebí v dalších letech intenzivně řešit. Jedná se jednak 

o čistotu povrchových vod (zejména řeka Bílina, rybníky v Bezovce, vodní 

toky Syčivka a Lukovský potok), opatření ale nutně musí řešit i čistotu 

a problematiku podzemních vod a zadržení (retenci) vody v krajině a také 

odstranění případných zdrojů znečištění podzemních vod. Nedostatek vody 

v krajině a pro obyvatele je jedním z velkých otazníků pro další roky. 

Podporované aktivity o Analýza současného stavu (studie) 

o Dlouhodobý průběžný monitoring 

o Zpracování studie – návrhy řešení 

o Realizace opatření 

o Revitalizace vodních ploch a toků 

o Zřizování retenčních nádrží a tůní 

o Sanace skládky Chotovenka 

o Výsadba dřevin k zadržení vody v krajině 

o Důraz mimo jiné na zachování přírodního charakteru toků a nádrží, tam 

kde to jen jde 

o Zahájení vyjednání se znečišťovateli podzemních vod 

Realizátor OSÚaŽP, ODaP, MTSB 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Dle výsledků analýzy a studie 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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6.3 Opatření prioritní oblasti č. 2: Podnikání, vzdělávání a volný čas 

Prioritní oblast č. 2: Podnikání, vzdělávání a volný čas 

 

Strategický cíl P1: Obnova provozu v Lázních Kyselka 

Opatření P1.1: Získání investora pro obnovu lázní 

Popis opatření Problematika vyřešení vlastnických vztahů k lázeňskému areálu Kyselka a tím 

také jeho uvedení do provozu je do značné míry limitujícím faktorem pro 

rozvoj cestovního ruchu ve městě. Město by mělo vybrat takového 

investora, který by zajistil co možná bezproblémové fungování lázeňského či 

obdobného provozu. Po několika letech mimo provoz je třeba do celého 

areálu investovat nemalé finanční prostředky. Zvláště při dnešní konkurenci 

v oboru lázeňství, poskytování sociálních služeb a volnočasových aktivit je 

nutno přilákat potenciální klienty hlavně kvalitou, která se ovšem neobejde 

bez investic. 

Areál Kyselka má tradiční předpoklady a potenciál budoucího rozvoje. 

Spojení se sportovními areály a blízkost vrchu Bořeň by měly znamenat 

výhodu. Napojení areálu s městem a stav lázeňského parku však nejsou 

úplně bezproblémové. 

Při stanovení parametrů pro budoucího investora je zapotřebí zohlednit 

i zachování určitého procenta vlastnictví ze strany města. 

Podporované aktivity o Propagace města na veletrzích cestovního ruchu jako tradiční lázeňské 

destinace 

o Zpracování podnikatelského záměru na provoz lázeňského areálu 

o Cílená nabídka areálu lázní investorům 

o Nastavení parametrů pro budoucího investora 

Realizátor ONI, vedení města 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 300 000 Kč (bez investic) 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P1: Obnova provozu v Lázních Kyselka 

Opatření P1.2 Revitalizace lázeňského parku Kyselka 

Popis opatření Rozlehlý lázeňský park Kyselka není v současné době v plně optimálním 

zdravotním, ale hlavně pěstebním stavu. Pro obyvatele a návštěvníky města 

je však tento objekt zeleně zcela zásadní. Proto by město mělo začít 

systematicky s postupnou revitalizací celého parku. Důležité je zpracovat či 

aktualizovat plán péče o tento objekt zeleně. V jeho opatřeních je však třeba 

dbát na to, že park je památkově chráněn a zdejší stromy mají také statut 

významného krajinného prvku. Z obou těchto skutečností vyplývá řada 

omezení, která je nutno respektovat. 

Z hlediska majetkoprávního není situace také jednoduchá, některé pozemky, 

na nichž se park rozkládá, nejsou ve vlastnictví města. Je záměrem města 

některé pozemky v lázeňském areálu odkoupit. 

Při obnově funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně je 

nejdůležitějším hlediskem podpora biodiverzity, tj. zachování a případné 

zvýšení druhové a ekosystémové rozmanitosti. 

Dalším důležitým hlediskem pro plánovaná opatření je historická 

a kompoziční hodnota jednotlivých dřevin a v neposlední řadě také jejich 

hodnota přírodovědecká. Některé stromy, ač ve špatném zdravotním stavu, 

mohou být důležitým útočištěm pro některé taxony hmyzu a ptáků. 

Vzhledem k odborné i finanční náročnosti se doporučuje zpracovávat plán 

péče v úzké spolupráci s odbornou firmou. 

Podporované aktivity o Zahájit vyjednávání s ostatními vlastníky pozemků o spolupráci 

v revitalizaci pozemků a cest 

o Inventarizace dřevin a jejich zdravotního stavu 

o Provedení opatření směřující k podpoře biodiverzity 

o Provedení opatření vedoucích k revitalizaci vegetačních prvků k posílení 

rekreačního charakteru lázeňského parku 

o Úprava některých nevhodných zpevněných  povrchů 

o Systematická údržba vegetačních prvků v parku 

Realizátor ONI, OSÚaŽP, ODaP 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Počáteční revitalizace parku cca 5 mil. Kč. Odkupy pozemků cca 7,2 mil Kč, 

náklady na roční údržbu areálu cca 600 000 Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF (OPŽP) 

o Národní programy (SFŽP) 

o Finanční prostředky soukromých subjektů (SD a.s. aj.) 
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Strategický cíl P1: Obnova provozu v Lázních Kyselka 

Opatření P1.3: Oprava Lesní kavárny a inhalatoria 

Popis opatření Lesní kavárna se řadí k nejvýznamnějším architektonickým skvostům města 

a v minulosti byla vyhledávaným výletním místem lázeňských hostů 

i obyvatel. Záměrem opatření je obnovit tradici tohoto výjimečného 

restauračního a společenského zařízení prostřednictvím úpravy objektů 

a zkvalitnění prostředí a služeb tak, aby se Lesní kavárna stala opět místem 

setkávání široké veřejnosti a lákadlem pro návštěvníky města. 

Dalším výjimečným objektem v lázeňském parku je budova inhalatoria, která 

je již delší dobu nevyužitá a pomalu chátrá. 

Oba objekty jsou stejně jako celý lázeňský areál nemovitou kulturní 

památkou, z toho důvodu je třeba k opravám přistupovat velmi citlivě 

a všechna opatření provádět pod odhledem orgánu státní památkové péče 

a zástupců NPÚ. 

Podporované aktivity o Oprava fasád a střechy objektu Lesní kavárny 

o Úprava okolních prostranství a přístupových komunikací 

o Nalezení vhodného využití objektu inhalatoria 

o Kontrola aktuálního stavu a případná oprava fasád, schodiště a úprava 

vnitřních prostor inhalatoria 

Realizátor ONI, ODaP 

Doba realizace 2017-2019 

Odhad nákladů 6 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (Program MKČR regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón) 
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Strategický cíl P1: Obnova provozu v Lázních Kyselka 

Opatření P1.4: Oprava letního kina 

Popis opatření Během předchozích let byla započata rekonstrukce, kterou je nezbytné 

dokončit. Pro přilákání odpovídajícího počtu návštěvníků je třeba vytvořit 

atraktivní prostředí a program. To znamená, že objekt by měl být využíván 

multifunkčně nejen pro promítání filmů, ale také pro další kulturní akce jako 

koncerty a divadelní produkce. Důležitým typem klientů takového zařízení by 

se samozřejmě měli stát lázeňští hosté.  

Ekonomická situace podobných zařízení není v dnešní době optimální ani ve 

větších městech. Marketing pořádání akcí a také investice do infrastruktury 

areálu je třeba plánovat koordinovaně a počítat s tím, že město bude 

pravděpodobně za provoz takového, v dnešní době nadstandardního 

zařízení, doplácet z vlastního rozpočtu.  

Vzhledem k tomu, že v okolních městech a obcích již žádná z otevřených 

scén nefunguje, je možné očekávat, že o produkce pod širým nebem 

v příjemném prostředí zmodernizovaného letního kina v Bílině by mohl být 

zájem. 

Podporované aktivity o Rekonstrukce a modernizace areálu letního kina 

o Promyšlený marketing a propagace akcí ve smyslu intenzifikace 

pořádání různých kulturních projektů nejen z oblasti filmové 

o Zřízení parkoviště 

Realizátor ONI, OŠKaS, KC Bílina 

Doba realizace Do 2 let 

Odhad nákladů 3 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MK) 
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Strategický cíl P1: Obnova provozu v Lázních Kyselka 

Opatření P1.5: Revitalizace a rekonstrukce přístupových komunikací do lázeňského 

areálu 

Popis opatření Pro lázeňské město jako je Bílina je důležitý nejenom standard lázní, ale také 

vzhled veřejných prostranství, zvláště pak těch, kde se klienti lázeňského 

areálu nejvíce pohybují (náměstí a centrum města, nádraží, turistické stezky 

v okolí města a také přístupové komunikace k areálu Kyselky). V jednotné 

podobě by měl být celý městský mobiliář. Důraz by měl být kladen na 

provozní parametry a hlavně pohodlí. Dokonale provedený městský mobiliář 

pak bude samozřejmě přínosem nejen pro hosty areálu, ale také pro místní 

obyvatele.  

Z tohoto pohledu hraje Kyselská ulice, jako přístupová komunikace k areálu 

Kyselka, zásadní roli. Už designem a provedením jednotlivých prvků 

mobiliáře by mělo být jasné, že se jedná o ulici vedoucí k lázním a a měla by 

tak přitahovat ke krátkodobému odpočinku nejen případné návštěvníky, ale 

i místní obyvatele. Klidovému charakteru ulice by mělo napomoci také její 

dopravní řešení ve smyslu zklidnění. Nedílnou součást výsledného vzhledu 

ulice by mělo tvořit i stylové veřejné osvětlení. 

Podporované aktivity o Rekonstrukce Kyselské ulice včetně navazujících prostranství 

Realizátor ONI, MSTB 

Doba realizace 2 roky 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.1: Spolupráce města, kraje a okolních obcí na rekreačním využití 

Radovesické výsypky 

Popis opatření Prostor Radovesické výsypky je jedním z mála v okolí města, který je možno 

využít pro rozvoj aktivit spojených s cestovním ruchem. Vzhledem ke 

geomorfologii terénu, záběru ploch průmyslem a těžbou a omezeními 

ochrany přírody, nelze již dále zaplňovat katastr města těmito aktivitami. 

Řešení celého procesu bude vyžadovat mnoho času a investic. Vzhledem 

k tomu, že pozemky jsou ve vlastnictví dolů a jiných vlastníků, je vhodné 

s nimi řešit celou věc v souladu. Především město a jeho obyvatelé a další 

obce, do jejichž katastru území spadá, by měli rozhodovat o tom, jaké 

aktivity zde budou provozovány. Za podmínek pro město výhodných by zde 

bylo vhodné také investovat finance z městského rozpočtu.  

V souvislosti s potřebou posílit rekreační charakter města je žádoucí 

nabídnout v této lokalitě co nejširší škálu aktivit pro trávení volného času. 

Podporované aktivity o Spolupráce města a okolních obcí s vlastníky pozemků a krajským 

úřadem na celkové budoucí koncepci Radovesické výsypky 

o Pokračovat v podpoře budování infrastruktury v tomto prostoru 

o Budování objektů infrastruktury cestovního ruchu, jako jsou např. 

cyklostezky, in-line dráhy, sportovní rybolov apod. včetně nezbytného 

zázemí 

o Vybudování zázemí pro aktivity DDM a školská zařízení (pořádání 

příměstského tábora) 

o Vznik pamětních míst (naučné stezky) pro připomenutí zaniklých vesnic 

o Ponechání části ploch přirozenému vývoji (sukcesi) – vznik přírodě 

blízkých stanovišť pro flóru a faunu 

Realizátor vedení města, ONI, ODaP, spolupráce s SD, a.s. 

Doba realizace 2017 – 2023 

Odhad nákladů V etapách dle finančních možností 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (SFDI, SFŽP, Program určený na odstraňování 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností, tzv. 15 ekomiliard) 

o Fondy ESIF (IROP, OPŽP) 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.2: Revitalizace rekreačních ploch ve městě a v okolí 

Popis opatření Významným potenciálem města je atraktivní krajina v jeho bezprostředním 

okolí. Její využití návštěvníky města, ale i obyvateli je omezeno 

nedostatečnou přístupností potenciálních rekreačních lokalit. Smyslem 

opatření je proto vybudovat síť stezek, které propojí město s přírodními 

lokalitami v jeho bezprostředním okolí.  

Jedná se zejména o tyto lokality: pohádkový les, stezka dějin, naučná stezka 

Bořeň, stezka malířů. 

Podporované aktivity o Budování nových pěších stezek a cyklostezek propojující intravilán města 

s navazujícími přírodními lokalitami 

o Zahájení komunikace s vlastníky pozemků 

o Obnova stávajících stezek s rozmístěním informačních tabulí 

s upozorněním na např. (památné a významné stromy v Bílině, výskyt 

chráněných rostlin a živočichů apod.)  

o Celková revitalizace lázeňského parku Kyselka 

Realizátor OSÚaŽP, ONI, NNO (Bílinská přírodovědná společnost) 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy  

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.3: Tvorba marketingových a propagačních turistických produktů 

Popis opatření Cestovní ruch je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Účinným 

nástrojem pro zvýšení přílivu turistů do města se může stát nabídka 

komplexních turistických produktů. Předpokladem pro vytvoření atraktivních 

turistických produktů, které by udržely návštěvníka ve městě více než jeden 

den, je dostatečné spektrum turistických možností. Pro vytvoření 

specifických regionálních produktů je dobré navázat spolupráci s místními 

podnikateli, neziskovými organizacemi a také okolními obcemi.  

Město si musí uvědomit, že chce-li být atraktivní pro turisty, lázeňské hosty, 

ale i pro své nové potenciální obyvatele, musí se zásadním způsobem změnit 

jeho vnější obraz. Město a jeho vzhled je produkt, se kterým se musí jako 

s produktem zacházet a pracovat. To je podstatou městského marketingu. 

Jedná se tedy o zahrnutí systémů a nástrojů marketingu do řízení města 

s cílem zvýšit poptávku u nejširší veřejnosti (domácí i zahraniční). 

Jedním z možných systémových přístupů může být vydání mapového 

průvodce, který bude obsahovat nabídku poskytovatelů rekreačních 

a volnočasových služeb v Bílině. Ten by měl být distribuován obyvatelům, 

návštěvníkům města, případně též zajištěno jeho zveřejnění formou 

informační tabule a na internetových stránkách města. 

Podporované aktivity o Intenzivní spolupráce města s místními podnikateli, okolními obcemi 

a neziskovými organizacemi na tvorbě nových produktů cestovního 

ruchu 

o Promyšlený marketing a destinační management (propagace na 

veletrzích cestovního ruchu, spolupráce s cestovními kancelářemi, 

Českou centrálou cestovního ruchu apod.) 

o Zavedení systému využívání hmotného potenciálu města (efektivní 

využívání příležitostí a spolupráce vlastníků nemovitostí ve městě) 

o Aktivní nabízení volných kapacit a podnikatelských příležitostí ve 

spolupráci s majiteli objektů a pozemků 

o Vytipování cílových skupin a výběr vhodných marketingových nástrojů 

o Posílení komunikačních a informačních kanálů (informace na internetu, 

mapy, letáky, účast na veletrzích cestovního ruchu) 

o Podpora rozvoje lázeňství jakožto významného produktu města 

o Zpracování mapového průvodce 

Realizátor OŠKaS, ICB 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 3 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.4: Mobiliář města – informační systém 

Popis opatření Mezi základní, dnes již standardní prvky městského mobiliáře patří také 

informační systém města. Ten by měl sloužit jak občanům města, tak 

zejména jeho návštěvníkům. Součástmi tohoto systému mohou být uliční 

ukazatele, mapy, informační tabule, plakátovací plochy, internetové kiosky 

apod. Plochy pro instalaci informačních nebo propagačních materiálů 

mohou být umístěny také v objektech autobusových zastávek, nádražních 

vestibulech, vitrínách. 

Je třeba dbát na jednotnou koncepci městského mobiliáře. To znamená, že 

informační systém musí korespondovat s ostatními mobiliářovými prvky. 

Podporované aktivity o Tvorba jednotného moderně koncipovaného informačního systému 

města 

o Zvýšení úrovně občanské vybavenosti prostřednictvím zkvalitnění 

městského mobiliáře nejenom v centru 

Realizátor OŠKaS, ICB 

Doba realizace Do 2 let 

Odhad nákladů 7 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MMR) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.5: Obnova historického centra a památkových objektů v městské 

památkové zóně 

Popis opatření Komplexní rekonstrukce centra města spojená s jeho revitalizací je složitou 

a komplexní záležitostí. Náměstí s okolními ulicemi a zámkem jsou chráněny 

jako památková zóna. Proto je také třeba počítat s restrikcemi v oblasti 

stavebních konstrukcí a forem. Na základě pečlivé diskuse s památkáři, 

místními podnikateli a občany by městská reprezentace nejdříve měla zjistit 

potřeby rozvoje v městském centru. V návaznosti na připravený nový územní 

plán možností je zpracovat regulační plán (urbanistickou studii) historického 

centra města, který by měl reagovat na tuto diskusi tím, že by měl řešit 

soulad mezi podnikatelskými aktivitami, bydlením, dopravou na náměstí 

a v přilehlých ulicích.  

Regenerace a nové naplnění budov jako například objekt bývalé restaurace 

Černý kůň (informační centrum, kavárna apod.), či budov bývalého pivovaru 

s přilehlým prostranstvím Pivovarského náměstí anebo budov na Žižkově 

náměstí. 

Podporované aktivity o Široká diskuse o budoucnosti městského centra vyúsťující 

v konsensuální doporučení projektantovi a zpracovateli urbanistické 

studie (regulačního plánu) 

o Zpracování urbanistické studie (regulačního plánu) 

o Rekonstrukce budov na náměstí a v jeho bezprostředním okolí 

a mobiliáře historického centra s respektováním historických 

a památkových hodnot 

o Úprava veřejných prostranství v centru města 

Realizátor ONI, OSÚaŽP 

Doba realizace Dle jednotlivých etap 

Odhad nákladů 50 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MMR) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.6: Elektronizace Městského úřadu Bílina 

Popis opatření Městský úřad by měl usilovat o elektronizaci služeb občanům a zároveň 

o elektronizaci vnitřních procesů, což povede k zvyšování efektivity 

a transparentnosti veřejné správy. Dále zvyšovat komfort občanů za pomocí 

zavádění moderních informačních technologii. 

Podporované aktivity o Elektronizace služeb občanům 

o Elektronizace vnitřních procesů 

o Elektronická úřední deska 

o Sdílení a využívání pasportu jednotlivých odborů města a jeho 

příspěvkových organizací 

Realizátor OI, ODaP 

Doba realizace 2016 – 2022 

Odhad nákladů Zavedení cca 20 mil. Kč, provoz cca 2 mil. ročně 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P2: Vzhled, propagace a rekreační charakter města 

Opatření P2.7: Rozvoj informačního centra, rozšíření služeb o stálou expozici 

Popis opatření Městské informační centrum by mělo rozšířit své informační služby nejen ve 

vztahu k návštěvníkům města, ale i místním obyvatelům. Mělo by se stát 

hlavním informačním místem ve městě a obyvatelé by si na tuto jeho funkci 

měli zvyknout a využívat ji.  Opatření je zaměřeno nejen na intenzivnější 

podporu činnosti IC, ale též na zvýšení využívání moderních informačních 

nástrojů, jako jsou interaktivní tabule, informační kiosky, internet atd. 

Další nabídkou služeb by mělo být rozšíření o stálou expozici (historie, 

hornictví). 

Podporované aktivity o Podpora provozu informačního centra 

o Podpora zavádění a využívání moderních informačních nástrojů 

(interaktivní tabule, aplikace apod.) 

o Podpora zřízení stálé expozice 

Realizátor OŠKaS, ICB 

Doba realizace Do 5 let 

Odhad nákladů 5 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P3: Vzdělávání a podpora podnikání 

Opatření P3.1: Maximální využití stávajících nevyužitých ploch a objektů pro MSP 

Popis opatření Město disponuje několika chátrajícími a nevyužitými objekty, které by bylo 

vhodné a účelné využít právě pro rozvoj MSP. Město má dvě možnosti, jak 

k této problematice přistoupit: buď na své náklady rekonstruovat 

nevyužívané objekty a zbudovat v nich podnikatelská centra, či je jiným 

způsobem poskytnout k podnikání (formou pronájmu), případně zchátralé 

objekty ve svém vlastnictví nabídnout k prodeji zájemci, který přijde 

s realistickým podnikatelským záměrem. 

Podporované aktivity o Vytipování a zmapování nevyužívaných objektů vhodných pro rozvoj 

podnikání 

o Rekonstrukce vybraného objektu na podnikatelské centrum / pro 

podnikatelské aktivity 

o Nabídka nevyužívaných objektů investorům 

o Aktivní komunikace mezi zástupci města a podnikatelského sektoru 

o Spolupráce s Hospodářskou komorou v rámci potenciálních možností 

Realizátor OSÚaŽP 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 1 – 80 mil. Kč v závislosti na způsobu realizace opatření 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MPO, CzechInvest) 

o Fondy ESIF (OPPIK) 
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Strategický cíl P3: Vzdělávání a podpora podnikání 

Opatření P3.2: Podpora rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na zaměstnanost 

Popis opatření Opatření je zaměřeno na rozvoj lidských zdrojů ve městě takovým 

způsobem, aby jejich znalosti a dovednosti lépe odpovídaly potřebám 

stávajících a případných budoucích zaměstnavatelů. V rámci opatření je 

vhodné spolupracovat s ÚP ČR, vzdělávacími institucemi a NNO 

a podporovat tvorbu rekvalifikačních programů, školících programů 

a motivačních kurzů pro stávající zaměstnance a zejména pro nezaměstnané. 

Jako vhodné se jeví rovněž zřízení poradního orgánu tzv. „Průmyslové rady“, 

složené z představitelů významných zaměstnavatelů v regionu (elektrárna, 

doly, sklárna), veřejné správy (město, ÚP ČR) a vzdělávacích institucí. 

Další podpora by mohla směřovat k středoškolským a vysokoškolským 

studentům. Toto je možné uskutečnit např. formou finanční pomoci 

(stipendium) nebo příspěvku na dojíždění, zajištění absolventských praxí, 

podpory při zpracovávání závěrečných prací se zaměřením na oblast města 

či přilehlého okolí. 

Podporované aktivity o Podpora vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro nezaměstnané 

o Podpora školících programů pro zaměstnance 

o Podpora rozšíření vzdělávací programů místních škol (ZŠ, gymnázium) 

v reakci na potřeby trhu 

o Dílny, pracovní materiál, zvýšení zájmu o technické obory 

o Prověřit situaci ohledně studujících SŠ a VŠ 

o Příprava a realizace motivačního programu pro SŠ a VŠ studenty 

o Zřízení Průmyslové rady 

Realizátor OŠKaS, ÚP ČR, vzdělávací instituce, školy, zaměstnavatelé 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 500 tis. Kč/rok 

Zdroje financování o Rozpočet města 

o Fondy ESIF (OPVVV, OPZ) 

o Národní a regionální fondy (ÚP ČR) 

o Dotace a granty soukromých subjektů 
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Strategický cíl P3: Vzdělávání a podpora podnikání 

Opatření P3.3: Modernizace školských zařízení 

Popis opatření Město Bílina je zřizovatelem mateřských škol, jejichž hlavním úkolem je 

příprava dětí na nástup do vzdělávacího procesu. Předpokladem pro jejich 

úspěšnou činnost je vhodné materiálně technické zabezpečení a zajištění 

kvalifikovaných pracovníků. 

Město je zřizovatelem i tří základních škol. Úkolem ZŠ je poskytnout žákům 

kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další 

vzdělávání. Modernizace se zaměří na celkové kulturní prostředí školy, 

postupnou renovaci zastaralého vybavení, technického vybavení třídy, 

odborných a IT učeben s důrazem na výuku klíčových kompetencí, které 

poté žáci škol využijí v praxi. Dalším důvodem pro nové investice do škol je 

zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání s ohledem na děti ze 

sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich další 

vzdělávání a uplatnění v praxi. 

Podporované aktivity o Sestavení plánu systémového řešení investic do MŠ a ZŠ  

o Investice do stavebních úprav, úprav zajišťujících bezbariérovost 

a pořízení vybavení odborných učeben 

o Zajištění kvalitního připojení k internetu za účelem zkvalitnění výuky 

o Realizace projektů na zvyšování kvality vzdělávání 

o Realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání MŠ a ZŠ 

Realizátor ONI, OŠKaS, školy 

Doba realizace 2017 – 2023 

Odhad nákladů 20 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF (IROP) 

o Národní a regionální fondy (MŠMT) 
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Strategický cíl P3: Vzdělávání a podpora podnikání 

Opatření P3.4: Iniciace zřízení nového učňovského zařízení 

Popis opatření Ve městě Bílina je střední školství zastoupeno pouze gymnáziem, žáci učilišť 

jsou tak nuceni vyjíždět za studiem do okolních měst. Situace v zaměstnávání 

absolventů je všeobecně špatná, neboť zaměstnavatelé upřednostňují 

pracovníky s odbornou praxí. Ke zlepšení této nepříznivé situace by mohlo 

přispět obnovení učňovského školství, kdy by se každý učeň učil pro 

konkrétního zaměstnavatele. Tím by se eliminoval počet absolventů 

v profesích, které vlastně nikdo nepotřebuje. 

Učební obor na území města by poskytl vzdělání dětem ze sociálně slabších 

rodin, které si nemohou dovolit hradit dojíždění svých dětí za vzděláváním 

do jiného města. 

Podporované aktivity o Zmapování situace na trhu práce 

o Jednání se zaměstnavateli o požadavcích na kvalifikaci pracovní síly 

o Zřízení informačního a poradenského centra pro volbu zaměstnání 

o Zahájení jednání s KÚ a MŠMT ohledně vzniku učňovského zařízení ve 

městě 

Realizátor Vedení města, OŠKaS, ÚK, MŠMT, zaměstnavatelé 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Nefinanční opatření, případný vklad majetku ÚK 

Zdroje financování Nefinanční opatření 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.1: Modernizace plavecké haly, využití areálu termálního koupaliště 

Popis opatření Obdobně jako v případě Zelené haly v návaznosti na rekonstrukci zateplení 

a pláště budovy je nutná potřeba modernizace a zvýšení kvality vnitřního 

prostoru, aby byla naplněna obyvateli města pociťovaná potřeba zvýšení 

standardu tohoto zařízení. Má-li být toto zařízení do budoucna 

konkurenceschopné nabídce aquacenter v Mostě a Teplicích, je nutné jej 

výrazně zlepšit. Cílem opatření je proto modernizovat plaveckou halu 

zejména v oblasti technologického zázemí a vnitřních prostor s cílem zvýšit 

jak efektivitu jejího provozu, tak zároveň uspokojit potřeby místních 

obyvatel. Součástí opatření je rovněž oživení a rehabilitace prostoru 

termálního koupaliště instalováním zařízení pro volnočasové aktivity (např. 

lanové centrum, Junglearena, lezecká stěna, pumptracková dráha) 

s možností využití části prostoru Historickým spolkem pro jejich akce. 

Podporované aktivity o Zpracování potřebné dokumentace 

o Realizace modernizace plavecké haly 

o Zajištění bezplatného převodu pozemků pod termálním koupalištěm do 

majetku města Bílina 

o Vybudování volnočasových prvků v areálu bývalého koupaliště 

Realizátor ONI, OSÚaŽP, MSTB 

Doba realizace 4 roky 

Odhad nákladů 20 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF 

o Národní a regionální fondy 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.2: Vybudování přetlakové tenisové haly 

Popis opatření Cílem opatření je vyřešit dlouhodobý problém místního tenisového klubu 

a tenistů obecně, kterým jsou omezené možnosti provozování tenisového 

sportu v zimním období. Sportovní hala, ve které je v současné době tenis 

v zimním období provozován, je využívána i jinými sportovními 

organizacemi. Prostor, který je zájemcům z řad tenistů k dispozici, je tak 

velmi omezený. Z ekonomického hlediska se jako nejvhodnější řešení jeví 

pořízení přetlakové tenisové haly, minimálně o kapacitě dvou kurtů, která by 

byla každoročně v zimní sezóně instalována na tenisových kurtech. 

Podporované aktivity o Nákup přetlakové tenisové haly a vybudování potřebného technického 

zázemí 

o Zajištění provozu kurtů v zimním období 

Realizátor ONI, MTSB 

Doba realizace Do konce roku 2016 

Odhad nákladů 3 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
57 

Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.3: Modernizace koupaliště a autokempu Kyselka 

Popis opatření Cílem opatření je vyřešení provozu venkovního koupaliště. Sezóna provozu 

je velmi krátká (červen – září). I po tuto dobu je návštěvnost velmi rozdílná 

v závislosti na aktuálním počasí. Opatřením by se měla zvýšit nabídka služeb 

a vyžití, tak aby i za mírně nepříznivých klimatických podmínek bylo pro 

občany zajímavé areál koupaliště navštívit. Rozšíření aktivit by však nemělo 

být příliš na úkor kapacity místa pro odpočinek/opalování, zejména 

s ohledem na přeplněnost areálu v horkých dnech. Potřeba je tedy realizovat 

takové aktivity, které nejsou příliš náročné na prostor, případně jsou 

mobilní. 

Dále je nutná rekonstrukce převlékáren, vč. případného navýšení počtu 

kabin pro splnění platné legislativy v souvislosti s kapacitou koupaliště. 

Nutná je rekonstrukce původní pokladny včetně automatické brány do 

autokempinku kvůli zvýšení zabezpečení a kontroly areálu. Se zabezpečením 

souvisí i řešení dožívajícího oplocení celého komplexu. 

Jedním z nejdůležitějších opatření je rekonstrukce samotného bazénu. 

Současný povrch vyžaduje vždy před započetím sezóny nutné opravy 

spojené s nemalými finančními prostředky. Možné řešení je montáž 

nerezové vany, která nevyžaduje žádnou finančně náročnou údržbu a má 

dlouhou životnost, případně zvážit jiný obdobně kvalitní povrch. Dále je 

možné doplnit bazén o soustavu trysek a chrličů vody. 

Tobogán, který je již za hranicí své životnosti, by bylo vhodné rekonstruovat 

či nahradit jinou atrakcí. Např. skluzavkou, kde by její zadní stranu mohla 

tvořit lezecká stěna, nebo jiným herním prvkem opět kombinovaným 

a nenáročným na plošnou výměru. 

V autokempinku je nutné napravit havarijní stav společných sprch a dokončit 

obměnu chatiček. 

Na zvážení je instalace kamerového systému nebo online přenosu na www 

stránky – možnost zjistit obsazenost v reálném čase. 

Podporované aktivity o Zpracování projektové dokumentace 

o Realizace modernizace koupaliště 

o Aktivity pro zvýšení návštěvnosti 

o Zpracování časového harmonogramu modernizace koupaliště 

Realizátor MTSB, ONI 

Doba realizace V etapách dle finančních možností 

Odhad nákladů 50 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF 

o Národní a regionální fondy 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.4: Vybudování a rekonstrukce multifunkčních sportovních a dětských 

hřišť v majetku města 

Popis opatření Cílem projektu je rozšíření služeb v oblasti sportovního a volnočasového 

vyžití pro občany města i návštěvníky regionu, kteří dávají přednost 

aktivnímu trávení volného času. Snahou by měla být vyvážená realizace 

tohoto opatření ve všech částech města. 

Podporované aktivity o Zmapování současného stavu všech hřišť a jejich údržba a provoz 

o Zpracování potřebné dokumentace 

o Nové hřiště v Mírové ulici, workoutové hřiště v sídlišti Za Chlumem, na 

PP I a II 

o Rekonstrukce stávajících hřišť (hřiště u speciální základní školy na PP I 

a v Čapkově ulici) 

o Likvidace zbytků různých konstrukcí bývalých hřišť (bezpečnost 

obyvatel) 

o Nová hřiště pro různé věkové kategorie na území města 

Realizátor ONI, vedení města, MTSB 

Doba realizace 2 roky 

Odhad nákladů 15 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 

 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
59 

Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.5: Podpora sportovních akcí a sportovních organizací a realizace 

společného marketingu a spolupráce místních sportovních zařízení 

Popis opatření V zájmu smysluplného využívání volného času zejména dětí a mládeže by 

město mělo všemožně podporovat sportovní kluby, organizace a nadané 

jednotlivce. Dojde tím k výraznému zvýšení kvality života ve městě, dobré 

sportovní výkony místních talentů mohou sloužit městu jako významný 

způsob propagace na sportovních akcích doma i v zahraničí. 

Podporované aktivity o Finanční podpora sportovních akcí a činnosti sportovních organizací 

o Společný marketing místních sportovních zařízení při nabídce svých 

služeb 

Realizátor OŠKaS ve spolupráci s organizacemi 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 8 mil. Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MŠMT) 

o Fondy ESIF 

o Dotace a granty soukromých subjektů 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.6: Modernizace objektu a zařízení zimního stadionu a jeho okolí 

Popis opatření Přes celkovou modernizaci místního zimního stadionu, která proběhla 

v nedávné době, tento objekt stále ještě nedisponuje potřebným zázemím 

pro hráče. Opatření je proto zaměřeno na dobudování šaten tak, aby toto 

zázemí plně vyhovovalo potřebám místního klubu. 

Pro zabezpečení provozu zimního stadionu je nutné pořízení nové rolby pro 

úpravu ledu, s tím souvisí i úprava stávající garáže pro parkování a dobíjení 

nové elektrické rolby, která bude splňovat veškeré požadavky dle platných 

bezpečnostních norem. 

Pro zvýšení ekonomie provozu by bylo vhodné zvážit možnosti recyklace 

vody (sněžná jáma), další rekuperace či využití odpadního tepla, výměny 

osvětlení stadionu za úspornější zdroje apod. 

Pro pořádání akcí, turnajů i veřejného bruslení je nutné vybudovat nové 

parkoviště o dostatečné kapacitě a případně zřídit kamerový bod, kdy bude 

možné online zjistit obsazenost ledu na zimním stadionu zejména v době 

veřejného bruslení. 

Podporované aktivity o Dobudování šaten v objektu zimního stadionu 

o Zpracování studie na snížení energetické náročnosti provozu  

o Nákup rolby na úpravu sněhu 

o Vybudování parkoviště 

Realizátor MTSB, ONI 

Doba realizace V etapách dle finančních možností 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MŠMT) 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.7: Modernizace kulturních a volnočasových zařízení v majetku města 

Popis opatření Město Bílina provozuje prostřednictvím svých zřízených organizací různá 

volnočasová a kulturní zařízení, která jsou průběžně udržována v relativně 

dobrém stavu. Avšak vzhledem ke stáří některých objektů, které slouží 

k zajištění kulturního a volnočasového vyžití občanů města, je potřeba 

u většiny z nich investovat finanční prostředky do modernizací budov a jejich 

zařízení. Zejména by se mělo jednat o investice, které např. sníží 

energetickou náročnost objektů, vyřeší problematiku se zastaralou 

infrastrukturou (např. kanalizace v historické části města), zajistí 

bezbariérový přístup objektů a modernější technické vybavení. 

Podporované aktivity o Zajištění projektových dokumentací pro tyto akce 

o Objekt knihovny a ZUŠ: výměna oken objektu  

o DDM: dodatečné zateplení fasád a střechy objektu, odizolování vlhkého 

suterénu 

o Klub důchodců: výměna oken a zateplení obvodových stěn a střechy   

o Městské divadlo: rekonstrukce jevištní technologie, vybudování 

chybějící vzduchotechniky, obnova akustického prostoru sálu, 

modernizace a obnova vybavení 

o Městská knihovna: modernizace a obnova vybavení IT 

Realizátor ONI, OŠKaS 

Doba realizace V etapách dle finančních možností 

Odhad nákladů 45 mil Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF (OPŽP) 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.8: Podpora kulturních a společenských akcí ve městě 

Popis opatření Významný vliv na utváření pozitivní image města má kulturní, společenský 

a sportovní život. Zároveň by město mělo nadále podporovat existující 

sportovní, kulturní a společenské podniky konané ve městě, aby se tradice 

kulturního a společenského života dále rozvíjela. 

Kvalitní kulturní a společenský život ve městě má výrazný pozitivní vliv na 

posílení vazeb obyvatel k městu, k sobě navzájem a k rozvoji občanské 

společnosti. Povinností města by proto mělo být i nadále finančními 

i nefinančními nástroji podporovat kulturní a společenské akce, které jsou ve 

městě realizovány, a zajistit dostatečnou informovanost o jejich konání. 

Podporované aktivity o Upevnění tradice městské slavnosti nadregionálního významu 

o Podpora stávajících i připravovaných kulturních, společenských 

a sportovních akcí 

o Finanční podpora kulturních a společenských akcí konaných ve městě 

o Poskytnutí zázemí pro konání kulturních a společenských akcí 

o Využití existujících komunikačních kanálů ve městě pro zajištění 

informovanosti o pořádaných akcích ve městě (Bílinský zpravodaj, 

internet, apod.) 

Realizátor OŠKaS, KCB, ICB 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 2 mil. Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl P4: Rozšíření a zkvalitnění volnočasové nabídky ve městě 

Opatření P4.9: Nové formy volnočasových vzdělávacích aktivit 

Popis opatření Cílem opatření je možnost kvalitního naplnění volného času seniorů. 

Univerzita III. věku podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů; 

zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, 

které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj. Má především charakter 

„společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, 

překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího 

věku. 

Podporované aktivity o Univerzita III. věku, vzdělávací kurzy pro seniory 

o Zmapování zájmu ze strany seniorů 

o Vytipování vhodného objektu, poskytnutí zázemí 

Realizátor OŠKaS, NNO 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů 500 tis. Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 

 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
64 

6.4: Opatření prioritní oblasti č. 3: Sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost 

Prioritní oblast č. 3: Sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost 

 

Strategický cíl S1: Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

Opatření S1.1: Programy pro specifické skupiny obyvatel 

Popis opatření Smyslem opatření je sblížení různorodých komunit a výchovné působení na 

majoritní a minoritní komunity pro umocnění tolerance a multikulturního 

života města. Realizace opatření se také zaměří na co největší možnou míru 

zapojení rodiny a dospělých do přípravy a organizace jednotlivých akcí 

v oblasti vzdělávací, kulturní a sportovní. Náplň volnočasových aktivit musí 

vykazovat velkou míru integračních faktorů a faktorů motivujících 

problematické komunity ke změně vedoucí ke společensky přijatelnému 

způsobu života. 

Dotčené subjekty zhodnotí možnosti a rezervy v rámci organizace akcí 

a poskytování služeb, kterých se mohou účastnit společně rodiče s dětmi. 

Podporované aktivity o Společné volnočasové aktivity zaměřené na rodiče i jejich děti 

o Podpora zájmových kroužků i jednorázových akcí 

o Motivace k zapojení dospělých z majoritní i minoritní komunity do 

přípravy a organizace akcí 

o Podpora aktivit seznamující s lokálními či etnickými tradicemi 

o Další NNO 

Realizátor Dům dětí a mládeže, OŠKaS, ostatní NNO (např. Člověk v tísni) 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 500 tis. Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S1: Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

Opatření S1.2: Zřízení kontaktního pracoviště ÚP ČR v Bílině 

Popis opatření Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště plní úkoly v oblastech zprostředkování 

zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatelů, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, podpory 

v nezaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek správního orgánu prvního 

stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné 

nouzi, zákona o sociálních službách, zákona poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Zřízením kontaktního pracoviště dojde ke zlepšení dostupnosti služeb pro 

uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby v hmotné nouzi, osoby se 

zdravotním postižením, ale i pro osoby v nepříznivé sociální situaci. V rámci 

spolupráce s OSVaZ MěÚ Bílina bude účelněji realizována provázanost 

sociálně-právní ochrany osob. 

Město Bílina chce iniciovat jednání o zřízení kontaktního pracoviště ÚP ČR 

s Krajskou pobočkou a Generálním ředitelstvím ÚP ČR. 

Podporované aktivity o Projednání záměru s ÚP ČR 

o Vytipování vhodného objektu 

o Rekonstrukce vhodného objektu 

Realizátor Vedení města, OSVaZ, ONI 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (ÚP ČR) 

o Fondy ESIF (IROP) 
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Strategický cíl S1: Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

Opatření S1.3: Využívání veřejně prospěšných prací a Probační a mediační služby ČR 

Popis opatření Jedním z nástrojů APZ jednotlivých ÚP je vytváření veřejně prospěšných 

prací, a to formou příspěvků zaměstnavatelům, kteří mají omezený nebo 

žádný objem finančních prostředků na mzdové účely. Činností VPP je 

především zabezpečování čistoty, údržby zeleně a bytového fondu ve městě. 

Z pohledu struktury pracovníků se jedná hlavně o těžko umístitelné 

uchazeče s nízkou kvalifikací a dále z rizikových skupin nezaměstnaných. 

Pro tyto práce bude město využívat rovněž služeb Probační a mediační 

služby ČR a osob, které dostaly nařízeny alternativní tresty a veřejně 

prospěšné práce. 

Podporované aktivity o Využívání VPP 

o Jednání s ÚP ČR, KoP Teplice 

o Využívání osob s alternativními tresty 

o Jednání s PMS ČR 

Realizátor MTSB, ÚP ČR, PMS ČR 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Realizace opatření nepředstavuje finanční náklady pro město, vyjma nákladů 

na ochranné prostředky (cca 3 tis. Kč na 1 přijatého VPP pracovníka) 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (ÚP ČR, PMS ČR) 
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Strategický cíl S1: Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

Opatření S1.4: Zvýšení kvalifikace zaměstnanců MěÚ 

Popis opatření Cílem tohoto opatření je zajistit zvyšování kvalifikace a prohlubování 

odborných a jazykových znalostí, komunikačních a manažerských dovedností 

a znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií zaměstnanců 

MěÚ a organizací města a tím přispět ke zlepšení efektivity jejich činnosti 

a snazšímu řešení problémů s obyvateli města. 

Podporované aktivity o Rozvoj lidských zdrojů Městského úřadu a městem zřízených organizací 

o Podpora a rozšiřování motivace vzdělávat se a zvyšovat si kvalifikaci, 

odbornost a kvalitu 

o Podporovat vznik kurzů nabízených distanční formou nebo formou e-

learningu 

o Zlepšování využití ICT ve veřejné správě prostřednictvím vzdělávání 

úředníků v této oblasti 

Realizátor OSVaV, OI 

Doba realizace 2016 – 2023 

Odhad nákladů 400 000 - 500 000 Kč/rok 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Fondy ESIF (IROP, OPZ) 
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Strategický cíl S1: Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města 

Opatření S1.5: Naplňování Komplexního plánu bezbariérových tras v Bílině 

Popis opatření Komplexní plán bezbariérových tras byl vytvořen v roce 2010 za účelem 

vytvoření a trvalého udržení podmínek pro nezávislý pohyb obyvatel 

a návštěvníků města s omezenou schopností pohybu a orientace. Komplexní 

plán navazuje na cíle Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

a zaměřuje se na zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro pěší a na 

bezbariérovou dostupnost veřejných budov, která je dalším z kritických bodů 

města. Mezi veřejné budovy řadíme úřady, zdravotnická zařízení, zařízení 

pro poskytování sociálních služeb, vzdělávací a volnočasová zařízení pro děti 

a mládež (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, knihovna), sportovní haly apod. 

Bezbariérovost infrastruktury, dopravy a budov je hlavní podmínkou pro 

zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace (dle vyhlášky 

398/2009 S.) do aktivního života. 

Cílem tohoto opatření je odstraňování Komplexním plánem zjištěných 

nedostatků, aby izolovanost postižených a technické bariéry omezující jejich 

život byly co nejmenší. 

Podporované aktivity o Systémové řešení problematiky bezbariérovosti – chodníky, 

komunikace, veřejné budovy, obchody, atd. 

o Zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních a pěších komunikací a jejich 

křížení 

o Zajistit bezbariérový přístup do budov, zdravotnických zařízení, škol 

nebo sportovišť výstavbou výtahů nebo instalací schodišťových plošin 

Realizátor ONI, ODaP, OSVaZ 

Doba realizace 2016 - 2023 

Odhad nákladů 15 mil Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MPSV) 

o Fondy ESIF (IROP) 

 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – návrhová část 

 
69 

Strategický cíl S2: Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

Opatření S2.1: Optimalizace a další rozšíření kamerového systému a zkvalitnění 

technického vybavení MP Bílina 

Popis opatření Kamerový systém v Bílině pozitivně působí jako prostředek preventivního 

dohledu, včetně dohledání a ustanovení pachatelů TČ, vandalů a narušitelů 

veřejného pořádku. Na základě této dobré zkušenosti by město Bílina mělo 

rozšířit kamerový systém monitoringu města i do dalších lokalit, včetně 

revitalizace v pravidelných cyklech vzhledem k morálnímu a fyzickému 

opotřebení stávajícího vybavení. 

Podporované aktivity o Nákup a instalace monitorovacího zařízení + případná modernizace 

a výměna stávajících morálně a fyzicky zastaralých kamerových bodů 

o Poptávka po zařízení a nových monitorovacích technologiích včetně 

propojení s pultem centrální ochrany 

o Posílení materiálních a personálních kapacit městské policie Bílina 

Realizátor Městská policie, ONI 

Doba realizace 1-5 let 

Odhad nákladů 5 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MVČR) 
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Strategický cíl S2: Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

Opatření S2.2: Zvýšení spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií v Bílině, 

Probační a mediační službou a dalšími subjekty při řešení problematiky 

bezpečnosti, kriminality a prevence 

Popis opatření Město Bílina vzhledem k činnosti městské policie zaznamenalo snížení aktivit 

Policie ČR vůči veřejnému pořádku, bezpečnosti a prevenci. Systém práce 

PČR je byrokratický a obnáší velké množství administrativy, čímž se snižuje 

prostor pro přímý výkon služby na veřejnosti. Smyslem opatření je citlivě 

stimulovat státní policii k vyšší bdělosti, operativním zásahům 

a připravenosti k řešení kriminálních činů i dohledu nad pořádkem města. 

Prostředkem k dosažení požadovaného efektu je vyšší kooperace 

a spolupráce městské a státní policie. 

Město Bílina se potýká s velmi vysokým podílem drobné kriminality. 

Vzhledem k přetíženosti soudů jsou případy řešené až za velmi dlouhou 

dobu. Alternativní tresty se jeví jako pružným řešením vhodného potrestání 

pachatelů. Město Bílina potřebuje pracoviště Probační a mediační služby 

přímo ve městě. Požadovaným efektem je dosažení stavu „narovnání“ 

vzniklé škody, a to mediací, ke které může dojít ještě před soudním 

projednáním. Rovněž tak činnost probačních pracovníků umožní vyšší počet 

soudem uložených alternativních trestů realizovaných přímo v Bílině. 

Podporované aktivity o Definování a bližší specifikace společných cílů městské i státní policie 

o Zvýšení efektivity práce prostřednictvím společné kooperace 

o Společná operativní jednání a porady městské a státní policie 

o Navázání rozhovorů s příslušnými státními institucemi (Ministerstvo 

spravedlnosti ČR, Okresní soud Teplice) o zřízení pracoviště Probační 

a mediační služby v Bílině 

o Podpora zřízení pracoviště Probační a mediační služby v Bílině – 

poskytnutím vhodných administrativních prostor, zvýhodněného nájmu 

apod. 

Realizátor Městská policie Bílina, PČR, PMS ČR 

Doba realizace Spolupráce MP, PČR průběžně; Probační a mediační služba – v návaznosti na 

legislativu (domácí vězení, náramky) v horizontu střednědobém 

Odhad nákladů Nefinanční opatření 

Zdroje financování Nefinanční opatření 
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Strategický cíl S2: Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

Opatření S2.3: Realizace preventivních programů ve školách a školkách a pro 

ohrožené skupiny obyvatel 

Popis opatření Opatření se orientuje na posílení primární prevence ve školních 

a předškolních zařízeních, dále vůči ohroženým skupinám obyvatel, jako jsou 

senioři, zdravotně postižení, matky samoživitelky, osoby na odchodu 

z dětského domova apod.  Podporované preventivní programy pro školy 

a školky se budou zaměřovat na obvyklé tematické celky aplikované však 

přímo do prostředí města Bílina. Obdobně preventivní programy pro seniory 

a další cílové skupiny.  

Děti a senioři jsou častými oběťmi trestné činnosti. Cílem je vyšší 

připravenost při jednání v krizových situacích, seznámení s prostředky 

aktivní a pasivní obrany, upevnění základních zásad pro zajištění vlastní 

bezpečnosti a odvrácení ohrožujících situací, práce policie a záchranných 

složek. Programy budou mít charakter tematických celků, jejichž forma bude 

přizpůsobena cílové skupině. 

Podporované aktivity o Realizace preventivních programů pro školská a předškolská zařízení, 

volnočasová zařízení, dětské domovy, domovy seniorů, kluby matek 

a seniorů apod. (volnočasové aktivity, osvěta) 

o Zřízení funkce školního metodika prevence, vzdělávání pracovníků 

oblasti prevence 

Realizátor Městská policie, OSVaZ, OŠKaS 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Dle aktuálních potřeb a výsledků analýz 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MVČR, MŠMT) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S2: Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

Opatření S2.4: Podpora poskytovatelů sociálních služeb v ICP 

Popis opatření V souvislosti s plněním udržitelnosti projektu Integrované centrum 

prevence, na který byla v minulém programovém období čerpána dotace 

prostřednictvím Integrovaného operačního programu, se město Bílina 

zavázalo prostřednictvím smlouvy o partnerství ke spolupráci s neziskovou 

organizací zajišťující v tomto objektu poskytování sociálních služeb. Podpora 

spočívá především v bezplatném poskytnutí prostor, kde jsou aktivity 

spojené s poskytováním sociálních služeb vykonávány. 

Obsahem opatření je poskytování sociálních služeb zaměřených na práci 

s osobami žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či osobami sociálním 

vyloučením ohroženými společností Člověk v tísni, o.p.s. Jedná se o Terénní 

programy, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež ve věku 6-26 let. Služby obsahují pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné 

a vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. Aktivity 

spojené s poskytování sociálních služeb jsou vykonávány v terénu 

a v prostorách Integrovaného centra prevence. 

V rámci poskytovaných služeb je realizováno pracovní poradenství, dluhové 

poradenství, podpora vzdělávání, klub pro rodiče s dětmi, předškolní klub. 

Podporované aktivity o Plnění smlouvy o partnerství a smlouvy o výpůjčce 

o Terénní programy 

o Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  

o Nízkoprahová zařízení 

Realizátor OSVaZ, ODaP, NNO (Člověk v tísni) 

Doba realizace 2016 – 2023 

Odhad nákladů 1,4 mil/ rok/služba 

Zdroje financování o Městský rozpočet (nefinanční příspěvek formou výpůjčky prostoru ICP) 

o Národní a regionální fondy (ÚK, MPSV) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S2: Zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality, prevence 

Opatření S2.5: Posílení protidrogové prevence a zřízení protidrogového 

koordinátora 

Popis opatření Město Bílina se dlouhodobě potýká s drogovou problematikou obyvatel, 

dále je situováno na tranzitní cestě dealerů drog. Cílem je zřízení 

protidrogového koordinátora v návaznosti na systém vytvářený Ústeckým 

krajem. Pro koordinaci spolupráce místních složek – školství, sociální péče, 

zdravotnictví, MP a PČR, hygienické služby, soudů, kurátorů, NNO, apod., 

monitorování vývoje situace, vytváření a realizace koncepcí preventivních 

protidrogových programů, včetně dosažení dotačních titulů na 

protidrogovou politiku. 

Obsahem opatření je dále kompletní primární, sekundární a terciární 

prevence v oblasti drog. To znamená zachování terénního protidrogového 

programu, zvýšit četnost působení terénních pracovníků na území města 

a zajistit ve městě prevenci v oblasti drog, dále pak zajisti ve městě odborné 

sociální poradenství v oblasti drog.  

Návaznost na současné aktivity (terénní služba, besedy pro žáky, studenty 

a veřejnost), jejich další rozvoj. 

Podporované aktivity o Vzdělávání a osvěta v oblasti prevence 

o Realizace terénních protidrogových programů 

o Odborné sociální poradenství 

o Koordinační aktivity mezi zúčastněnými subjekty 

o Zpracovávání materiálů, podkladů a výstupů v protidrogové politice 

o Zřízení pozice protidrogového koordinátora 

Realizátor Městská policie, NNO (Most k naději, White Light) 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů Dle aktuálních potřeb a výsledků analýz 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MVČR, MŠMT, MPSV, ÚK) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.1: Modernizace prostor DsPS 

Popis opatření Vzhledem ke stárnutí populace a vysokému počtu seniorů ve společnosti je 

nutné vytvořit podmínky pro rovnoprávný a aktivní život seniorů. Cílem je 

kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností, zejména 

občanů v důchodovém věku a zdravotně postižených občanů. Z těchto 

důvodů by mělo město Bílina zajistit rozšíření maximální okamžité kapacity 

v pečovatelské službě Bílina a zároveň modernizaci ve stávajících Domech se 

soustředěnou pečovatelskou službou (dále jen PSB) – zejména modernizace 

pracovního zázemí pečovatelské služby (prádelny, sušárny, šatny aj.) 

a vytvořit zaměstnancům PSB moderní a kvalitní pracovní prostředí. 

Výstavba nového zázemí (společenské místnosti) pro volnočasové aktivity 

uživatelů pečovatelské služby, které by mělo mít kapacitu 50-70 osob. 

Pečovatelská služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím 

ve společenské místnosti prostřednictvím aktivizačních činností např. 

besídky, přednášky, diskuse, hry na trénování paměti aj. 

Podporované aktivity o Vytipování vhodného místa výstavby společenské místnosti 

o Příprava projektu společenské místnosti a modernizace DsPS 

o Analýza finančních nákladů projektu 

o Dále rozvíjet a zkvalitňovat sociální služby 

o Odborné vzdělávání pracovníků Pečovatelské služby Bílina 

Realizátor ONI, OSÚaŽP, ODaP, PSB 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (ÚK, MPSV) 

o Fondy ESIF 

o Dotace a granty soukromých subjektů 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.2: Pravidelná aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu města 

Bílina 

Popis opatření Při přípravě komunitního plánu (KP) se vycházelo zejména z porovnání 

existující nabídky sociálních a s nimi souvisejících služeb a programů se 

zjištěnými potřebami jejich uživatelů. Výsledek provedeného srovnání slouží 

jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních 

služeb. Město Bílina má zpracovaný a schválený KP a je tedy nezbytné jej 

pravidelně aktualizovat a naplňovat jednotlivé cíle a opatření. 

Podporované aktivity o Naplňování cílů/opatření komunitního plánu 

o Kontrola při realizaci komunitního plánu 

Realizátor ODaP 

Doba realizace Po dobu trvání komunitního plánu 

Odhad nákladů Dle návrhů v komunitním plánu 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.3: Zřízení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče 

Popis opatření Cílem tohoto opatření je poskytovat komplexní sociálně zdravotní péči, ve 

spolupráci s Léčebnou dlouhodobě nemocných v Hornické nemocnici 

s poliklinikou (dále jen HNsP). V HNsP je potřeba vybudování nového 

oddělení, kde bude poskytováno ubytování v jednolůžkovém či 

dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením. Sociálně zdravotní 

služba bude poskytovaná dle § 52 (Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílovou skupinou budou osoby, které 

již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto 

propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo zajištěno poskytování adekvátních 

sociálních služeb (např. Domov pro seniory). Služba obsahuje pomoc při 

zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při 

prosazování práv a zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Podporované aktivity o Příprava projektu a projektové dokumentace 

o Vybudování nového oddělení v HNsP 

o Odborné vzdělávání zaměstnanců 

o Registrace sociální služby na KÚ  ÚK a MPSV 

Realizátor HNsP Bílina 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 6 mil. Kč výstavba nového oddělení 

1,7 mil. Kč roční personální náklady 

Zdroje financování o Uživatelé sociální služby 

o Městský rozpočet 

o HNsP Bílina 

o Národní a regionální fondy (ÚK, MPSV, ÚP ČR) 

o Fondy ESIF 

o Dotace a granty soukromých subjektů 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.4: Vybudování seniorského bydlení 

Popis opatření Seniorským bydlením zde není myšlena služba domov pro seniory dle §49 

zákona o sociálních službách, ale jiná alternativa tohoto bydlení (Komunitní 

dům seniorů, Senior Park apod.), která není upravena zákonem č. 108/2006 

Sb. 

Vzhledem k demografickému vývoji v celé republice a nárůstu počtu starších 

obyvatel je zapotřebí řešit také bytovou situaci seniorů, kteří jsou ještě 

relativně soběstační, ale z různých důvodů nemohou bydlet se svými 

rodinami nebo např. z důvodu pocitu osamění nechtějí bydlet v běžném 

domě.  

Komunitní dům pro seniory je určen pro osoby ve věku nad 60 let, 

a umožňuje těmto osobám plnohodnotný a komunitní život. Komunitní dům 

poskytuje sociální nájemní bydlení pro osoby z cílové skupiny seniorů tak, že 

dochází k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti 

a současně umožňuje komunitní způsob života na principu sousedské 

výpomoci. Komunitní dům obsahuje výhradně podporované byty a zároveň 

sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů. Jedná se o jakýsi 

předstupeň bydlení v Domě s pečovatelskou službou a Domově pro seniory. 

Podporované aktivity o Příprava projektu seniorského bydlení 

o Vytipování vhodné lokality či objektu 

o Zajištění financování 

o Zajištění odborného personálu 

Realizátor ODaP, vedení města, ONI 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů Dle projektové dokumentace a počtu pokojů 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní zdroje (MMR Kodus) 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.5: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

Popis opatření Město Bílina nemá v současné době žádné pobytové zařízení sociálních 

služeb. Cílem tohoto opatření je zajistit seniorům a osobám se sníženou 

soběstačností v důsledku věku či zdravotního stavu kvalitní sociální péči 

a zajistit efektivní propojení zdravotních a sociálních služeb pro občany. Pro 

nový komplex Domova pro seniory a případně domova se zvláštním režimem 

bude potřeba vybudovat nový objekt vhodný k provozování sociálních 

služeb. V domově budou provozovány sociální služby dle §49 (domov pro 

seniory) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a dle §50 (domov se zvláštním režimem) zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které budou 

registrované u Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Domov pro seniory 

a domov se zvláštním režimem budou poskytovat dlouhodobou pobytovou 

sociální službu osobám, jejichž věk či zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé 

osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při prosazování práv 

a zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Podporované aktivity o Příprava projektu a projektové dokumentace 

o Vytipování vhodné lokality 

o Realizace výstavby 

o Odborné vzdělávání zaměstnanců 

o Registrace sociální služby 

Realizátor HNsP Bílina, ONI, OSÚaŽP, OPaD 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů 55 mil. – 80 mil. Kč výstavba nového objektu  

4,5 mil. Kč roční personální náklady 

Zdroje financování o Uživatelé sociální služby 

o Městský rozpočet 

o HNsP 

o Národní a regionální fondy (ÚK, MPSV, ÚP ČR) 

o Fondy ESIF 

o Dotace a granty soukromých subjektů 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.6: Rozšíření zdravotnických služeb ve městě 

Popis opatření Udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče znamená delší aktivní a pracovní 

život všech obyvatel. Město Bílina ve spolupráci s vedením Hornické 

nemocnice s poliklinikou vypracuje analýzu a návrh opatření, který tento 

stav zajistí. 

Bude zpracován materiál, který zanalyzuje stávající stav nemocnice. Na 

základě jeho výsledků město zjistí nedostatky nebo naopak rezervy 

a navrhne patřičná opatření, která povedou k optimalizaci fungování 

nemocnice z hlediska potřeb města, provozovatelů těchto zařízení 

a obyvatel, kterým by měla sloužit. 

Zdravotní péče v Bílině je na poměrně dobré úrovni. Kapacity určené 

obyvatelům města jsou dostatečné svou kvalitou i kvantitou. Nedostatky 

jsou však v nabídce zdravotnických služeb ve vazbě na případnou péči 

lázeňskou a provoz domu pro seniory či domu se zvláštním režimem (při 

větší kapacitě nad 25 osob). Smyslem opatření je vytvářet funkční kapacity 

pro zajištění lékařských služeb i pro lázeňské hosty budoucího lázeňského 

areálu a klienty domu pro seniory a případně domu se zvláštním režimem. 

Podporované aktivity o Jednání zastupitelů města se zástupci zdravotnických zařízení 

o Vypracování analýzy a návrhu řešení udržení kvality zdravotních služeb 

o Zpracování analýzy rozvoje nemocnice – analýza současného stavu, 

vyhodnocení, návrh optimalizace /opatření 

o Navázání spolupráce s odbornými pracovníky – konzultace 

o Koordinační aktivity pro využití stávajících lékařů pro lázeňské hosty 

v případě otevření lázeňského provozu 

o Koordinační aktivity pro využití stávajících lékařů pro klienty domu pro 

seniory a domu se zvláštním režimem 

o Zařazení zdravotnických služeb poskytovaných nyní ve městě do 

programů léčebných procedur hrazených pojišťovnami 

Realizátor Vedení města, HNsP, OSVaZ 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů Dle aktuálních potřeb a dle výsledků analýzy rozvoje nemocnice 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S3: Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních služeb ve městě 

Opatření S3.7: Rozšíření nabídky sociálních služeb poskytovaných ve městě 

Popis opatření V současné době jsou ve městě poskytovány sociální služby v omezeném 

spektru. V rámci vytvořeného ICP jsou realizovány prostřednictvím jediného 

poskytovatele Člověka v tísni tři sociální služby (nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, terénní programy a sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi). Město dále podporuje terénní služby v rámci protidrogové 

prevence a drogového poradenství společností Most k naději a White Light. 

Vzhledem ke složení obyvatel města je však zapotřebí rozšířit nabídku 

a škálu sociálních služeb ve městě a rovněž přitáhnout do města i další 

poskytovatele sociálních služeb. 

Město vytvoří vhodné prostory pro další poskytovatele sociálních služeb 

nalezením vhodných prostor, jejich případnou rekonstrukcí a následnou 

výpůjčkou těmto poskytovatelům. Dle Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018 se jeví jako důležité 

rozšíření sociálních služeb v následujících oblastech: odborné sociální 

poradenství, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní 

programy, sociální rehabilitace, azylový dům či služby následné péče. 

Podporované aktivity o Spolupráce města s ÚK a pracovní skupinou pro realizaci akčních plánů 

rozvoje sociálních služeb v ÚK na vytipování vhodných sociálních služeb, 

které ve městě nejvíce chybí 

o Vytipování vhodných objektů k rekonstrukci pro poskytovatele 

vybraných sociálních služeb 

o Navázání spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb 

o Rozšíření škály sociálních služeb pro obyvatele města i ORP 

o Průběžný monitoring a evaluace nabídky sociálních služeb na území 

města včetně získávání zpětné vazby o účinnosti daných sociálních 

služeb a jednotlivých poskytovatelů 

o Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a Sociální a zdravotní 

komise jako poradního orgánu Rady města 

Realizátor OSVaZ, Sociálně zdravotní komise, Krajský úřad Ústeckého kraje, 

poskytovatelé sociálních služeb, vedení města, ODaP 

Doba realizace Do 2 let (vytipování a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb ve 

městě) a následně průběžné ostatní činnosti 

Odhad nákladů 10 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (ÚK) 

o Fondy ESIF (IROP) 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.1: Regenerace panelových sídlišť 

Popis opatření Pro město Bílina je z hlediska skladby bytového sektoru charakteristický 

vysoký podíl bytových domů postavených panelovou technologií. Řada 

konstrukčních částí obytných budov vykazuje vážné závady, projevující se 

snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady, snižováním 

provozní bezpečnosti a vznikem potenciálního rizika snižování úrovně 

bydlení obyvatelstva. 

Cílem tohoto opatření je udržet příznivou sociální strukturu v panelových 

sídlištích prostřednictvím zlepšení kvality bydlení na sídlištích jejich 

přeměnou na víceúčelové celky. 

Podporované aktivity o Zvýšení životnosti panelových bytových domů  

o Zlepšení užitných hodnot panelových bytových domů 

o Zlepšení dostupnosti infrastruktury a nabídky služeb ve zmíněných 

lokalitách 

o Úpravy sídlištního prostoru – zeleň, parková úpravy, chodníky, 

předzahrádky, lavičky 

o Budování či modernizace sportovních a rekreačních ploch  

o Rozšíření kapacity parkování 

o Regenerace technického stavu panelových domů 

Realizátor Vedení města, ODaP, ONI 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů 50 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (program regenerace panelových sídlišť 

MMR) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.2: Podpora výstavby rodinných domků 

Popis opatření Cílem tohoto opatření je podpořit výstavbu rodinných domů v Bílině, a tím 

zlepšit úroveň, kvalitu bydlení a vzhled města. Současný trend bytové 

výstavby je posílen dominující poptávkou po RD. Opatření se zaměřuje na 

uspokojení této poptávky a zajištění příchodu dalších obyvatel zejména ze 

střední vrstvy do města. 

Možnými lokalitami dle územně plánovací dokumentace jsou Újezd, pod 

Chlumem, podél ulice ČSA a Litoměřické ulice ke garážím u pasovky, 

pozemky u polikliniky či pod Bořněm. 

Podporované aktivity o Vytipovat vhodné lokality pro individuální výstavbu RD 

o Vytvořit ucelenou nabídku stavebních parcel 

o Motivační prostředky pro výstavbu rodinných domů (dotace na 

vybudování infrastruktury, Fond rozvoje bydlení atd.) 

Realizátor ONI, OSÚaŽP, vedení města 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů V etapách dle možností města 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MMR, SFRB) 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.3: Modernizace bytového fondu ve vlastnictví města 

Popis opatření Jednou ze zásad bytové politiky je využití bytového fondu města, především 

jeho modernizace, která vede ke zlepšování kvality bydlení i celkového 

vzhledu města a ke snížení energetické náročnosti bytových domů. Tímto 

opatřením se pro obyvatele domů sníží náklady na bydlení. 

Podporované aktivity o Příprava plánu oprav a investic do bytového fondu města 

o Rekonstrukce stávajícího bytového fondu 

o Modernizace v podobě zateplení fasád a případné výměny oken 

Realizátor ONI, ODaP 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 5 mil. Kč 

Zdroje financování o Rozpočet města 

o Národní a regionální fondy (MMR, SFRB) 

o Fondy ESIF 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.4: Navázání spolupráce s majiteli bytového fondu v Bílině 

Popis opatření Prodejem bytového fondu z majetku města soukromým vlastníkům došlo 

v posledních 20 letech v jednom směru k posílení soukromého vlastnictví 

a sounáležitosti obyvatel s místem bydlení na straně jedné, ale na druhé 

straně to sebou přineslo řadu problémů spojených s nemožností města 

regulovat stěhování a usazování problematických obyvatel ve městě. 

Zejména bytový fond ve vlastnictví větších pronajímatelů (realitní kanceláře, 

firmy, ale i fyzické osoby) sebou nese řadu problémů spojených 

s obsazováním bytového fondu v některých lokalitách nepřizpůsobivými 

osobami, které se často řadí do skupiny sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených osob. Stěhovávání těchto skupin do určitých lokalit 

města přináší eskalaci a nabalování problémů spojených s rušením 

veřejného pořádku, zvýšení kriminality, vandalismu, drogové závislosti 

a dalších negativních prvků. Spoluprací města s majiteli bytového fondu 

zejména v těchto sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách sociálním 

vyloučením ohrožených by mělo dojít ke zlepšení výše uvedené situace a tím 

ke snížení negativních jevů a zlepšení image daných lokalit a jejich 

přitažlivosti pro současné i potenciální obyvatele města. 

Možnosti dalšího využití městem jsou: 

1. Demolice a tím snížení nadbytečného bytového fondu v panelových 

domech 

2. Rekonstrukce bytových jednotek a jejich využití na sociální bydlení dle 

připravovaného zákona 

3. Rekonstrukce a využití na běžné bydlení, bydlení pro seniory, 

zaměstnance firem ve městě a okolí či rozjezdové byty pro mladé lidi 

Podporované aktivity o Zpracování analýzy pro účely rozboru stávajícího stavu bytového fondu 

o Případný výkup bytů do vlastnictví města 

o Spolupráce města a majitelů bytového fondu při obsazování volných 

bytových jednotek 

o Spolupráci při opravách a revitalizaci bytů a jejich okolí 

Realizátor ONI, vedení města, majitelé bytového fondu 

Doba realizace Průběžně 

Odhad nákladů 200 mil. Kč (výkup a rekonstrukce či demolice) 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MMR, SFRB) 

o Fondy ESIF (IROP) 

o Půjčky 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.5: Problematika sociálního bydlení dle zákona 

Popis opatření Podle koncepce MPSV by sociální bydlení v ČR mělo začít fungovat od ledna 

2017 a mělo by mít tři stupně. Potřební v tísni by měli mít možnost získat 

krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. Poskytnout by je měly obce.  

• Krizové bydlení by mělo být něco mezi noclehárnou a azylovým domem. 

Lůžko či pokoj by mohli dostat lidé, kteří nemají kde bydlet. Zůstat by v něm 

mohli max. 6 měsíců, pak by měli postoupit do dalšího stupně. Celou dobu 

se jim budou věnovat sociální pracovníci 

• Sociální byt je jednodušší bydlení s nižším standardem. I tady by se lidem 

věnovali sociální pracovníci 

• Dostupný byt je posledním stupněm, jedná se o běžný byt k trvalému 

bydlení. Obec by uzavírala smlouvu na dva roky, jedenkrát ročně by se 

posuzoval příjem rodiny, pokud by se zvýšil, bylo by možné zvednout nájem. 

Po zlepšení situace by si rodina obstarala svůj byt 

Podmínky a financování: určité procento bytů obcí by měly tvořit dostupné 

a sociální byty (možnost sdílení sociálních a dostupných bytů s několika 

menšími obcemi), obce by mohly získat peníze na rekonstrukce či výstavbu 

bytů z EU z Integrovaného regionálního operačního programu 

Sociální pracovníci formou sociální práce budou zvyšovat kompetence 

nájemníků. 

Systém sociálního bydlení však musí vytvořit takové podmínky, které obcím 

dají dostatečné nástroje (legislativní, finanční, sociální, aj.), aby svou úlohu 

mohly naplňovat. 

Podporované aktivity o Vytipování vhodných objektů, pozemků 

o Zajištění finančních zdrojů 

o Vytvoření a realizace nástrojů pro sociální práci ve městě 

o Vybudování a využívání posilování sociálního vědomí (motivace) 

Realizátor ODaP, ONI, OSVaZ 

Doba realizace Do 2023 

Odhad nákladů V etapách dle možností města 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MMR, SFRB) 

o Fondy ESIF (IROP) 
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Strategický cíl S4: Zkvalitnění a rozvoj obytných lokalit ve městě 

Opatření S4.6: Regenerace brownfieldů 

Popis opatření Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů k zajištění řešení 

problémových areálů na území města využívá program, jenž byl schválen 

vládou 28. 4. 2016 s alokací 2 mld. Kč pro Ústecký, Moravskoslezský 

a Karlovarský kraj. Tento program významně přispěje k rozvoji řešení 

problému měst a obcí a vytvoří rozvojové plochy pro místní i nové 

podnikatelské subjekty. 

Přínosem programu je vytvořit množství drobnějších podnikatelsky 

využitelných ploch a nemovitostí, které mohou také vytvořit nová pracovní 

místa na území města. Program přináší výhodu regenerací brownfieldů 

zachovat tzv. zelené území a nestavět nové průmyslové areály na zelených 

loukách. Tím dochází také k šetření životního prostředí. 

Ve městě se nachází řada budov a lokalit, které mají charakter brownfieldů 

(např. kasárna, pivovar, bývalé silo, bývalé výtopny, atd.). Město i majitelé 

těchto subjektů budou spolupracovat na regeneraci a využití těchto ploch 

pro rozvoj města. 

Podporované aktivity o Vytipování problémových lokalit, objektů apod. 

o Regenerace nebo odstranění dlouhodobě nevyužitých areálů, budov 

apod. 

o Příprava a realizace rozvojových projektů v lokalitách brownfieldů 

Realizátor ONI, majitelé brownfields, vedení města 

Doba realizace 2017 – 2023 

Odhad nákladů 100 mil. Kč 

Zdroje financování o Městský rozpočet 

o Národní a regionální fondy (MPO, CzechInvest, MMR) 

o Fondy ESIF (OPPIK) 

o Příspěvek soukromých vlastníků budov a území 
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7 Implementace 

Strategický plán rozvoje města Bílina je dokument formulující společnou strategickou rozvojovou vizi 

dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorového konsenzu všech zúčastněných stran při 

přípravě, zpracování a schválení strategického plánu, vyjadřuje představu budoucího vývoje města 

Bílina. Proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu se nazývá „implementace“. 

Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

 politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města, 

 kvalitě systému, na přípravě a realizaci projektů (pravidel), 

 organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky, 

 komunikaci, osvětě a propagaci, 

 kontrolnímu mechanismu, 

 zpětné vazbě, 

 dalších specifických aspektech. 

Implementace strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační struktury 

a institucionálního rámce. Není nutné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze tomuto účelu.  

Funkci implementační skupiny by tak v rámci města měla plnit již fungující řídicí skupina pro 

zpracování strategického plánu ve spolupráci s výkonnou a kontrolní složkou (VKS), kterou by se měl 

stát zvolený člen řídící skupiny – např. zvolený člen zastupitelstva města, případně pracovník 

Městského úřadu v Bílině. 
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Řídicí skupina tvoří implementační skupinu, bude skupinou se specifickým posláním a pověřením pro 

postupné uskutečňování závěrů a návrhů strategického plánu. Bude řídicí a koordinační složkou, 

která bude navrhovat pravidla, dohlížet nad jejich dodržováním a kontrolovat realizaci projektu.  

Výkonnou složkou implementační skupiny by měl být zaměstnanec městského úřadu, případně jiný 

zvolený člen ŘS. Předpokladem pro fungování managementu strategického plánu je přesné stanovení 

kompetencí výkonné a kontrolní složky. 
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Schéma implementační struktury 
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8 Financování rozvoje 

K naplnění strategického plánu je potřeba systematicky pracovat na zajištění finančních zdrojů. Při 

realizaci rozvojových aktivit k naplnění dlouhodobých cílů a rozvojových priorit se počítá 

s vícezdrojovým financováním. Základ tvoří vlastní finanční zdroje města. Současně se předpokládá 

využití spolufinancování z evropských, národních, krajských, nadačních a dalších v úvahu připadajících 

programů a fondů. Předpokládané zdroje na finanční krytí jednotlivých aktivit jsou popsány v části 

rozvojové aktivity. 

Řídící složka bude aktivně iniciovat získávání finančních zdrojů pro naplnění SPRM, současně bude 

usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého sektoru a využívat i možností neziskového 

sektoru. Výkonnou a kontrolní složkou budou v Akčním plánu zpřesňovány informace o možnostech 

financování jednotlivých aktivit. 

Akční plán je základním podkladem pro tvorbu finančního výhledu, finančního plánu a rozpočtu 

města na příslušný rok. Výkonná a kontrolní složka na základě vyhodnocení Akčního plánu a aktivit, 

které se podařilo realizovat, vyhotoví monitorovací zprávu Strategického plánu rozvoje města Bílina 

(2016-2023) o průběhu plnění SPRM. Na základě toho vypracuje podklady pro sestavení návrhu 

výdajové části rozpočtu na příslušný rok zahrnující požadavky na finanční zdroje ke krytí aktivit SPRM. 

Výdaje na krytí aktivit k naplňování programových cílů a priorit SPRM budou v rozpočtu označeny. 

Město tím získá přehled o tom, jaké finanční prostředky na realizaci SPRM vynakládá. 
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9 Postup realizace 

SPRM je realizován prostřednictvím implementačního cyklu, který je složen ze tří částí: 

1. Přípravná fáze 

Identifikace průběžná aktualizace potenciálu projektů, jejich identifikace 

Hodnocení hodnocení projektů dle stanovených kritérií 

Rozhodnutí rozhodnutí o zařazení projektu do potenciálu 

 

2. Návrh akčního plánu 

Návrh podpory návrh způsobu podpory projektů 

Návrh akčního plánu výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období 

 

3. Realizační fáze 

Rozhodnutí schválení/zamítnutí podpory pro vybrané projekty 

Realizace projektů realizace projektů a jejich administrace 

Monitoring projektů kontrola, monitoring a zajištění udržitelnosti projektů 

 

V přípravné fázi je cílem vytvořit a průběžně aktualizovat tzv. zásobník projektů. Ve fázi návrhu 

akčního plánu jsou vybrané projekty ze zásobníku navrženy do akčního (prováděcího plánu) tzn., že 

se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany města ve stanoveném období. 

V realizační fázi rozhodne nejvyšší politický orgán městské samosprávy (zastupitelstvo) o schválení, 

příp. neschválení projektů obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou poté realizovány za 

určité formy podpory města. Celý implementační cyklus uzavírá monitoring projektů. 
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Postupové kroky jednotlivých fází implementačního cyklu 

 

Základním úkolem implementační skupiny je vytvářet nové projektové záměry vycházející ze 

strategického plánu, trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku a vést o nich 

systematický přehled. Díky této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří základnu pro realizaci 

opatření vedoucích k jejímu naplnění a seznamu potenciálních předkladatelů projektových záměrů. 

Důležitou platformou pro získávání nových námětů je komunikace s veřejností, podnikatelskými 

subjekty, neziskovými organizacemi, spolky a dalšími organizacemi působícími na území města.  

Dle předem daného postupu jednotliví předkladatelé projektů připravují a předkládají své záměry 

k posouzení implementační skupině. Implementační skupina zhodnotí podle specifických ukazatelů 

kvalitu projektu, jeho soulad se strategickými cíli a opatřeními relevantní klíčové oblasti a rozhodne 

o zařazení projektu do potenciálu.  

Ze zpracovaného potenciálu jsou na základě dohody všech zúčastněných a zainteresovaných subjektů 

stanoveny prioritní projekty.  

Kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna:  

 soulad s ostatními cíli strategického plánování  

 reálnost záměru a schopnost jeho realizace  

 finanční náročnost projektu  

 způsob financování projektu  

 harmonogram přípravy a realizace projektu  

 vliv na ŽP, sociální dopady  

Potenciál projektů musí být pravidelně aktualizován a upravován dle aktuálního stavu rozvoje města. 

Z potenciálu projektů je následně sestavován akční plán na určité období (zpravidla 1 rok).  
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Podmínky úspěšného akčního plánu:  

 reálnost – provedení záměru a finanční zdroje  

 vhodné časové období – 1-2 roky  

 soulad a podpora – dohoda všech zainteresovaných stran  

 přesná definice projektových záměrů  

 způsob jejich podpory  

 harmonogram projektu  

 personální zabezpečení realizace projektu  

Rozhodování rady města o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního plánu, musí 

probíhat v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy městské samosprávy.  

Základní podmínky realizace projektů:  

 kvalitní a bezpečný legislativní rámec realizace projektu mezi žadatelem a městem  

 definování závazků města a žadatele – příjemce podpory, a to po celou dobu přípravy, 

realizace, monitoringu a udržitelnosti projektu  

 volba vhodného způsobu financování – kofinancování, vhodný dotační titul, bankovní úvěr 

apod.  
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10 Monitoring implementace a evaluace 

Výkonná a kontrolní složka města je odpovědná za sledování a vyhodnocování naplňování cílů 

a opatření SPRM. S monitoringem realizace SPRM souvisí zejména shromažďování informací 

o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů – aktualizace aktivit, 

tvorba a aktualizace projektových listů. Podkladem pro provádění aktualizaci je evaluace – komplexní 

systematické posuzování procesu realizace SPRM.  

Smyslem monitorování je posoudit, zda se realizací navržených opatření (realizací vybraných 

projektů) daří naplňovat strategické cíle a s tím spojené očekávané a žádané změny v rozvoji města, 

či je vhodné přehodnotit navržené směry a prostřednictvím aktualizace strategického plánu zvolit 

jinou strategickou cestu, která bude pro rozvoj města využívána. 

Pokud usilujeme o uplatnění strategického řízení, jsou veřejné služby, investice a ostatní veřejné 

výdaje (tedy jednotlivé cíle a aktivity zahrnuté do strategického plánu) posuzovány zejména 

z hlediska jejich účelnosti a následně z hlediska jejich efektivnosti a jejich hospodárnosti.  

Evaluace strategického plánu 

Pro úspěšnou implementaci strategického plánu musí být pečlivě nastaven účinný systém 

monitoringu a evaluace. VKS bude každoročně předkládat řídicí skupině průběžnou monitorovací 

zprávu, která zhodnotí naplňování strategického plánu rozvoje města z pohledu plnění indikátorů 

a předloží ji pro informaci nebo ke schválení radě města. Hodnocení je prováděno ve spolupráci 

s odpovědnými osobami. 

Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení pro další řízení 

strategického plánu i pro směřování jeho opatření. Závěry a doporučení evaluace představují jeden 

z klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti strategického plánu. Za celkový průběh evaluace je 

zodpovědná VKS spolu s řídicí skupinou. Výstupy evaluace jsou předloženy zastupitelstvu města ke 

schválení. 

V průběhu realizace strategického plánu navrhujeme provedení dvou typů evaluací, a to: 

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu a na jejím 

základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci strategického plánu města za účelem 

zdokonalení. 

EX-POST EVALUACE – po ukončení strategického období Strategického plánu rozvoje města Bílina 

2016 - 2023, evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost strategického plánu (účinnost 

intervencí, rozsah naplnění očekávaných efektů, aj.). 

Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení. 

Stěžejním subjektem hodnocení je VKS. Výsledky vyhodnocení musí být zveřejňovány minimálně 

jednou ročně. Vyhodnocení a zveřejňování výstupů by mělo probíhat za účasti občanů, kterým bude 

umožněno fakticky využít skutečnost, že na tvorbě strategie participovali (například veřejné setkání 

jednou ročně, kdy budou představeny výsledky práce). 
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Příloha – projektový záměr 

 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Evidenční číslo: 

0 Vazba ke strategickému cíli/opatření: 

1 Název 

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

 

2 Lokalizace 

uveďte, v jaké části území města má být váš námět zrealizován, jakého území se dotýká) 

 

3 Cíl 

(uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním vašeho námětu dosaženo) 

 

4 Obsah 

(stručně popište podstatu svého námětu – co by se mělo udělat) 

 

5 Výchozí stav 

(stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací svého námětu řešit, změnit) 

 

6 Rozpočet 

(předpokládané finanční náklady v Kč, stačí odhad) 

 

7 Termín 

(uveďte období, kdy by se měl váš námět zrealizovat) 

 

8 Odpovědnost 

(kdo zajistí přípravu a realizaci) 

 

V ……… dne ……… Předkládá 

Jméno: 

Telefon: 

E-mail: 
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Projektový záměr – komentář 

Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení města k získání informací 

o potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje města. Tento jednoduchý podklad ukazuje základní 

údaje, promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem na jeho realizaci.   

Jednotlivé položky dotazníku znamenají:  

1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout. 

2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude 

sloužit.  

3. Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní 

a kvantifikovatelný. 

4. Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě rozsáhlého 

a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný stav. 

5. Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze záměru 

stal projekt. 

6. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap). 

7. Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok). 

8. Instituce odpovědná za přípravu a realizace by měla z hlediska své působnosti nést hlavní 

záštitu, odpovědnost za realizaci záměru. 

Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku a záměr tak, 

aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet nad finanční náročností 

(hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo nutná realizace.    

Všechny projektové záměry budou evidovány v Registru, ve kterém jim bude přiděleno číslo. 

Registrované záměry bude diskutovat a hodnotit vedení města. Nejlépe hodnocené záměry budou 

navrhovány k dalšímu rozpracování do podoby řádného projektu, pro který se zpracuje potřebná 

technická a ekonomická dokumentace a bude se hledat spolufinancování z vnějších zdrojů (dotací 

poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou unií popř. z jiných zdrojů). 

 

 


