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C. AKČNÍ PLÁN 

1. ÚVOD 

Akční plán představuje konkretizovaný krátkodobý strategický dokument města, který identifikuje 

projekty, které je potřeba realizovat pro dosažení cílů a opatření vymezených v Návrhové části 

dokumentu. Tato opatření byla definována při tvorbě Vize města 2020+, na období 2020 – 2028, a 

projekty uvedené níže specifikují jejich náležitosti. Plán je koncipován jako programový dokument 

města a zahrnuje opatření či projektové záměry, které mají být prioritně realizované ve stanoveném 

období let 2020 - 2021. Do akčního plánu jsou zařazeny také opatření, jejichž realizace v tomto období 

začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu. Plnění akčního plánu je v zájmu vedení města 

i jeho občanů, ale jedná se o živý dokument, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není 

právně vymahatelná. 

Charakter živého dokumentu umožňuje pružně reagovat na změny jak interního, tak externího 

charakteru. Dokument může být doplněn o skutečnosti a parametry, které při jeho tvorbě nebylo 

možné určit nebo mohlo k jejich určení dojít pouze s vysokou mírou nejistoty, která by vystavovala 

dokument nepřijatelnému riziku z hlediska jeho přesnosti. Takto upravený dokument by měl být bez 

prodlení zveřejněn tak, aby k jeho aktuální verzi měly přístup všechny zainteresované strany. Často 

tato situace nastává při určení monitorovacích indikátorů nebo jejich cílové hodnoty. Až v poslední 

fázi přípravy projektu, kdy je přesně známá výše dostupných finančních prostředků, může dojít 

k nastavení nebo zpřesnění indikátoru nebo jeho cílové hodnoty tak, aby co možná nejvíce dopomohl 

k dosažení vytyčeného cíle projektu. 

Akční plán je vyhotoven v tabulkové podobě a má sloužit jako informační zdroj pro řídící i finanční 

procesy města. Definované projekty představují konkrétní kroky či činnosti, jejichž realizací dochází 

k naplňování vytyčených vizí, strategických cílů a opatření. 

Opatření města definují konkrétní úkoly nebo projekty, jejichž realizace povede k naplnění 

nadřazeného cíle. U každého opatření, pokud to bylo možné, je uveden předpokládaný rok jeho 

dokončení, gestor opatření, předpokládané náklady a stručný popis. U mnohých opatření je pro jejich 

realizaci počítáno s externími zdroji financování v podobě dotačních titulů. V případě, že nebudou 

tyto dotační prostředky získány, je značně snížena pravděpodobnost jejich realizace. 
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2. PROJEKTY 

Níže jsou uvedeny konkrétní parametry projektů, které naplňují definované strategické cíle a 

opatření, rozdělené podle prioritních os. 

2.1 Prioritní Osa A 

OBLAST BEZPEČNOST (I VEŘEJNÝ POŘÁDEK) (A.2) 

Strategický cíl 1 – Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů. 

Opatření A.2.1.1 Osvětlení ulic i zákoutí Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2020, 2021 OKS,TSH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Modernizace veřejného osvětlení, kdy hlavním cílem je obnova havarijních stavů VO, výměna nebezpečného 
venkovního vedení a rozšíření světelných bodů v neosvětlených místech ve městě. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Pokračování v kompletní rekonstrukci VO povede ke zvýšení bezpečnosti občanů ve městě a k realizaci jejich 
požadavků na rozšíření VO v určitých částech města 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Finanční krytí 
na rok 2020 je 

12 mil.,- 
2020, 2021 

Kontrola a 
realizace akcí, 
přebírání již 

hotových 
obnov   

Počet 
realizovaných 

opatření 
Dle rozsahu akcí 

 

Opatření A.2.1.2 
Systémové řešení parkování aut, průjezdnosti ulic a nástupních ploch pro 

složky IZS 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Fyzická instalace zábran pro nelegální stání vozidel v nebezpečných oblastech 
provozu 

MP,OKS,MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 – pracovní skupina pro dopravu v Havířově vybere lokality dle požadavků IZS a MP, následná 
fyzická instalace zábran bude zajištěna  OKS. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení bezpečnosti provozu u rizikových přechodů pro chodce, v nepřehledných zatáčkách. Vymezení 
bezpečného rozhledů u exponovaných a rizikových přechodů pro chodce, zajištění průjezdních profilů a 
nástupních ploch pro vozidla IZS . 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

600 000,- 

2020 – instalace 
prvních 

fyzických 
zábran u 

vybraných 
rizikových 

lokalit 
z rozpočtu 

města v částce 
cca  300 000,-  

2021 – 
pokračování 
v instalacích 
v rizikových 

místech 

Celá fáze 
projektu 

Fyzická 
instalace u 
rizikového 

místa 

Snížit rizikovost 
na celém území 
města Havířova 

 

Opatření A.2.2.1 Prevence v oblasti dopravy (spolupráce s BESIP) a kriminality, veřejný pořádek 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Senioři v provozu na pozemních komunikacích  OKS,komise BESIP,MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Osvěta a vzdělávání seniorů v provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na chodce 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení orientace seniorů na pozemních komunikacích jak v pozici chodce, tak i v pozici 
řidiče, pomůže definované skupině obyvatel snáze se pohybovat na frekventovaných vozovkách a přechodech 

pro chodce 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Přednášky a 
besedy se 

budou 
konat 

v Klubu 
seniorů na 

ul. 
Studentské, 
zaměřeny 
budou na 
dopravní 
situaci v 
celém 
městě 

60 000,- 2020 - 2021 

Součinnost 
s komisi 

BESIP, nákup 
reflexních 

prvků, které 
jsou 

rozdávány na 
besedách  

Zpráva o počtu 
uspořádaných besed a 

přednášek se 
zaměřením na 

konkrétní témata, 
včetně počtu účastníků 

Plnohodnotná 
informovanost 

seniorů o 
dodržování 
předpisů 

v provozu na 
pozemních 

komunikacích  

Strategický cíl 3 – Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti. 

Opatření A.2.3.2 Zavedení led pásů u přechodů se signalizací (zelená/červená) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zavedení led pásů u přechodů se signalizací OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 
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Led pásy, které budou zabudovány u přechodů pro chodce se signalizací 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech se signalizací 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města  

Dle projektové 
dokumentace 

2021 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
projektu, 
přebírání 
projektu   

Dle projektové 
dokumentace 

Dle projektové 
dokumentace 

 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI (A.3) 
 
Strategický cíl – 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 

Opatření A.3.3.2 Navýšení příjmů rozpočtu města od právnických osob 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odstraňování živnostenského odpadu  OKS,OŽP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zapojení živnostníků/podnikatelů do obecního systému nakládání s odpady  - prováděním monitoringu (OKS) 
a následných kontrol (OŽP) nezapojených podnikatelů – jejich oslovení – adresné informační kampaně. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v POH a opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového 
hospodářství  SMH).  
Zlepšení situace, kdy bude omezeno zneužívání odpadových nádob, které jsou určené pro odkládání odpadu 
fyzických osob 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

 Na území 
města 

Nelze 
předem 
stanovit 

2020 

OŽP 
poskytne 
průběžné 

informace o 
počtech 

provedených 
kontrol,  

OKS uveřejní 
počty nově 
uzavřených 

smluv   

Počty kontrol. 
Navýšení příjmu města 

z nově uzavřených 
smluv 

Omezení 
zneužívání 
odpadových 
nádob, které 

jsou určené pro 
odkládání 

odpadu fyzických 
osob, živnostníky    
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2.2 Prioritní Osa B 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Akčního plánu dokumentu „Plán rozvoje sportu 

města Havířova v letech 2018-2025“ (dále Plán rozvoje sportu). Tyto projekty jsou označeny v kolonce 

Název projektu jako „SP“. Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná právě v 

dokumentu Plán rozvoje sportu a souvisejícím akčním plánu. 

OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

Strategický cíl – 1 Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ. 

Opatření B.1.1.4 Optimalizace sítě MŠ, ZŠ, řízení škol pomocí IT technologií a nových přístupů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Optimalizace sítě MŠ, ZŠ  OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Realizace v letech 2020-2021 
1/ Pokračování optimalizace sítě MŠ a ZŠ na území města Havířova reagující na klesající počet dětí v populaci 
0-14 let v Havířově, a tudíž nevyužití stávající kapacity škol, na novelizaci školského zákona v oblasti 
financování regionálního školství. Slučování MŠ a ZŠ. Projednání návrhu v orgánech města, přijetí rozhodnutí 
a stanovení harmonogramu a nutných úkolů vyplývající h z požadavků legislativy. 
V roce 2020 zrušení jedné ze stávajících základních škol. 
 
Realizace v letech 2022-2023 
2/ Zvýšit využívání moderních technologií a přístupů k řízení a plánování rozvoje města a jím zřizovaných 
organizací; hledat nové způsoby a formy komunikace a řešení problémů města. 
Řízení města pomocí IT technologií a nových přístupů – jednání o zavedení portálu příspěvkových organizací, 
tzn. jednotného komunikačního a řídícího nástroje mezi zřizovatelem a PO. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- 

Ad 1/ 
Projednání 
v období 
11/2019 – 
6/2020; a 
částečná 

realizace k 1. 
9. 2020; další 

případná 
realizace k 1. 
9. 2021. Dle 

aktuální situace 
k zahájení 

školního roku.  

Postup dle 
rozhodnutí 

ZMH 

Počet 
sloučených či 

zrušených  
subjektů/ 
Počet nově 
vzniklých 
subjektů/ 

Průběžná 
adaptace sítě MŠ 

a ZŠ dle 
demografického 

vývoje. 

 

 

Opatření B.1.1.7. Pokračování ve spolupráci města s alternativními školami 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce města s alternativními školami OŠK 
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Stručný popis projektu (záměru): 

Město podporou alternativních škol rozšiřuje nabídku předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, 
resp. jejich zákonné zástupce, v Havířově. 
Bude pokračovat ve spolupráci s nestátními školami nabízejícími alternativní vzdělání v MŠ a ZŠ. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Město dlouhodobě podporuje rozšíření nabídky předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, resp. 
jejich zákonné zástupce, v Havířově mimo hranice jím zřizovaných MŠ a ZŠ.  
Na území města existuje jedna soukromá MŠ Mateřinka, kterou město podporuje ze svého rozpočtu.  
Této MŠ pronajímá městskou budovu Okružní 1208/13, současně poskytuje dotace ze svého rozpočtu.  
Město má také uzavřenu smlouvu o spolupráci se spolkem Naše Montessa, z. s., jenž je zřizovatelem Montessori 
základní škola Úsměv, která sídlí na základě smlouvy o výpůjčce v prostorách ZŠ M. Kudeříkové Havířov. 
Město podporuje Montessori např. dotacemi na činnost školy či opravami pronajatých učeben. 
 
Nároky na rozpočet vyplynou z žádostí subjektů poskytujících alternativní vzdělávání.  
Je ovšem nutné počítat s případně vyvolanými investicemi v ZŠ M. Kudeříkové. 
Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

dle žádostí 
dotčených 
subjektů o 

dotace města 

Průběžně 
v letech 2020-

2021 

rozhodnutí 
orgánů města 

počet dětí a 
žáků 

v alternativních 
školách 

rozšíření nabídky 
alternativního 

způsobu 
předškolního a 

základního 
vzdělávání na 
území města 

Havířova 
 

Strategický cíl – 3 Podpořit volnočasové aktivity. 

Opatření B.1.3.1. 
Podpora mimoškolních aktivit pro děti (např. z ohrožených či sociálně 

ohrožených lokalit) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace objektu turistické základny Pstruží OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

zateplení budovy a oprava střechy  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Turistická základna ve Pstruží je využívána pro zájmové vzdělávání a dětskou rekreaci dětskými kolektivy a 
rodiči s dětmi. 
V období letních prázdnin zde Asterix - středisko volného času Havířov, p. o. pravidelně pořádá 8 turnusů 
letních táborů a během celého roku odborná soustředění pro zájmové útvary SVČ. V průběhu roku se zde 
vystřídá přibližně 1060 dětí a osob doprovodu. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

obec Pstruží, 
okres Frýdek-

Místek  

250 000 (proj. 
dokumentace), 

náklady na 
realizaci dle PD 

2020 proj. 
dokumentace, 

2021 
předpoklad 
realizace 

vlastník 
objektu 

(rozhodnutí 
orgánů města) 

vytvořená PD 
zrevitalizovaná 

turistická 
základna 
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OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl – 1 Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport). 

Opatření B.2.1.4 
Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a prezentaci, 

kulturních, společenských, sportovních akcí (například Sportuj ve městě) i za 

využití SMART technologií 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a prezentaci, 
kulturních, společenských, sportovních akcí (například Sportuj ve městě) i za 

využití SMART technologií 
OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Úkol vypracovat jednotnou komunikační strategii, jež by prezentovala a představovala město  
a jeho jednotlivé součásti (orgány samosprávy, MMH, příspěvkové organizace, obchodní společnosti apod.) 
jako jednotný celek. 
Sjednocení vizuální i obsahové podoby komunikace města a jeho součástí, sjednocení podoby jejich prezentací 
při všech formách komunikace, prezentace a propagace vůči okolním subjektům. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšit využívání moderních technologií a přístupů ke komunikaci města, jeho prezentaci  
a propagaci s cílem posílit otevřenost, vstřícnost a komunikativnost města vůči organizacím  
i občanům. Hledat nové způsoby a formy komunikace a řešení problémů města. 
První přípravná fáze projektu komunikační strategie města zahrnující všechny stránky prezentace města při 
komunikaci uvnitř města i města se všemi zainteresovanými subjekty a občany. 
Projekt zahrnující komunikaci, propagaci a prezentaci města v tištěné, audiovizuální či elektronické podobě.  
Využití standartní tištěné podoby, webových stránek, sociálních sítí.     
Použití rozmanitých typů aplikací (weby, mobily). 
Cílová skupina: orgány a organizace města, MMH, instituce, sdružení, spolky, kluby, oddíly, orgány a 
organizace ostatních obcí, měst, krajů a státu apod.  

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

 
Zpracování 

návrhu projektu 
do 12/2020  

rozhodnutí 
orgánů města 

 
Zpracování 

návrh projektu 

Zavedení 
jednotlivých 

prvků strategie, 
zavedení 
celkového 
systému 

komunikační 
strategie, dle 

potřeby 
aktualizace 

 

Opatření B.2.2.4 Revitalizace prostoru před vlakovým nádražím 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Přednádražní prostor Havířov OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudovat moderní přestupní terminál spojující železniční dopravu, veřejnou linkovou 
autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu 
a umožnit všem cestujícím komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup.  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 
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Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k rozšíření počtu parkovacích 
stání vybudováním nového parkoviště za věžovým domem a bude rozšířeno stávající parkoviště u vlakového 
nádraží. Součástí projektu je stavba krytých zastávek a příchozích koridorů, přivedení cyklostezky do 
lokality, budou opraveny chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětlení a osazeny nové prvky městského 
mobiliáře a vysázena zeleň 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Veřejně 
přístupné 

plochy v okolí 
vlakového 
nádraží 

v Havířově, 
ulice 

Železničářů, 
pozemky parc.  
číslo 3709/1, 
3709/2, 3722, 

3726/1, 
3726/2, 3727, 
3737, 3745, 

3746, 3748/1, 
3748/2, 3749, 
3750 a 37511 v 
k. ú. Havířov-

město. 

130 000 000,- 2020-2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 

Opatření B.2.3.1. Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce asfaltových hřišť včetně příslušenství, dodání a instalace nového dětského mobiliáře, opravy 
sportovního mobiliáře, opravy dětského mobiliáře. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

6 700 000,- 12/2021 investor 

počet 
zrevitalizovaných 

hřišť + počet 
opravených / 

nově pořízených 
mobiliářů 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.2 Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti na Opatření B.2.4.1 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Realizace spádových multifunkčních hřišť (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Příprava výstavby hřiště v části města Dolní Suchá – vytipování lokality vhodné pro stavbu hřiště a 
vypracování PD, realizace vybudování hřiště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané Dolní Suché a přilehlých částí města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Dolní Suchá 5 230 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.3.3. Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Park sponzorů – 1.etapa OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudovat volnočasové hřiště pro děti. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k vytvoření místa pro hru a 
odpočinek.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Veřejně 
přístupné 

plochy pod 
soudem v  

k. ú. Havířov-
Podlesí. 

8 000 000,- 2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.4. Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výstavba beachvolejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: VAM Havířov, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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areál 
koupaliště 
Jindřich 

5 000 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 2 (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zhotovení PD na rekonstrukci Bowlingu v prostorách VÚH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

VÚH 200 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

PD 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 3 (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytvoření a vybavení prostoru pro veřejné grilování v areálu Minigolfu (místo bývalého skate hřiště) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Areál minigolfu 350 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.5. 
Rozvoj městského, dětského a sportovního mobiliáře v okrajových částech 

města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozvoj městského, dětského a sportovního mobiliáře v okrajových částech 
města 

OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem je výstavba nového městského, dětského a sportovního mobiliáře pro co nejširší využití pohybových 
aktivit občanů různých věkových kategorii.  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení situace a pomůže definované skupině obyvatel. 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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CVIČEBNÍ PRVKY 
PRO SENIORY 

Podlesí: 
Balzacova 

200 000,- 2021 

Nárokování 
finančních 
prostředků 
v rozpočtu 

města na daný 
rok po 

schválení 
následná 
realizace. 

Počet 
zrealizovaných 

hřišť 
Realizace 

Strategický cíl – 4 Sportovní zařízení základních škol 

Opatření B.2.4.1 Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ 1. máje – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ 1. máje, které řeší vybudování fotbalového hřiště 
s umělým rozebíratelným povrchem, rekonstrukci běžecké 4-dráhy s umělým povrchem, doskočiště pro skok 
daleký a mobiliář hřiště. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou žáci školy a obyvatelé SMH . Realizací dojde k vybudování školního hřiště pro využití 
žáků školy v hodinách TV a v odpoledních hodinách pro obyvatele Havířova.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ 1. máje 12 300 000,- 2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ Gorkého – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gorkého, které řeší vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem, 
atletického oválu s umělým povrchem, víceúčelových hřišť, doskočiště pro skok daleký, dětských hřišť, 
workoutového hřiště, skladu sportovního náčiní, zpevněných a přístupových ploch, odvodnění a oplocení 
areálu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Gorkého + 
Gymnázium 
Komenského 

10 000 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ Mládežnická – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Mládežnická, které řeší vybudování víceúčelového sportoviště pro míčové hry (např. 
fotbal, florbal, tenis, házená apod.), doskočiště pro skok daleký, umístění lezecké stěny, dětského mobiliáře 
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(např. prolézačky, houpačky, lavičky, trampolína, lanová dráha, šplhací sestava apod.), vybudování budovy se 
šatnovým a sociálním zázemím, odvodnění pozemku, oplocení, přístupového chodníku a výsadbu zeleně 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Mládežnická 10 000 000,- 12/2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Strategický cíl – 5 Nová sportovní zařízení 

Opatření B.2.5.1 Vybudování sportovního zařízení v nádražní budově 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Využití výpravní haly (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování záměru vybudování sportovního zařízení v nádražní hale, vč. PD a realizace vybudování 
sportovního zařízení 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k vytvoření místa pro sportovní 
a kulturní akce, které se budou konat v otevřeném prostoru výpravní haly, dále zde vzniknou malé 
tělocvičny pro různé využití, zázemí pro sportovce a účinkující, kanceláře správce, vrátnice, bistro….   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Výpravní hala 
Havířov- 
Šumbark 

21 000 000,- 2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.5.3 Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) EO, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pro naplnění opatření je nutno získat do vlastnictví SMH pozemky v katastrálním území Šumbark pod stavbou 
krytého bazénu, včetně stavby krytého bazénu č. p. 595, a další pozemky, které na tuto stavbu navazují, 
vykoupení pozemků od soukromých subjektů, zpracování PD, zahájení akce „Dopravní napojení ul. U Nádraží 
a Opletalova“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Havířov-
Šumbark 

12 656 000,- 2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) 
Tenisový klub Havířov, 

z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – I. etapa 
Podpora výstavby tenisové haly s jedním dvorcem a multifunkčním využitím, která provozně nahradí 
stávající dvoukurtovou nafukovací halu, čímž dojde ke snížení nákladů na provoz tenisového areálu. 
Konečným výsledkem celé investiční akce bude tenisová hala s akrylátovým povrchem splňující podmínky pro 
pořádání tenisových turnajů na nejvyšší úrovni. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tenisový klub Havířov, tenisové házenkářské, florbalové, fotbalové a badmintonové sportovní 
kluby, občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Havířov-
Šumbark 

6 353 298,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) 
Tenisový klub Havířov, 

z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – II. etapa 
Výstavba provozní budovy s tělocvičnou částí, která bude mít využití pro fitness, fyzickou přípravu pro 
ostatní sporty v areálu, úpolové sporty a biliard. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tenisový klub Havířov, tenisové házenkářské, florbalové, fotbalové a badmintonové sportovní 
kluby, občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Havířov-
Šumbark 

500 000 Kč – v 
roce 2020 (PD) 
25 000 000 Kč – 

v roce 2021 
(realizace) 

2020-2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.5.4 Realizace hřiště, např. pro parkour, work-out, pumtrack apod. 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Realizace hřiště pro parkour (SP) OKS 
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Stručný popis projektu (záměru): 

Vytipování vhodné lokality pro výstavbu parkourového hřiště a příprava PD, realizace výstavby hřiště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 100 000,- 2020-2021 investor 
Realizace 

hřiště parkour 
Realizace 

0 

Opatření B.2.5.5 Výstavba druhé ledové plochy 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Druhá ledová plocha (SP) OUR,RpS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudování druhé ledové plochy včetně zázemí a technologie 
 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou bude Havířovský hokejový klub, obyvatelé SMH a návštěvníci města. Druhá ledová plocha 
bude sloužit k tréningům hokejového klubu a k bruslení veřejnosti.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města  

150 000 000,-  2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 6 Cyklostezky a in-line stezky 

Opatření B.2.6.1 Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování generelu cyklistické dopravy – příprava PD pro dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v 
intravilánu města s následnou realizací akce 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

500 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Zpracovaný 
generel 

cyklistické 
dopravy  
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Název projektu Gesční příslušnost 

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozšíření systému bikesharing - navýšení počtu kol ze stávajících 80 na cca 150 a rozšíření počtu stanovišť ze 
stávajících 21 na cca 35 – jako podpora aktivního využívání cyklostezek a cyklopruhů 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Dle počtu 
stanovišť a 

počtu výpujček 

4–11/2020 a  
4-11/2021 

investor 

Počet nových 
stanovišť + 

počet nových 
kol 

Rozšíření 
bikesharingu ve 

městě 

 

Opatření B.2.6.3 Vybudování in-line okruhu 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybudování in-line okruhu (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytipování vhodné trasy pro vybudování in-line okruhu a zhotovení PD 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Dle délky 
okruhu 

Do 12/2020 - 
vytipování 

vhodné trasy Do 
12/2021 - 

zhotovení PD 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Zhotovena PD 

 

Strategický cíl – 7 Sportovní zařízení SSRZ 

Opatření B.2.7.1 Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybavení sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

SSRZ vytipuje potřeby v oblasti vybavení jednotlivých sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. 
Připraví návrh postupné obnovy tohoto vybavení (priority, finance, odpovědnost) do r. 2025 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Návrh obnovy 
vybavení  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybavení sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Instalace turniketů na letní koupaliště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Letní 
koupaliště 

1 700 000,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce palubovky MSH Žákovská (SP) SSRZ,ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce palubovky MSH Žákovská 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Žákovská 1 600 000,- Do 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.7.2 Opravy sportovních zařízení SSRZ 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

SSRZ stanoví plán rekonstrukcí, oprav či údržby jednotlivých sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. 
Připraví návrh postupné realizace těchto zařízení (priority, finance, odpovědnost) do r. 2025 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Návrh oprav 

 

Název projektu Gesční příslušnost 
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Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Montáž nové vzduchotechniky v šatnách žáků ve Víceúčelové hale Havířov 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Víceúčelová 
hala Havířov 

700 000,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Letní koupaliště – nerezový bazén – 2. etapa 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Letní 
koupaliště  

30 640 000,- Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Strategický cíl – 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 

Opatření B.2.8.1 Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví SMH 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví SMH (SP) OUR, EO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projednat s MSK bezúplatný převod stavby krytého bazénu č. p. 595, včetně pozemků v katastrálním území 
Šumbark pod stavbou krytého bazénu do vlastnictví SMH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Krytý bazén 0,- 
9/2019 – 
3/2020 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Projednáno a 
schváleno 

 

Opatření B.2.8.3 Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 
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Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Prodloužení otevírací doby skate parku a lezecké stěny v období říjen – listopad z původních 18:00 hod nově 
do 20:00 hod. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Skate park a 
lezecká stěna 

65 000,- / rok 
10 - 11/2020 a 
10 – 11/2021 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků  

Opatření B.2.9.1 Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Průběžná metodická podpora pro žadatele o dotace – informace a aktuality z dotačního řízení 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

celoročně investor 
počet 

poskytnutých 
podpor 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Metodický den se 2 semináři pro žadatele o dotace – informace a aktuality v oblasti poskytování dotací z 
rozpočtu SMH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Do 2 000,- / 
rok 

10/2020 a 
10/2021 

investor 
počet 

poskytnutých 
podpor 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců (SP) RMH,ZMH,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

33 500 000,- / 
rok 

celoročně investor 

výše 
poskytnutých 

finančních 
prostředků z 

rozpočtu SMH + 
počet 

podpořených 
subjektů 

Realizace 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců (SP) Tennis Hill Havířov, z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Tenisové haly Hill v lokalitě Havířov-Životice. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tennis Hill Havířov, z.s., občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

3 000 000,- Do 12/2020 investor 

výše 
poskytnutých 

finančních 
prostředků z 
rozpočtu SMH 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora sportovních subjektů výpůjčkou nebo snížením nájmu v zařízení ve 
vlastnictví města Havířova (SP) 

RMH,PO města 
Havířova,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 
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Opatření B.2.9.3 Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora dokončení výstavby Centra reprezentace stolního tenisu z rozpočtu statutárního města Havířova - 
finanční podpora realizátora stavby - SKST Havířov 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: SKST Havířov, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Centrum 
reprezentace 

stolního tenisu 
8 000 000,- 6/2020 investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 
(SP) 

ORG,OUR,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vyhledávání vhodných dotačních titulů z krajských, národních a nadnárodních zdrojů a předávání 
informacích o možnostech čerpání dotací z těchto dotačních zdrojů sportovním subjektům 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní spolky 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 

 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

Opatření B.2.10.2 Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích (SP) KP -Tisková mluvčí 

Stručný popis projektu (záměru): 

Webové stránky města a facebook jako platformy prezentace sportovních aktivit ve městě. Směřovat tok 
informací od sportovních subjektů k tiskovému oddělení městu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet 
zveřejněných 
zpráv na webu 
a soc. sítích 

Realizace 

 

Opatření B.2.10.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů (SP) OŠK, MKS, KP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Ocenění mimořádných sportovních výsledků subjektů reprezentujících město Havířov svými vynikajícími 
výkony v celostátním a mezinárodním měřítku při uspořádání slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců 
města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

350 000,- / rok 
1. pol. 2020 a 
1. pol. 2021 

investor 
počet 

oceněných 
subjektů 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.10.4 Zvýšení publicity sportu v Radničních listech 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zvýšení publicity sportu v Radničních listech (SP) 
KP - Redakce Radničních 

listů 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zasílání informací z OŠK a informací od sportovních subjektů Redakci Radničních listů - pravidelná rubrika 
„Sportovní kalendář“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet 
zveřejněných 

článků se 
sportovní 

tématikou v RL 

Realizace 
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Opatření B.2.10.5 Vytvoření sportovního kalendáře 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření sportovního kalendáře (SP) OŠK, externí dodavatel 

Stručný popis projektu (záměru): 

Webová a mobilní databázová aplikace s kalendářem sportovních akcí a prezentací sportovních klubů a 
sportovišť. Možnost rozšíření aplikace k prezentaci dalších oblastí života města. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

215 000,- v 
roce 2020  

135 000,- v 
roce 2021 

Do 12/2020 – 
zavedení 

zkušebního 
provozu 

aplikace Do 
12/2021 – 
spuštění 

ostrého provozu 
aplikace 

investor 

počet 
zapojených 

klubů + počet 
unikátních 

návštěv 

Realizace 

Opatření B.2.10.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) SVČ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Městské postupové kolo Havířovské ligy základních škol 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

148 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) 
OŠK, SŠ, sportovní 

subjekty 

Stručný popis projektu (záměru): 

Havířovská liga středních škol 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

Na území 
města 

154 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v podpoře tradičních akcí (Míčové hry pro žáky ZŠ, pohybová výchova pro žáky MŠ, sportovní 
kroužky na ZŠ a SŠ, výuka plavání na 1. st. ZŠ) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 525 000,- 
/rok 

celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 
aktivit + počty 

návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v organizování tradičních akcí (badmintonový a bowlingový turnaj, Den otevřených dveří - 
Seznámení s jednotlivými sportovišti SSRZ Havířov, soutěž ve Skocích z 10m věže, veřejná bruslení) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

360 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v organizaci dalších sportovních aktivit, které SMH tradičně organizuje pro havířovské občany v 
rámci akcí Den Země a Evropský týden mobility, vč. EDBA, k výročí města zorganizovat jedinečnou 
samostatnou rozsáhlou sportovní akci „Havířov v pohybu“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 800 000,- v 
roce 2020 

300 000,- v 
roce 2021 

12/2020 (HVP), 
04/2020 a 

04/2021 (DZ), 
09/2020 a 

09/2021 (ETM) 

investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Opatření B.2.10.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Prezentace pohybových aktivit havířovských seniorů jako součásti projektu Havířov v pohybu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Senioři z Havířova a okolí 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 500 000,- 12/2020 investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
návštěvníků - 

seniorů 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) DSH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Nabídka sportovně společenských aktivit v domovech seniorů 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Senioři z havířovských domovů seniorů 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

12/2020 investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
aktivit 

Realizace 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) OSV 

Stručný popis projektu (záměru): 

Nabídka tradičních sportovně společenských pro havířovské seniory (bowlingový turnaj „Seniorská kuželka“, 
Krajské sportovní hry, Sportovně společenské hry Luna, Pochod seniorů, pravidelné cvičení v CVA - 2x týdně 
SPCCH KARDIO, 4x týdně lekce cvičení pro členy klubů, 1x týdně lekce chůze Nordic Walking) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 
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Cílová skupina: Senioři z Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

50 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
aktivit 

Realizace 
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2.3 Prioritní Osa C 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Komunitního plánu města. U těchto projektů je za 

názvem projektu v závorce uvedené (KP). Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná 

právě v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Strategický cíl 1 - Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města Havířova, 

podpora sociálního bydlení. 

Opatření C.1.1.1 
Zachovat proces komunitního plánování a vytvořit síť sociálních služeb 

statutárního města Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační struktury 
(KP) 

SmH, organizační 
struktura 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem komunitního plánování je zejména posilování sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního 
začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zachování procesu komunitního plánování 
je důležité z hlediska udržení a rozvoje sociálních služeb na území města. Plánování sociálních služeb se 
zabývá věcmi veřejnými, ovlivňuje kvalitu života občanů města a zdůrazňuje význam místní samosprávy, proto 
je i nadále důležitá podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit a 
zachování organizační struktury, která je v současnosti tvořena 5 pracovními skupinami a cca 60 členy. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržení a rozvoj sociálních služeb na území města, zapojování veřejnosti/uživatelů do procesu komunitního 
plánování. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

cca 300 000,- / 
ročně 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet 
pracovních 

skupin/počet 
setkání 

Zachování 
procesu 

komunitního 
plánování (min. 5 

pracovních 
skupin/min. 4x 

ročně) 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování z rozpočtu 
města (KP) 

SmH, organizační 
struktura 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je poskytovat a podporovat takové sociální služby, které jsou potřebné, kvalitní a efektivní.  
Z důvodu nutnosti aktualizace sítě budou poskytovatelé sociálních služeb 1x ročně vyzváni k vykazování dat o 
poskytovaných službách se zaměřením na informace o finanční nákladnosti a využitelnosti služby z důvodu 
efektivity a hospodárnosti. Nedostatečně využívané a duplicitní služby budou vyřazeny ze sítě a nebudou z 
rozpočtu města finančně podporovány. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Vytvoření jednotné sítě sociálních služeb, zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků, postupná 
optimalizace sociálních služeb. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- 2020-2022 realizátor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vytvořena síť 
sociálních služeb 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Sociální rehabilitace (KP) NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Sociální rehabilitace je sociální služba směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, 
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, 
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí.  
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let věku s chronickým duševním onemocněním. 
Služby by měla být poskytována převážně terénní formou a částečně ambulantně. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora osob s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě (v 
oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání, ve vztazích…) 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 200 000 – 
2 300 000,- / 

ročně 
Od 1.1.2020 

Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Pečovatelská služba (KP) Sociální služby města 
Havířova 

Stručný popis projektu (záměru): 

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou pružně reagovat na poptávku a adekvátně krátce 
v čase i na místě potřebném zabezpečit péči o seniora či osobu se zdravotním postižením v jeho domácím 
prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené v rámci 
jednotlivých organizací i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou 
dokumentu.  
Rozvoj bude spočívat v postupném personálním navýšení v pracovníků v přímé péči. 
Předpokládaný počet uživatelů za rok po navýšení pracovníků: 800. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržet osoby v jejich domácím prostředí, zabezpečit základní životní činnosti, posílení a podpora 
kompetencí klientů, omezit vliv sociální izolace, posílit soběstačnost osob. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 155 000,- v.r. 
2020 

2020 
(dle potřeby 

dojde 

Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

rozšíření 

Opatření C.1.1.2 Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
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k navýšení 
pracovníků i 

v dalších 
letech) 

 

Opatření C.1.1.3 

Navýšení kapacit pobytových služeb (senioři, osoby se zdravotním postižením, 

včetně smyslového postižení) – domov pro seniory, domov se zvláštním 

režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, pobytová odlehčovací 

služba od věku tří let 

, 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (KP) OUR, SANTÉ 

Stručný popis projektu (záměru): 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným postižením od 19-ti let věku. 
Plánovaná kapacita služby je 12-15 klientů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Poskytnout celoroční pobyt se zajištěním kvalitní péče 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Objekt č.p. 
893 na ul. U 

Jeslí 
v Havířově-
Šumbarku 

63 000 000,- 2020-2022 Investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, 
nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Cílem opatření je rekonstrukce stávajícího objektu domova seniorů LUNA na Šumbarku. V rámci projektu 
budou řešeny dispoziční úpravy spočívající převážně v bezbariérových úpravách bytů klientů, požárně 
bezpečnostní řešení objektu, provedení zastřešení teras vč. vybudování vestavby, kde budou zřízeny nové 
pokoje, oprava stávajících balkónů, oprava střešní krytiny, generální oprava technického zařízení budovy. 
Rekonstrukcí dojde k navýšení kapacity o 32 míst. Další informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace 
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 
2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Investiční: 175 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity min. o 

32 lůžek 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči 
seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je 
určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí 
prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.  
V evidenci DZR střediska Helios je k 18. 4. 2019 vedeno 86 žádostí o poskytnutí sociální služby DZR. Další počet 
osob s diagnózou demence, Alzheimerovy choroby, jsou stávající uživatelé domova pro seniory - střediska Luna 
(cca. 60 osob). Z těchto údajů vyplývá dlouhodobá potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním 
režimem pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která 
neumožňuje pobyt v domově pro seniory. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Investiční: 245 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity DZR pro 

seniory 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem (KP) pro osoby bez přístřeší Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Na území města se nachází stále více osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, proto je nutný vznik služby domova se zvláštním režimem. Další 
informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s 
chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

40 000 000,-, 

náklady na 

lůžko 488 390,- 

2020-2022 Investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby DZR 
pro osoby bez 

přístřeší 

 

Opatření C.1.1.4 Podpora bezbariérového bydlení (pro seniory, osoby se zdravotním postižením) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér (KP) SmH, NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v: odstraňování bariér v prostředí, podpoře bezbariérového bydlení, podpoře bezbariérové 
dopravy, odstraňování sociálních bariér, podpoře aktivizačních činnosti, podpoře integračních aktivit, 
vytvoření katalogu bezbariérovosti statutárního města Havířova, zavedení předčítací technologie na webových 
stránkách. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 



                                                     Projekty 

 
  Stránka | 31
   

Zlepšení kvality života obyvatel, prevence před sociálním vyloučením, zlepšení bytové problematiky a 
dopravní dostupnosti osob se zdravotním postižením, integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením 
do společenského života. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
provedených 

akcí 

Nelze předem 
stanovit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora bytů zvláštního určení (KP) SmH, Soukromé subjekty 

Stručný popis projektu (záměru): 

Mezi byty zvláštního určení patří: 
• byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty) - viz cílová skupina 
osoby se zdravotním postižením, 
• byty v Domech s pečovatelskou službou. Ty jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku a 
naléhavě potřebují zajistit ubytování vhodné pro seniory. Město evidovalo k 1. 1. 2019 celkem 205 žádostí. 
Počet bytů v Domech s pečovatelskou službou: 356 bytů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zajištění bydlení pro seniory v tíživé sociální situaci, prevence před sociálním vyloučením, prevence ztráty 
bydlení. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet bytů 
zvláštního 

určení 

356 bytů 
v DPS/79 

bezbariérových 
bytů 

 

Opatření C.1.1.5 
Podpora neformálních pečujících (navýšení kapacity odlehčovací služby, 

podpora rodin) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odlehčovací služba (KP) SANTÉ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je vznik 1 lůžka pobytové odlehčovací služby. 
Cílová skupina: (od 15 let) osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným 
postižením, osoby s chronickým nemocněním. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují o svého člena domácnosti, umožnit pečující 
osobě nezbytný odpočinek, umožnit pečující osobě možnost nechat se ošetřit či hospitalizovat v 
nemocničním či lázeňském zařízení. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

390 000,- /rok 

/ lůžko 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora neformálních pečujících (KP) 

SmH, Sociální služby 
města Havířova, další 

poskytovatelé sociálních 
služeb 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je podpořit pečující osoby, aby mohly poskytovat kvalitní a potřebnou péči. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají 
pečovat“, jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, procentuální nárůst osob, které budou 
schopny kombinovat, formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup, posílení a podpora kompetencí 
rodin. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
podpořených 

osob 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.6 
Podpora organizací poskytující sociální služby prostřednictvím zvýhodněného 

pronájmu nebytových prostor 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor (KP) 
SmH, vlastníci bytového 

fondu 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora organizacím, které poskytují sociální služby a související aktivity občanům města Havířova, a to 
prostřednictvím pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města za přijatelné nájemné, případně 
prostřednictvím jiných vlastníků bytového fondu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Realizátor, 
Investor 

Počet 
podpořených 
organizací 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.8 
Zvýšení finanční gramotnosti, funkční a dosažitelné poradenství v oblasti 

sepisování insolvenčních návrhů 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Zvyšování finanční gramotnosti občanů (KP) SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá především ve zvyšování gramotnosti prostřednictvím: přednášek, workshopů, besed k 
problematice finanční gramotnosti a k dluhové problematice, vzdělávání na základních a středních školách, 
osvěty široké veřejnosti, médií. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení finanční gramotnosti osob, prevence ztráty bydlení, prevence kriminality, prevence nárůstu exekucí, 
snížení počtu sociálně vyloučených osob 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Realizátor, 
investor 

Počet 
realizovaných 

akcí 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.10 

Rozšíření služeb pro rodinu, děti a mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež rozšířit o terénní formu, vznik nové služby terénního programu tzv. 

streetwork), vytvořit koncepci rodinné politiky města Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Terénní program (KP) NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytovat sociální práci dětem a mladistvým v jejich přirozeném prostředí tzn. na ulici, v parku, nádraží, 
obchodních centrech apod. Terénní program pracuje s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení 
volného času. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 20 let.  
Plánovaná kapacita služby (okamžitá): 15 dětí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 340 000,- / 

rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet klientů  Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (KP) 
DON BOSKO HAVÍŘOV 

o.p.s., Armáda spásy v 
České republice 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozvoj služby bude spočívat v rozšíření služby NZDM do jiných částí města (Havířov-Šumbark, Havířov-Město) 
Varianty provedení: 
A/ bez finanční náročnosti – 3 dny v Prostřední Suché 2 dny na Šumbarku, 
B/ 2 noví pracovníci celkový úvazek 0,8 pro 2 nové provozní dny na Šumbarku, 5 stávajících dní by v Prostřední 
Suché zůstalo, 
C/ úplně nové detašované pracoviště – 3 pracovníci v přímé péči, 3,0 úvazky, 5 provozních dní. 
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Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zasíťování sociální služeb pro jiné části města po odborné stránce jako sociální služba NZDM, úbytek 
kriminality, vandalismu, přestupků u dětí a mládeže. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0-1 500 000 Kč 

/ rok 

v závislosti na 

variantě 

2020-2022 
Spolupráce, 

investor 
Počet klientů 
podle varianty 

Rozšíření 
působnosti služby 

NZDM 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Asistované kontakty (KP) NNO, OSPOD 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb o asistovaný styk dítěte s rodičem. Jednalo by se o 
nepřetržitou nabídku možnosti zprostředkování asistovaného styku rodiče s dítětem, a to jak v případech 
pouze u předání či převzetí dítěte rodičem, tak i v případech, kdy by kontakt rodiče s dítětem probíhal na 
neutrálním prostředí za přítomnosti sociálního pracovníka. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Posílení rodičovských rolí, prevence syndromu zavrženého rodiče, ochrana dítěte, ochrana vztahu dítě versus 
rodič. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

420 000 Kč/rok 2020-2022 
Spolupráce, 

investor 
Počet klientů 

Nelze předem 
stanovit  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinou politiku (KP) SmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Koncepce rodinné politiky má za cíl vytvářet rodinám takové prostředí, ve kterém mohou svobodně naplňovat 
svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního života. 
Koncepce prorodinné politiky obsahuje cíle a opatření, které vedou k podpoře fungujících rodin v nejrůznějších 
oblastech (bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti, infrastruktury, volného času 
apod.). 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předpokládané dopady realizace opatření na cílovou skupinu:  
podpora fungujících rodin, prevence rozpadu rodin, vznik pozitivního prorodinného prostředí, vznik pracovní 
skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky, vznik poradního orgánu RMH pro rodinnou politiku ve městě. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 Investor 

Práce na tvorbě 
dokumentu 

Vznik 
dokumentu 

 

 

Opatření C.1.1.11 
Zřízení chráněných dílen, podpora pracovních příležitostí pro znevýhodněné, 

vytvoření sociálního podniku (obchod, mental café) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora vzniku pracovních příležitostí (KP) SmH, NNO, ÚP, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření směřuje k podpoře a rozvoji pracovních příležitostí (podpora sociálního podnikání, podporovaného 
zaměstnávání) pro osoby se zdravotním postižením. Cílem opatření je mimo jiné vytvořit sociální podnik. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, integrace osob se zdravotním postižením 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
podpořených 

pracovních míst 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.12 
Pokračující podpora dobrovolnických programů, zapojení studentů, rozšíření 

nabídky 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora a rozvoj dobrovolnických programů (KP) 
Dobrovolnické centrum 

ADRA 

Stručný popis projektu (záměru): 

Dobrovolníci z dobrovolnického centra jsou vysílání do sociálních a zdravotnických organizací ve městě, kde 
vyplňují volný čas uživatelům a pomáhají tak zkvalitňovat poskytované sociální služby a související aktivity. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zkvalitnění/zpříjemnění poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit, integrace znevýhodněných 
osob, podpora mezigeneračního setkávání, pomoc sociálně potřebným. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

300 000 -

400 000,- / rok 
2020-2022 

Finanční 
podpora 

Počet 
dobrovolnických 

hodin 

180 
dobrovolníků/6500 

hodin 
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Opatření C.1.1.13 

Podpora volnočasových, aktivizačních a integračních činností pro seniory 

(vzdělávání seniorů směrem k moderním technologiím a možnostem), osoby se 

zdravotním postižením a znevýhodněné děti 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora prorodinných aktivit a služeb (KP) SmH, PO, NNO a další 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v podpoře: volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit směřujících k sociálnímu začleňování 
rodin, sociálně preventivních aktivit, stávajících klubů pro děti a mládež, mateřských a rodinných center. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předpokládané dopady realizace opatření na cílovou skupinu: sociální začleňování rodin, prevence sociálně 
patologických jevů, využití volného času dětí a mládeže, podpora fungujících rodin. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

5 200 000,- / 

rok 
2020-2022 Investor 

Počet podpořených 
organizací/subjektů 

Cca 50 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Aktivizační a integrační činnosti pro seniory (KP) SmH, KC Lučina 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je nabízet seniorům aktivity směřující ke smysluplnému vyplnění svého volného času. Veškeré 
aktivity mají za úkol především zkvalitnit život ve stáří, posílit pocit potřebnosti a hodnoty života, posílit 
funkční schopnosti, podpořit fyzickou i psychickou kondici. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Aktivizace seniorů, zlepšení kvality života ve stáří, zlepšení psychického a fyzického stavu, podpora 
společenského života, podpora přirozeného mezigeneračního setkávání, zmírnění/neprohlubování 
mezigenerační propasti, zvýšení motivace seniorů a prevence závislostí, zvýšení znalostí v oblasti zdravotní 
gramotnosti. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

3 850 000 -

4 450 000,- 

/rok 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet 
účastníků/počet 

aktivit 
Min. 2500/600 

 

Opatření C.1.1.14 

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby bez přístřeší (v krizi), 

např. rozvoj azylových domů, nízkoprahového denního centra, nocleháren, 

podpora terénní práce romského asistenta 

Součástí tohoto opatření je také „Domov se zvláštním režimem“, který je také definován v rámci 

opatření C.1.1.3. 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Azylový dům (KP) 
Armáda spásy v České 

republice 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v rozšíření služby azylového domu o cílovou skupinu rodin s dětmi.  
Plánem je poskytovat sociální službu nejen jednomu rodiči s dětmi, ale také celé rodině. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předcházení rozpadu rodin v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Rozšíření sítě služeb pro osoby bez přístřeší o cílovou skupinu rodin s dětmi. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- Od 1. 1. 2020 
Finanční 
podpora 

Počet klientů 
(rodin) 

Min. 1 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Nízkoprahové denní centrum (KP) SsmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozvoj služby spočívá v: 
• rozšíření služby o terénní formu poskytování, 
• navýšení kapacity poskytování sociální práce (o 1 sociálního pracovníka). 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Rozšíření informovanosti o službě nízkoprahového denního centra, a to jak mezi osobami žijícími na ulici, 
tak i mezi pracovníky ÚP, NsP a v ostatních zdravotnických zařízeních. Zvýšení dostupnosti služby pro osoby 
bez přístřeší, které doposud službu nevyužívají. Zkvalitnění poskytování sociální práce + zajištění vzájemné 
zastupitelnosti sociálního pracovníka ve službě. Poskytnutí individuálního poradenství a sociální práce 
většímu počtu potřebných klientů. Možnost kontinuální práce s klientem. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

600 000,- / rok 2020-2022 
Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno  

Rozšíření NDC 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora terénní práce romského asistenta (KP) SmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Terénní romský asistent provádí dílčí šetření romských komunit a navrhuje optimální řešení v případě 
problémů. Poskytuje poradenské a konzultační činnosti k romské problematice. Spolupracuje s dalšími 
organizacemi, především se školami, které navštěvují romské děti, a napomáhá k řešení vzniklých problémů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Snížení kriminality, prevence před sociálním vyloučením. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

300 000,- /rok 2020-2022 
Investor, 
Realizátor 

Počet 
uživatelů/počet 

kontaktů 

287 uživatelů/392 
kontaktů 

 

Opatření C.1.1.15 

Navýšení kapacity noclehárny v zimních měsících, realizace preventivních 

opatření před umrznutím (tzv. „zimní noclehárna“ – speciální režim, nejedná 

se o registrovanou sociální službu, dále využití „iglou“ – nouzových přístřešků 

apod.) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Preventivní opatření před umrznutím (KP)  SmH, NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zřízení „zimní noclehárny“ nebo využití „iglou“ tedy nouzový přístřešek, který chrání osoby bez přístřeší před 
umrznutím v zimním období. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Hlavním dopadem realizace je záchrana lidských životů v případě mrazivého počasí, tj. prevence proti 
umrznutí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit (reakce 

na potřebnost) 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet klientů 
Nelze předem 

stanovit (reakce na 
potřebnost) 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města 

Havířova, posílení prevence sociopatologických či nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 

Opatření 

C.1.2.1 

Podpora mezioborové spolupráce - podpora primární prevence například u 

závislostí mladých, kreativní workshopy, zapojení peer pracovníků, diskuze s 

bývalými závislými, zapojení zástupců ÚP do procesu komunitního plánování 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora mezioborové spolupráce se školstvím (KP) 
SmH, PO, NNO, zástupci 

ZŠ, SŠ a VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem je navázat a případně vylepšit spolupráci mezi aktéry především v oblasti prevence a zmírnění dopadů 
rizikového chování u dětí a mládeže v Havířově. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Efektivnější přenos informací, aktivní spolupráce mezi resorty, využití nabídky přednášek/kurzů ze strany 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit pro školy, prevence sociálně patologických jevů u dětí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

0,- Od 2020 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Počet aktivit Min. 2 setkání/rok 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování (KP) SmH, PO, NNO, ÚP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je navázat užší spolupráci s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP), jelikož spravuje dávky státní 
sociální podpory, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Efektivnější přenos informací, aktivní spolupráce. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- Od 2020 
Komunikace, 
spolupráce 

Počet zástupců 
ÚP v procesu KP 

min. 1 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora primární prevence (KP) 

SsmH – Centrum prevence, 
Kontaktní a poradenské 

centrum pro osoby 
ohrožené závislostmi, ZIP, 

Městská policie Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření bude uskutečňováno prostřednictvím: interaktivních besed pro děti a mládež, adaptačních programů, 
individuálních konzultací (Centrum prevence), preventivních besed, rozšíření pracovního týmu Centra 
prevence o 1 lektora. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování rizikového chování.  
Předpokládané dopady na cílovou skupinu: prevence a omezování rizikového chování u školní mládeže, 
podpora zdravého způsobu života dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů a prevence šikany, prevence 
zneužívání NL, nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 

území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 072 000,- 

/rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet provedených 
akcí 

Min. 500 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení mediálního obrazu 
cílové skupiny (KP) 

SmH,NNO,PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je: zvýšit informovanost o problematice závislostí prostřednictvím médií (články, video 
reportáže), uskutečnit jednání odborné veřejnosti k problematice, jiné aktivity vedoucí ke změně pohledu 
veřejnosti na problematiku závislostí. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zlepšení mediálního obrazu cílové skupiny, vyvracení mýtů a stereotypů o závislých osobách, přiblížit otázku 
závislostí veřejnosti. 
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nerelevantní 2020-2022 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

mediálních 
aktivit 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření 

C.1.2.2 

Prevence sociálně patologických jevů a primární prevence v oblasti závislosti 

(vznik adiktologické poradny, zmapování drogové scény a závislostí v městě 

Havířově)  

Součástí tohoto opatření je také „Podpora primární prevence“, který je uveden v rámci Opatření 

C.1.2.1. 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odborné sociální poradenství (KP) NNO,PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Plánovaný počet uživatelů za rok: až 1000 intervencí (30 min. jednání) až 100 uživatelů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro různé cílové skupiny osob ohrožených závislostí nebo se 
závislostí ze spádové oblasti Havířova a okolí. Prevence kriminality a rizikového chování (především u dětí a 
mládeže) na území města. Včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže. Poradenství pro 
rodiny s dětmi, které experimentují nebo užívají NL. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 

území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 300 000,- 

/rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

splněno / probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřujících k prevenci sociálně 
patologických jevů (KP) 

NNO,PO,OSPOD,PMS,spolek 
SP+D 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností směřujících k prevenci sociálně patologických 
jevů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi/děti ohrožené sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.  
Předpokládané dopady projektu: omezení výskytu společensky nežádoucích jevů, nácvik a upevňování 
psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
akcí/počet 

klientů 

Nelze předem 
stanovit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zmapovat drogovou scénu ve městě (KP) SmH,PO,NNO,ZŠ,SŠ,VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je vytvořit analýzu drogové scény v Havířově a případně jeho blízkého okolí, která zmapuje 
počty osob ohrožených závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji v oblasti sociálních služeb a 
souvisejících aktivit pro osoby ohrožené závislostmi. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zmapování rizik spojených s užíváním drog ve městě, zvýšení informovanosti o problematice závislostí, 
možnost reakce na hrozící rizika spojená se závislostmi, zmapování vyvíjejících trendů v oblasti užívání drog. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik analýzy 
drogové scény 

 

Opatření 

C.1.2.6 
Posílení propagace sociálních služeb a návazných aktivit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit (KP) SmH,PO,NNO,NsP Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v rozšíření informovanosti veřejnosti o sociálních službách ve městě prostřednictvím např.: 
vytvořením doprovodného programu Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb pro žáky škol, vydání 
aktualizovaného katalogu sociálních služeb prostřednictvím Radničních Listů, interaktivního katalogu 
sociálních služeb na webových stránkách města, jiných informačních letáků, aktualizace a zpřehlednění 
webových stránek poskytovatelů sociálních služeb, Radničních listů, Polaru, Dnů otevřených dveří, Dnů se 
sociálním pracovníkem, Dne zdraví NsP Havířov a jiné. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení informovanosti o sociálních službách, občané, kteří vědí, na koho se obrátit v případě potřeby, 
zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb, zvýšení povědomí o procesu komunitního 
plánování ve městě. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

215 000,- /rok 2020-2022 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Dosah kampaně 
Nelze předem 

stanovit 

Součástí tohoto opatření je také „Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.4. 

Opatření 

C.1.2.7 

Podpora aktivit vedoucích k odstranění bariér jak fyzických, tak sociálních a 

komunikačních (vytvoření katalogu bezbariérovosti, linky autobusů, přechody, 

plakát informující, jak jednat, osvěta, využití SMART technologií – asistivní 

technologie) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým postižením 
(KP) 

SmH,PO,NNO,ZŠ,SŠ,VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zvyšování informovanosti bude probíhat prostřednictvím médií, webových stránek města, Veletrhu 
poskytovatelů sociálních služeb a dalších. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, veřejnost. 
Předpokládané dopady realizace: podpora osob se sluchovým postižením, podpora osob se zrakovým 
postižením, možnost kvalitnějšího dorozumívání, usnadnění přístupu k informacím, prevence sociálního 
vyloučení. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

mediálních 
aktivit 

Nelze předem určit 

Součástí tohoto opatření je také „Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.4 a „Zvyšování finanční gramotnosti občanů“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.8. 
 

Strategický cíl 3 – Podpořit příchod odborných lékařů, ale i sester, zajistit dostupnost jejich 

služeb. 

Opatření 

C.1.3.3 
Podpora terénních zdravotních služeb pro osoby bez přístřeší 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora terénních zdravotních služeb pro osoby bez přístřeší (KP) 
SmH,NNO,PO, 

zdravotnická zařízení 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření směřuje k zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší. Cílem je zajištění lékařské péče 
poskytované v terénu a případně vznik ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené, 
osamělé seniory a klienty azylových zařízení. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zlepšení zdraví populace a snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů na léčbu. 
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

aktivit 

Nelze předem 
stanovit 
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2.4 Prioritní Osa D 

OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 

Strategický cíl 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů s podporou 

SMART technologií. 

Opatření D.1.1.1 Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Chytré a bezpečné křižovatky ve Statutárním městě Havířov OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně komunikační infrastruktury 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení plynulosti provozu a jeho monitoring na 10 
světelně řízených křižovatkách ve statutárním městě Havířov 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

1. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x Na 
Nábřeží x U 
Stromovky  
2. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x 
Svornosti x 
Gorkého 3. 
Křižovatka ulic 
Hlavní třída x 
Dlouhá třída x 
Dělnická  
4. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x Národní 
třída  
5. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x 17. 
listopadu  
6. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Hlavní třída x 
17. listopadu x 
Na Nábřeží  
7. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
U Stadionu + 
světelně řízený 
přechod  
8. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Okrajová x 
Frýdecká  

Financováno 
z dotačního 

titulu 
2020 - 2022 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
stavby, 

přebírání 
stavby   

Zpráva / Počet 
realizovaných 

opatření 

Dle projektové 
dokumentace 
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9. Křižovatka 
ulic Studentská 
x 17. listopadu 
x Mánesova  
10. Křižovatka 
ulic Dělnická x 
Mánesova x U 
Stromovky  

 

Opatření D.1.1.2 Řešení světelné křižovatky u Merkuru 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Výstavba SSZ ulic Studentská x Okrajová x Dlouhá třída OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výstavba světelné křižovatky na ul.: Studentská x Okrajová x Dlouhá třída v Havířově - Podlesí 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a zvýšení bezpečnosti chodců 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Křižovatka 
Studentská x 

Okrajová x Dl. 
třída Havířov - 

Podlesí 

8 000 000.,- 2020 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
stavby, 

přebírání 
stavby   

Zpráva / Počet 
realizovaných 

opatření 

Dle projektové 
dokumentace 

 

Opatření D.1.1.6 Řešení statické dopravy v celém Havířově  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Generel statické dopravy v Havířově OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 – Vytvoření generelu statické dopravy v Havířově, cílem je navrhnout efektivní a ekonomicky 
přínosné řešení budování nových parkovacích stání a celkové koncepce stání v Havířově do budoucích let. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení stávající situace v nedostatku parkovacích stání v Havířově, Cílová skupina jsou 
obyvatelé Havířova a návštěvnici tohoto města. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území 
města 

Havířova. 
Fyzicky bude 
tento generel 

provádět firma 
vybraná 

z výběrového 

1 500 000,- 

2020 – Pořízení 
generelu 

2021 – zadání 
konkrétních 

požadavku ke 
zpracování PD 

na OÚR 

Celá fáze 
projektu 

Pořízení 
generelu, a 

zvýšení počtu 
parkovacích 

míst 

Pořízení generelu 
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řízení na jeho 
pořízení ve 
spolupráci 

s OKS. 
 

Opatření D.1.1.7 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zpracování generelu cyklodopravy OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 OKS nárokuje do rozpočtu finanční prostředky na zpracování generelu cyklodopravy 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Rozvoj cyklodopravy jejím zatraktivněním pro uživatele – ucelenou sítí cyklostezek a cyklotras pro bezpečný 
a pohodlný provoz ve městě 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Na území 
města 

500 000,- 
2020 – 

zpracování 
generelu 

Město bude 
objednatel 

koncepčního 
dokumentu  

Pořízení generelu 
cyklodopravy 

Zpracování 
generelu 

 

Opatření D.1.1.9 Realizace plánu udržitelné městské mobility 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce autobusových zálivů  OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výměna poškozeného asfaltového povrchu autobusových zálivů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Asfaltový povrch zálivů je nevyhovující, vlastnosti vyztuženého betonu zaručují bezpečný pohyb autobusů 
v zálivu a tím i bezpečný výstup a nástup cestujících 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Místní 
komunikace 
na trasách 

autobusových 
linek 

2 000 000,-- 2020 - 2021 

Zadání 
zpracování 
PD, výběr 
vhodného 

zhotovitele, 
kontrola 
průběhu 
stavby   

Počet realizovaných 
rekonstrukcí 

autobusových zálivů 

Dle projektové 
dokumentace 

bezpečné užívání 
autobusových 

zálivů 
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Opatření D.1.1.10 
Rozšíření počtu elektronických informačních panelů na vybraných zastávkách 

městské hromadné dopravy a příměstské dopravy (MHD a PD) 

 

                                    Název projektu Gesční příslušnost 

Elektronické informační panely na zastávkách MHD a PD OKS,OUR 

                                    Stručný popis projektu (záměru): 

Definice počtu a umístění info panelů a technické řešení pro realizaci 

                                    Zdůvodnění realizace: 

Zvýšení komfortu pro cestující využívající linek veřejné linkové dopravy  

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Na území 
města 

300 000,-
(PD), 

3 500 000,- 
(realizace 
záměru) 

2021 PD (OKS) 
2022 realizace 

(OUR) 

Odpovědnost 
města za 

všechny fáze 
projektu 

 

Počet zastávek 
vybavených el. info 

panelem 

Realizace na 
všech zastávkách 
dle zpracované 

PD 

 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství. 

Opatření D.1.2.1 Rozšíření počtu sběrných dvorů na území města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

SD na ul. Selská  OKS +TSH a.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Využití areálu bývalé výkupny sběrných surovin, zajištění stavebních úprav, zpracování a schválení 
Provozního řádu – zajistí provozovatel TSH,a.s. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v POH a opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového 
hospodářství  SMH)  
Projekt  poskytne občanům dopravně dostupný sběrný dvůr a další kapacity pro ukládání odpadu 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Ulice 
Selská, 

Havířov-
Město 

Dle 
schváleného 
ceníku TSH, 

a.s. 

2021 

Zajištění 
hrazení 
nákladů 

z rozpočtu 
města na 
provoz 

sběrného 
dvora a 

nákladů za 
likvidaci 
odpadu  

Provedení stavebních 
úprav 

Schválení provozního 
řádu 

Zahájení provozování 
SD 
 

Zprovoznění SD 
Uzavření smlouvy 
mezi SMH a TSH, 

a.s. o 
provozování SD 
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Opatření D.1.2.2 
Revitalizace kontejnerových stanovišť a optimalizace odpadového 

hospodářství 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS  

Stručný popis projektu (záměru): 

Ohrazení kontejnerových stanovišť za účelem modernizace separačních hnízd optickým vymezením od 
okolních ploch stavebními prvky (ohrazení)   

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Projekt  poskytne občanům zkvalitnění kontejnerových stanovišť, zvýšení čistoty, zlepšení vzhledu a tím 
zvyšování stimulace občanů ke zvyšování motivace pro separování odpadu 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území města 
20 kontejnerových 

stanovišť 

500 000,- 
 

2020 – 2021 
 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť  

Výběr 
stanovišť 

 
 

Realizace 10 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování PD na rekonstrukci a rozšíření stávajících kontejnerových stanovišť, příp. budování nových 
kontejnerových stanovišť, vč. oddělení od okolních ploch za účelem  modernizace separačních hnízd. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Příprava PD pro realizaci stavby v roce 2021.  

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace 

(roky, 
případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území města 
20 kontejnerových 

stanovišť 

200 000,- 
 

2020, 2021 
 

Dle zpracované 
Studie aktuálního 

stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 

vhodných stanovišť  

Výběr 
stanovišť 

 
 

Realizace 10 PD 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS,OÚR  

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce a rozšíření stávajících kontejnerových stanovišť, příp. budování nových kontejnerových 
stanovišť, vč. oddělení od okolních ploch za účelem modernizace separačních hnízd. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Realizaci stavby v roce 2021.  
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území 
města 

10 
kontejner. 
stanovišť 

1 500 000,- 
 

 2021 
 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního 
stavu 

kontejnerových 
stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť  

Výběr stanovišť 
 
 

Realizace 10 PD 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Opatření D.1.2.4 Dobudování kanalizační sítě 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je odkanalizování části města Důlňák 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé dané lokality. Realizací dojde k možnosti napojení obyvatelů lokality 
Důlňák na vybudovanou kanalizační síť. Dojde k vylepšení životního prostředí v dané lokalitě.  

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Lokalita 
Havířov-Důlňák 

35 000 000,- 2021 investor 
Vybudovaná 

kanalizační síť  

Počet 
napojených 
obyvatel na 

novou 
kanalizační síť 

 

Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Opatření D.1.4.7 
Revitalizace vnitrobloků zejména v ochranném pásmu Sorely s ohledem na 

vyvážení zeleně a parkování 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Studie řešení vnitrobloků KP,OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zadaní zpracování studie vnitrobloky 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zakomponování nových parkovacích stání při revitalizaci vnitrobloků v Sorele i mimo tuto část města. 
Zvýšení počtu parkovacích stání v Havířově s ohledem na izolační zeleň a hospodaření vody v krajině. Cílová 
skupina jsou obyvatelé Havířova a návštěvnici tohoto města. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 000 000,- 
2021 – Zadání 

studie 
Celá fáze 
projektu 

Vypracování 
studie 

Vypracovaná 
studie 
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3. ZÁVĚR 

Základním východiskem pro realizaci Vize města 2020+ je analytická část, která shrnuje poznatky 

o městě, které jsou potřebné k vytvoření informační základny, z níž vychází návrhová 

a implementační část. V analytické části Vize města 2020+ jsou detailně charakterizována klíčová 

témata fungování města a jsou zde prezentovány výstupy dotazníkového šetření, kterým byly 

zjišťovány preference veřejnosti. Na základě výše uvedeného byla zpracována SWOT analýza, při 

které byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby města dle identifikovaných 

strategických oblastí, respektive prioritních os.  

Ve SWOT analýze byla formulována východiska pro návrhovou a implementační část Vize města 2020+, 

ve které je rozpracován žádoucí stav města. V návrhové a implementační části jsou definovány vize, 

strategické cíle a také strategická opatření, která povedou k naplňování vizí a strategických cílů. 

Těmito cíli a opatřeními by se měli řídit představitelé města při tvorbě rozpočtu města. 

Dále byl vypracován akční plán, který obsahuje jednotlivá opatření, včetně konkrétních projektů, 

prostřednictvím kterých by mělo dojít k naplnění uvedených opatření.  

Dodržování kontroly a doplňování akčního plánu je zárukou bezproblémové realizace Vize města 2020+ 

a dosažení stanovených vizí a strategických cílů. Dále je zapotřebí navázat rozpočet města na 

jednotlivé cíle a opatření. Zajištění jednotlivých opatření finančními prostředky města, či prostředky 

ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů bude z velké míry určovat míru naplnění jednotlivých 

strategických cílů. 

Vize města 2020+ je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby 

v maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje 

a tím k naplnění strategické vize města. Dlouhodobá strategická vize SMH je společný postoj občanů 

a současného vedení města, který by měl být realizován bez ohledu na výsledky příštích komunálních 

voleb (tzv. společenská dohoda). 

 


