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1. ÚVOD 

Statutární město Havířov si nechalo v roce 2019 zpracovat strategický dokument Vize města 2020+, 

který vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2020–2028. K Vizi města 2020+ byl 

vypracován Akční plán, který představuje konkretizovaný krátkodobý dokument identifikující 

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

dokumentu Vize města 2020+. Současný Akční plán, který byl vyhotoven na období 2020–2021, 

zahrnuje projekty, které budou realizovány v tomto časovém období, ale také projekty s ukončením 

realizace v delším časovém horizontu. Akční plán k Vizi města 2020+ je jednou za dva roky 

aktualizován a doplňován tak, aby pružně reagoval na změny interního a externího charakteru. 

Aby statutární město Havířov dosáhlo do roku 2028 požadovaného budoucího stavu města, bylo 

nastaveno 7 strategických oblastí rozvoje, které jsou rozděleny do 4 prioritních os: 

 

Obrázek 1 Struktura strategických oblastí a prioritních os města 
 

 

 
Jednotlivé strategické oblasti rozvoje byly rozděleny na strategické cíle, pod které spadají strategická 

opatření. Tato opatření jsou formována do podoby konkrétních projektů / úkolů, jejichž plnění je 

stanoveno na určité období. Úspěšná realizace těchto opatření povede k naplnění vytýčených 

strategických cílů, které jsou rozřazeny dle jednotlivých prioritních os a jejich oblastí (viz str. 3). 



Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 

3 

 

 

 

2. PRIORITNÍ OSY A JEJICH OBLASTI 

 
 

1. Prioritní osa A – Ekonomika a bezpečnost ve městě 

1.1 OBLAST EKONOMIKA, ROZVOJ ATRAKTIVITY PODNIKÁNÍ A PRACOVNÍ SÍLY (A.1) 
 

Strategický cíl 1 
Zintenzivnění podpory spolupráce města s podnikateli, zejména 
v oblasti služeb a chybějících služeb 

Strategický cíl 2 
Zvýšení atraktivity pro mladé, zvýšení či udržení současného poměru 
VŠ vzdělaných obyvatel 

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

 

Strategický cíl 1 Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů 

Strategický cíl 2 Zvýšení veřejného pořádku ve městě 

Strategický cíl 3 Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti 

 

1.3   OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, 

 INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3) 
 

Strategický cíl 1 Zlepšení informovanosti veřejnosti 

Strategický cíl 2 
Posílení image Havířova a jeho jedinečnosti ve vztahu k široké 
veřejnosti 

Strategický cíl 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 

 

2. Prioritní osa B – Kvalita života ve městě 

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

 

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

Strategický cíl 2 
Propojení podnikatelů se základními a středními školami, podpora 
polytechnického vzdělávání 

Strategický cíl 3 Podpora volnočasových aktivit 

 

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

Strategický cíl 1 Zlepšení komunikace akcí ve městě (kultura, sport) 

Strategický cíl 2 Postupná revitalizace a rozvoj kulturní infrastruktury města 

Strategický cíl 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 

Strategický cíl 4 Sportovní zařízení základních škol 

Strategický cíl 5 Nová sportovní zařízení 

Strategický cíl 6 Cyklostezky a in-line stezky 
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Strategický cíl 7 Sportovní zařízení SSRZ 

Strategický cíl 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 

Strategický cíl 9 Podpora sportovních spolků 

Strategický cíl 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

 

3. Prioritní osa C – Město a lidé 

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

Strategický cíl 1 
Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města 
Havířova, podpora sociálního bydlení 

 

Strategický cíl 2 

Zvýšení informovanosti občanů o fungování zdravotnictví a sociálních 

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

Strategický cíl 3 
Podpora příchodu odborných lékařů, ale i sester, zajištění dostupnosti 

jejich služeb 

 

 

4. Prioritní osa D – Městská infrastruktura 

1.1 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 

Strategický cíl 2 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Strategický cíl 3 Zlepšení kvality ovzduší 

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

 

 
Statutární město Havířov se díky realizaci jednotlivých opatření a následnému naplnění strategických 

cílů Vize města 2020+ stane v roce 2028 rozvíjejícím, moderním a udržovaným městem plným zeleně, 

kvalitního bydlení, dobrou dopravní dostupností, kulturním a sportovním zázemím, poskytující 

bohatou nabídku služeb a dobré podmínky pro život obyvatel napříč všemi generacemi. 
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3. VYHODNOCENÍ 

Vize města 2020+ je živým dokumentem a z toho důvodu musí být její realizace sledována a Akční 

plán dle potřeby doplňován a upravován, aby v maximální míře přispíval k naplňování definovaných 

cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje a tím k naplnění strategické vize města. Vyhodnocení 

Akčního plánu probíhá dle harmonogramu implementace Vize města 2020+ jednou za dva roky. 

Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 bylo uskutečněno za spolupráce 

dotčených odborů / subjektů ke dni 30. 6. 2021. V daném období bylo sledováno 104 projektů, z toho: 

➢ 5 projektů v prioritní ose A – Ekonomika a bezpečnost ve městě, 

 
➢ 51 projektů v prioritní ose B – Kvalita života ve městě 

 
➢ 36 projektů v prioritní ose C – Město a lidé 

 
➢ 12 projektů v prioritní ose D – Městská infrastruktura 

 
Akční plán byl hodnocen následovně: splněno, částečně splněno, probíhá, nesplněno. 

 Tabulka hodnocení: 
 

Prioritní osa Počet aktivit Splněno Částečně 

splněno 

Probíhá Nesplněno 

Ekonomika 

a bezpečnost 

ve městě 

5 2 0 1 2 

Kvalita života 

ve městě 

51 22 5 13 11 

Město a lidé 36 18 3 0 15 

Městská 

infrastruktura 

12 2 0 9 1 

Celkové 

výsledky 

104 44 8 23 29 

 

Z tabulky hodnocení plyne, že z celkových 104 projektů bylo: 44 projektů v rámci Akčního plánu k Vizi 

města 2020+  za období 2020–2021 splněno,  8 projektů částečně splněno.  Realizace 23 projektů    

v současné chvíli stále probíhá a 29 projektů je nesplněno. Bližší popis a slovní vyhodnocení 

jednotlivých projektů Akčního plánu za období 2020-2021 je uveden v podrobných tabulkách na 

následujících stránkách. 
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PRIORITNÍ OSA A – EKONOMIKA A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 

 
 

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

Strategický cíl 1 – Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.2.1.1 - Osvětlení ulic 
i zákoutí Havířova 

Plán obnovy veřejného 
osvětlení města Havířov 
na rok 2020, 2021 

OKS, TSH SPLNĚNO V rámci plánu obnovy veřejného osvětlení (VO) byly zrekonstruovány dvorové části, kde 
byly vyměněny sloupy VO v havarijním stavu, byly doplněny sloupy VO v tmavých částech 
města, a to dle podnětů občanů a občanských komisí (např. ul. Bieblova, Lípová, 
Nedbalova, Záhumenkova apod.) 

A.2.1.2 - Systémové řešení 
parkování aut, 
průjezdnosti ulic 
a nástupních ploch pro 
složky IZS 

Fyzická instalace zábran 
pro nelegální stání vozidel 
v nebezpečných oblastech 
provozu 

MP, OKS, MP SPLNĚNO Instalace palisád proběhla na ul. Na Nábřeží, Hlavní třída, Gorkého. Opakovaně byly 
nárokovány i další finanční prostředky v rozpočtu, ale vzhledem k úsporným opatřením 
nebyly finance schváleny. 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšení veřejného pořádku ve městě. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

Senioři v provozu na 
pozemních komunikacích 

OKS, komise 
BESIP, MP 

NESPLNĚNO Vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 a opatřeními s ním spojeny nebyly akce 
realizovány. Předpoklad realizace je během roku 2022. 

 

Strategický cíl 3 – Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

 

Zavedení led pásů u přechodů 
se signalizací 

OKS NESPLNĚNO Dosud nebyla pro Českou republiku schválena legislativa pro užití LED pásů v chodnících, 
z tohoto důvodu nebyla akce realizována. 
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 OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3) 

Strategický cíl – 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.3.3.2 - Navýšení příjmů 
rozpočtu města od 
právnických osob 

Odstraňování 
živnostenského odpadu 

OKS, OŽP PROBÍHÁ Do roku 2020 bylo zapojeno celkem 165 živnostníků / podnikatelů do obecního systému 
nakládání s odpady. Odbor životního prostředí provedl kontroly na základě zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, ustanovení § 80 odst. 1 písmene a), kdy 
obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě 
písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu 
pouze v souladu s tímto zákonem. Bylo provedeno pouze 9 kontrol, jelikož po větší část 
roku platila omezení z důvodu přijetí krizového opatření a pro zamezení šíření onemocnění 
COVID-19.  Zobecněné  výsledky  provedených  kontrol:  Porušení  zákona  bylo  zjištěno  
v jednom případě. Porušení zákona se týkalo využívání systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nezajištění 
využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. Za zjištěné porušení zákona byla 
uložena formou příkazu pokuta v celkové výši 1 000,- Kč. 



Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 

8 

 

 

 

PRIORITNÍ OSA B – KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ 

 
 

Některé projekty této prioritní osy jsou řešeny v rámci Akčního plánu na období 2020–2021 k dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018– 

2025“. Tyto projekty jsou v tabulce označeny „SP“ a jejich podrobné vyhodnocení je dostupné v dokumentu „Monitoring Akčního plánu 2020–2021 k plánu 

rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025“. 

 

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

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

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

Optimalizace sítě MŠ, ZŠ OŠK PROBÍHÁ Realizace v letech 2020-2021. V roce 2020 neproběhlo zrušení jedné ze stávajících 
základních škol a nebyla provedena optimalizace sítě škol. V roce 2021 předloženo ZMH 
21. 6. 2021 sloučení dvou mateřských škol: Mateřské školy Havířov – Šumbark U Jeslí 
4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262 a Mateřské školy Havířov – Šumbark Okružní 
1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností od 1. 1. 2022 (MŠ U 
Jeslí se stane odloučeným pracovištěm MŠ Okružní). Rovněž bude zadána v r. 2021 nová 
demografická studie a bude předložen 1. návrh na optimalizaci sítě škol. 

B.1.1.7 - Pokračování 
ve spolupráci města 
s alternativními školami 

Spolupráce města s 
alternativními školami 

OŠK SPLNĚNO SMŠ Okružní 13 byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu města Havířova ve výši 
300,00 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 300,00 tis. Kč (v uvedených letech na činnost mateřské 
školy). Naše Montessa, z. s., byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu města 
Havířova ve výši100,00 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 100,00 tis. Kč (v uvedených letech na 
činnost spolku). 

 

Strategický cíl – 3 Podpora volnočasových aktivit 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.1.3.1 - Podpora 
mimoškolních aktivit pro děti 
(např. 

Revitalizace objektu 
turistické základny Pstruží 

OŠK PROBÍHÁ V současné době probíhá veřejná zakázka na revitalizaci objektu turistické základny ev. 
č. 105 ve Pstruží. Součástí veřejné zakázky je výměna stávající plechové střešní krytiny 
šikmé střechy zděné budovy, včetně střechy přístavku, nová krytina je navržena plechová 
s povrchovou úpravou PVC, výměny podbití střechy zděné budovy, dodávka a montáž 
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z ohrožených či sociálně 
ohrožených lokalit) 

   nových klempířských prvků, dodávka a instalace zádržného systému, oprava hromosvodu, 
stavební a bourací práce spojené s vyzdívkou štítu objektu, opravou omítek a zdiva fasády 
před zateplením a odstraněním nadstřešní části komínového tělesa, zateplení podlahy 
půdního prostoru a stropu sklepu, zemní a bourací práce spojené se zateplením soklové 
části objektu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 80 mm s mozaikovou soklovou omítkou, 
rekonstrukce obvodového svislého pláště objektu, včetně zateplení stabilizovaným 
pěnovým fasádním polystyrénem EPS GREY tl. 120 mm (systém ETICS) s povrchovou 
úpravou armovanou tenkovrstvou silikonovou omítkou, provedení nového opláštění 
přístavku trapézovým plechem s výškou vlny 20 mm, terénní úpravy pozemku v nutném 
rozsahu, likvidace odpadu dle platného zákona a další práce uvedené v projektu. Termín 
zahájení stavebních prací: 01. 09. 2021.Ve schváleném rozpočtu odboru školství a kultury 
pro rok  2021 jsou  na  tuto veřejnou  zakázku  vyčleněny finanční prostředky  ve  výši   
3 000 000,00 Kč. 

 

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

Strategický cíl – 1 Zlepšení komunikace akcí ve městě (kultura, sport) 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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 

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

OŠK NESPLNĚNO OŠK – Ohledně opatření nebyl bývalým vedoucím OŠK nikdo informován (zejména vedoucí 
oddělení dotací a volnočasových aktivit). Dle našeho názoru vypracování jednotné 
komunikační strategie, jež by prezentovala a představovala město a jeho jednotlivé 
součástí (orgány samosprávy, MMH, příspěvkové organizace, obchodní společnosti apod.) 
jako jednotný celek, nepatří pouze do kompetencí OŠK. Rovněž se domníváme, že ani 
sjednocení vizuální i obsahové podoby komunikace města a jeho součástí, jejich 
prezentací při všech formách komunikace, prezentace a propagace vůči okolním 
subjektům nepatří pouze do kompetence. Z výše uvedeného nemohlo být plněno. 

 

Opatření je v novém Akčním plánu na období 2022-2023 zrušeno a nahrazeno opatřením 
A.3.1.4 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města, které má v gesci ORG, KP. 

B.2.2.4 - Revitalizace 
prostoru před vlakovým 
nádražím 

Přednádražní prostor 
Havířov 

OÚR SPLNĚNO Stavba ukončena 27. 1. 2021, podklady k vyvedení do majetku města 8. 4. 2021. 

B.2.3.1 - Revitalizace či 
redukce nevyhovujících 
meziblokových hřišť 

Revitalizace či redukce 
nevyhovujících 
meziblokových hřišť (SP) 

OKS PROBÍHÁ • Výstavba dětského mobiliáře na ul. Jedlová – 300 000,00 Kč 

• Zatravnění asfaltového hřiště na ul. Čelakovského – 80 000,00 Kč 

• Stružník – participativní rozpočet – 90 000,00 Kč 

• Zadání kompletní technické kontroly dětského mobiliáře na území města 
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    • Oprava laviček a mobiliáře – 1 203 500,00 Kč 

 

Strategický cíl – 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.3.2 - Realizace 
spádových multifunkčních 
hřišť v návaznosti na 
Opatření B.2.4.1 

Realizace spádových 
multifunkčních hřišť (SP) 

OÚR SPLNĚNO Stavba dokončena. Bylo vybudováno multifunkční hřiště, včetně osvětlení. Celým 
areálem je veden chodník. Podél chodníku jsou umístěna 2 dětská hřiště, cvičební prvky 
pro seniory, altán a záhony (trvalkové, travinné, jehličnaté a květnaté louky). Před 
hřištěm se nachází manipulační plocha. 

B.2.3.3 - Rozvoj městských 
sportovních a volnočasových 
parků 

Park sponzorů – 1.etapa OÚR SPLNĚNO Stavba byla zahájena 3. 8. 2020. Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce části 
městského parku v lokalitě mezi budovou Okresního soudu a SPŠ Stavební Havířov. 
Součástí řešení byla výstavba nových zpevněných ploch – přístupů k plochám dětských 
hřišť, dětská hřiště včetně osazení hracích prvků, osazení nového městského mobiliáře 
a  výstavba  nového  veřejného  osvětlení  řešené  části  parku.  Stavba  byla  ukončena 
v prosinci 2020 a 17. 12. 2020 byla zkolaudována. V dubnu 2021 byla vyvedena do správy 
SSRZ. 

B.2.3.4 - Rozšíření zázemí 
sportovních zařízení 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení (SP) 

OÚR SPLNĚNO Výstavba hřišť dokončena v 07/21. 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení 2 (SP) 

SSRZ PROBÍHÁ Zhotovení PD pozastaveno. 
Bowling bude realizován v nádražní hale žst. Havířov. 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení 3 (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Nebude realizováno, bude nahrazeno PaRo projektem s realizací 2022. 

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

Rozvoj městského, dětského 
a sportovního mobiliáře 
v okrajových částech města 

OKS NESPLNĚNO Tento návrh nebyl v rámci PaRo v roce 2021 vybrán. 
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Strategický cíl – 4 Sportovní zařízení základních škol 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.4.1 - Rekonstrukce 
venkovních sportovišť 
základních škol 

ZŠ 1. máje – rekonstrukce 
hřiště (SP) 

OÚR SPLNĚNO 08/20–10/20 byla provedena celková rekonstrukce školního hřiště. 

ZŠ Gorkého – rekonstrukce 
hřiště (SP) 

OÚR PROBÍHÁ Projektová dokumentace je zredukovaná na celkové náklady 16 mil. Kč – dle záměru bude 
hrazeno 8 mil. Kč z rozpočtu SMH a 8 mil. Kč z rozpočtu MSK. Jednání vedení města s MSK 
ohledně spolufinancování pokračuje. 

ZŠ Mládežnická – 
rekonstrukce hřiště (SP) 

OÚR NESPLNĚNO Důvod nesplnění: Práce na redukci projektové dokumentaci nebyly zatím zahájeny. 

 

Strategický cíl – 5 Nová sportovní zařízení 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.5.1 - Vybudování 
sportovního zařízení 
v nádražní budově 

Využití výpravní haly (SP) OÚR PROBÍHÁ V 02/2021 vypracována PD pro využití výpravní haly, v 06/2021 probíhá výběr zhotovitele. 

B.2.5.3 - Rozšíření 
sportovního areálu na 
Šumbarku 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

EO, OÚR PROBÍHÁ K červnu 2021 jsou přijaty všechny stavby krytého bazénu a veškeré movité věci krytého 
bazénu. OÚR  pracuje  se  na  zpracování  PD  „Dopravní  napojení  MK  ul.  U  Nádraží  
a Opletalova“. 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

Tenisový klub 
Havířov, z.s. 

SPLNĚNO Kolaudace haly proběhla v měsíci březnu 2021. Hala je v provozu. 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

Tenisový klub 
Havířov, z.s. 

NESPLNĚNO Žádost na OŠK prozatím nedoručena. Nerealizováno, zatím vyhotovena pouze zastavovací 
studie. 

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

Realizace hřiště pro parkour 
(SP) 

OKS PROBÍHÁ Návrh realizaci parkouru byl v rámci participativního rozpočtu pro rok 2021. Nyní je 
podaná žádost na dotaci u Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. 

B.2.5.5 - Výstavba druhé 
ledové plochy 

Druhá ledová plocha (SP) RpS ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Byla vytipovaná vhodná lokalita pro výstavbu ledové plochy – areál ZŠ Mánesova. 
Vytipovaný pozemek byl prodán HC WOLVES Český Těšín, IČO 05105561 za účelem 
realizace projektu výstavby ledové plochy. Je zhotovená projektová dokumentace, 
připravuje se demolice původní stavby. 
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Strategický cíl – 6 Cyklostezky a in-line stezky 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

Dokončení propojení 
cyklostezek a cyklopruhů 
v intravilánu města (SP) 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Generel cyklodopravy byl zpracován ve spolupráci s OÚR a byla založena poradní 
cykloskupina náměstka primátora. Zpracovány projektové dokumentace na cyklostezku 
na  ul.   Moskevská  a  na  cyklostezku   Náměstí  republiky   na  Cyklostezku  Moskevská 
–předpokládaná  hodnota  PD  396.880,00  Kč  a  na  Cyklostezku  Náměstí  republiky 
– předpokládaná hodnota PD 417.450,00 Kč. 

Dokončení propojení 
cyklostezek a cyklopruhů 
v intravilánu města (SP) 

OKS SPLNĚNO Splněno 3/2020 – 50 nových stanovišť a 150 nových kol. Pro rok 2021 je počet stanovišť 
58 a 200 kol. 

B.2.6.3 - Vybudování in-line 
okruhu 

Vybudování in-line okruhu 
(SP) 

OÚR SPLNĚNO Trasa vytipována, vypracována PD. Bude následovat realizace akce. 

 

Strategický cíl – 7 Sportovní zařízení SSRZ 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.7.1 - Vybavení 
sportovních zařízení SSRZ 

Vybavení sportovních 
zařízení SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO V rámci jednotlivých středisek již bylo realizováno: 
 Sportovní hala Žákovská 

• Pořízení nových čistících zón – bude realizováno do 06/2022 
 

 Tělocvična Palackého 

• Vybudování nových lezeckých cest – bude realizováno do 12/2021 

• Pořízení nové čistící zóny – bude realizováno 09/2021 

Vybavení sportovních 
zařízení SSRZ (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Proběhla analýza vnitřní infrastruktury a hardwarového vybavení jednotlivých provozů 
včetně  LKJ,  v současné  době  se  připravuje  realizace  propojení  sportovišť  SSRZ   
do centrálního komunikačního uzlu. 

Rekonstrukce palubovky MSH 
Žákovská (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Nerealizováno, přesun do roku 2022. 

B.2.7.2 - Opravy sportovních 
zařízení SSRZ 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO V rámci jednotlivých středisek již bylo povedeno: 
 

 Sportovní hala Slávie: 
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    • Oprava vzduchotechniky malé tělocvičny – bude realizováno do 12/2021 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO X 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ, OÚR SPLNĚNO OÚR – Stavba dokončena, cena cca 45 mil. Kč s DPH. 

 

Strategický cíl – 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

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

EO SPLNĚNO Bezúplatný převod stavby bazénu schválen MSK v červnu 2020. 
K červnu 2021 jsou přijaty všechny stavby krytého bazénu. 
Veškeré movité věci krytého bazénu budou přijaty na ZMH 20. 

B.2.8.3 - Prodloužení 
otevírací doby sportovních 
zařízení 

Prodloužení otevírací 
doby sportovních 
zařízení (SP) 

SSRZ SPLNĚNO x 

 

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

Posílení metodické role 
MMH směrem ke 
sportovním spolkům (SP) 

OŠK SPLNĚNO Sportovní spolky jsou pravidelně informovány o dotačních kolech, jsou jim zasílány 
potřebné  informace   a  formuláře.   Během   pandemie  byly   pravidelně   informovány 
o možnostech využití dotačních programů covid a byla jim nabídnuta změna veřejnoprávní 
smlouvy. Metodická pomoc všem subjektům při podávání žádostí o poskytnutí dotace na 
rok 2021 a při vyúčtování žádostí roku 2020. Cca 80 sportovních subjektů a 8 středních škol. 

 

Metodická pomoc všem subjektům při vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2020. Cca 80 
sportovních subjektů a 8 středních škol. Metodická pomoc při podávání žádostí o dotace ve 
2. dotačním kole – 10 subjektů. 

Posílení metodické role 
MMH směrem ke 
sportovním spolkům (SP) 

OŠK NESPLNĚNO Z důvodu covidové situace nerealizováno. 
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B.2.9.2 - Finanční podpora 
sportovních organizací 
a úspěšných jednotlivců 

Finanční podpora 
sportovních organizací a 
úspěšných jednotlivců 
(SP) 

RMH, ZMH, OŠK SPLNĚNO V roce 2021 bylo k 30. 6. do oblasti sportu poskytnuto 36 722 800,00 Kč a bylo podpořeno 
85 subjektů. 

Finanční podpora 
sportovních organizací a 
úspěšných jednotlivců 
(SP) 

Tennis Hill 
Havířov, z.s. 

SPLNĚNO Výstavba započata  20.  7.  2020.  Kolaudace  proběhla  v měsíci  květnu  2021.  Hala  je  
v současné době využívána pouze členy klubu. V celkovém provozu bude od měsíce října 
2021 (zimní sezóna). 

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

RMH, PO města 
Havířova, OŠK 

SPLNĚNO BOX Havířov, odpuštění nájmu v měsíci červenci-srpnu 2021. 

B.2.9.3 - Finanční podpora 
reprezentace města a 

Finanční podpora 
reprezentace města a 

OŠK SPLNĚNO X 

sportovních center mládeže sportovních center 
mládeže (SP) 

   

B.2.9.4 - Získávání 
prostředků pro sport z 

Získávání prostředků pro 
sport z krajských, 

ORG, OÚR, OŠK SPLNĚNO ORG byla podána projektová žádost o dotaci z Nadace ČEZ na vybudování parkurového 
hřiště v Havířově. 

krajských, národních či národních či    

nadnárodních zdrojů nadnárodních zdrojů (SP)    

 
 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

Prezentace a propagace 
sportu na oficiálním webu 
města a sociálních sítích 
(SP) 

KP – Tisková 
mluvčí 

PROBÍHÁ Počet zveřejněných zpráv na webu a soc. sítích: 

• webové stránky – 28 článků 

• Facebook – 57 článků 

Pozvánky, informace a reportáže jsou pravidelně aktualizovány také na Facebooku SSRZ. 

B.2.10.3 - Každoroční 
slavnostní oceňování 
úspěšných sportovců a 
trenérů 

Každoroční slavnostní 
oceňování úspěšných 
sportovců a trenérů (SP) 

OŠK, MKS, KP SPLNĚNO Slavnostní  ocenění  –  vyhlášení  nejlepších  sportovců  města  Havířova  za  rok  2020    
se uskutečnilo 22. 4. 2021. Z důvodu covidové situace byla většina sportovních utkání 
zrušena, byli proto oceněni pouze 2 zasloužilí pracovníci tělovýchovy a sportu. 
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     Vynaložené finanční prostředky: 

MKS: realizace akce - 23 000,00 Kč 
OŠK: finanční poukázky – 5 000 Kč 
ORG: květiny – 1 000 Kč 

B.2.10.4 - Zvýšení publicity 
sportu v Radničních listech 

Zvýšení publicity sportu 
v Radničních listech (SP) 

KP – Redakce 
Radničních listů 

PROBÍHÁ Počet zveřejněných článků se sportovní tématikou v RL: 
111 příspěvků o sportu, z toho 66 článků a 45 sportovních letáků. 

B.2.10.5 - Vytvoření 
sportovního kalendáře 

Vytvoření sportovního 
kalendáře (SP) 

OŠK, externí 
dodavatel 

NESPLNĚNO Nerealizováno – překonáno, nemělo by zamýšlený efekt 

B.2.10.6 - Organizování 
sportovních akcí pro 
veřejnost 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

SVČ ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

V souvislosti s pandemií covid-19 je stav k 30.06.2021: ve školním roce 2020/2021 
neproběhla žádná soutěž / předpoklad obnovení soutěží od 9/2021. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK, SŠ, 
sportovní 
subjekty 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Z důvodu pandemie zrušeno od měsíce března.  Ve školním roce 2019/2020 proběhlo     
10 soutěží. Z důvodu pandemie byly 4 soutěže zrušeny. Zúčastnilo se 10 SŠ. Slavnostní 
ocenění proběhlo 29.06.2020 za přítomnosti primátora města a radního pro sport. 
Nerealizováno z důvodu pandemie. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Z důvodu pandemie od 11. 3. 2020 zrušeno. 
Vynaložené finanční prostředky v letech 2020–2021: 
3 908,00 Kč míčové hry 
63 480,00 Kč sportovní kroužky 
86 156,94 Kč pohybová výchova 
143 400,00 Kč výuka plavání 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

SSRZ PROBÍHÁ V návaznosti na „Opatření k nouzovému stavu“ realizace celoměstských akcí pro veřejnost 
v letošním roce  pozastavena.  (Badmintonový  turnaj,  Den  otevřených  dveří,  soutěž  
ve Skocích z 10m věže). Bruslení veřejnosti bude probíhat v souladu s uvolňováním 
opatření. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK NESPLNĚNO Den zdraví byl z důvodu opatření covid-19 zrušen. 

B.2.10.7 - Iniciování 
kampaně pro zvýšení 
pohybových aktivit seniorů 

Iniciování kampaně pro 
zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

OŠK PROBÍHÁ Akce do 30. 6. 2021 neproběhla, náhradní termín je listopad/prosinec 2021. Choreografie 
a  aranžmá  akce  jsou  hotovy,  byly  vybrány  firmy  na  organizátorské,  bezpečnostní   
a technické a další zajištění akce, probíhá nácvik skladeb a detailní rozpracování projektu 

Iniciování kampaně pro 
zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

DSH NESPLNĚNO S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace nebyly ve sledovaném období 
organizované žádné sportovně společenské aktivity pro seniory. Rovněž ani  s ohledem   
na cílovou skupinu seniorů obou středisek, tyto akce do budoucna DSH již neplánuje. 
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 Iniciování kampaně pro 

zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

OSV ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace nebyly organizované žádné 
sportovně společenské aktivity pro seniory v první půlce roku 2021. 
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Prioritní Osa C – Město a lidé 

 
Některé projekty této prioritní osy jsou řešeny v rámci dokumentu „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2020-2022“. Tyto projekty jsou v tabulce označeny „KP“ a jejich podrobné vyhodnocení je dostupné v dokumentu „Zpráva o plnění cílů 

a opatření komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022“. 

 

 

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

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

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

C.1.1.1 - Zachovat proces 
komunitního plánování 

Zachovat proces 
komunitního plánování ve 

SmH, 
organizační 

SPLNĚNO Organizační struktura komunitního plánování zůstala zachována. 
Počet pracovních skupin: 5 

a vytvořit síť sociálních 
služeb statutárního města 
Havířova 

městě včetně organizační 
struktury (KP) 

struktura  Počet členů pracovních skupin: cca 60 
Počet setkání PS: 9x (vzhledem k situaci spojené s šířením nákazy COVID-19 byla další 
jednání pracovní skupiny v roce 2020 zrušena.) 
Počet setkání vedoucích PS: 1x 

    Rada města Havířova na svém zasedání dne 9.11.2020 pod číslem usnesení 
    2587/58RM/2020 vzala na vědomí rezignace stávajících vedoucích pracovní skupiny „Osoby 
    se zdravotním postižením“, „Senioři“ a „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ 

    a jmenovala nové vedoucí pracovních skupin. 

C.1.1.2 - Podpora terénních 
služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

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

SmH, 
organizační 
struktura 

NESPLNĚNO Síť sociálních služeb statutárního města Havířova nebyla vytvořena. Tímto cílem je nutno 
se i nadále zabývat. V současné době je síť sociálních služeb na území města Havířova 
tvořena stávajícími registrovanými sociálními službami poskytovanými na území města, 
které byly v předchozím roce financovány z rozpočtu statutárního města Havířova a mají 
na území města své sídlo. 

Sociální rehabilitace (KP) NNO, PO SPLNĚNO Od 1.1.2020 vznikla na území města Havířova nová služba RÚT Havířov, sociální 
rehabilitace. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 18 
do 65 let. Převážná část poskytování služby se realizuje v terénu (doprovody klientů),    
a v přirozeném prostředí klientů (nácviky v běžných činnostech chodu domácnosti). V roce 
2020 byla služba poskytována 14 klientům (327,5 hodin podpory). Poskytování služby bylo 
a  je  ovlivněno  opatřeními  souvisejícími  s  pandemii  Covid-19.   Podpora  je  klientům 
poskytována v oblastech sebepéče, chodu domácnosti, hospodaření s penězi, problematiky 
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    bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, rodinných a společenských vztahů, trávení volného 

času, využívání dalších dostupných služeb. 

Pečovatelská služba (KP) Sociální služby 
města Havířova 

SPLNĚNO RMH schválila dne 19.8.2019 navýšení kapacity pečovatelské služby pro rok 2020 o 4,5 
úvazků (z toho 4,0 úvazku pracovníka v sociálních službách a 0,5 úvazku sociálního 
pracovníka.). V roce 2020 došlo k plánovanému navýšení personální kapacity. Od 11.9.2020 
má nově zaregistrovanou a poskytuje pečovatelskou službu také organizace DUHA senior 
s.r.o. 

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 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
(KP) 

OUR, SANTÉ NESPLNĚNO V roce 2020 služba domova pro osoby se zdravotním postižením na území města Havířova 
nevznikla. Příspěvková organizace města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb  dlouhodobě usiluje o zřízení  nové sociální  služby domov  pro osoby  
se zdravotním postižením. V  komunitním plánu  města je zřízení této služby plánováno  
v horizontu 5 let. Služba chráněného bydlení považuje zřízení služby domova pro osoby 
se zdravotním postižením za klíčové, a to především z důvodu zhoršujícího se zdravotního 
stavu klientů zřízení služby. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Domov pro seniory (KP) Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO V roce 2020 nedošlo k rozšíření služby domova pro seniory. Z důvodu nedostatečné 
kapacity bylo v roce 2020 celkem 569 neuspokojených žadatelů. Tímto cílem je nutné se 
i nadále zabývat. 

Domov se zvláštním 
režimem pro seniory (KP) 

Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO Od 1.1.2020 poskytuje středisko Helios Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem, a to na plnou kapacitní možnost 
střediska – 86 lůžek. K rozšíření služby či vzniku nového domova se zvláštním režimem    
v roce 2020 nedošlo. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Domov se zvláštním 
režimem (KP) pro osoby 
bez přístřeší 

Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO V roce 2020 nevznikla nová služba domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší. 
Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

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

Podpora aktivit vedoucích 
k odstraňování bariér (KP) 

SmH, NNO, PO SPLNĚNO Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. pomáhá občanům se sluchovým 
postižením překonat komunikační bariéru prostřednictvím bezplatné tlumočnické služby 
(tlumočníka, přepisovatele). Tato služba je uživatelům poskytována formou ambulantní  
i terénní, přispívá ke zmírnění informačního deficitu vyplývající z postižení a napomáhá 
tak začlenění osob se sluchovým postiženým do běžné společnosti. Zapůjčení 
kompenzačních a zdravotních pomůcek je možné u příspěvkové organizace Sociální služby 
města Havířova, a u Komplexní domácí péče Hestia. Bezbariérové byty města Havířova 
jsou určeny pro bydlení občanů s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí. V roce 2020 
mělo město k dispozici celkem 79 bezbariérových bytů (4 bezbariérové byty přidělené v 
roce 2020). 
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 Podpora bytů zvláštního 

určení (KP) 
SmH, Soukromé 

subjekty 
SPLNĚNO V roce 2020 bylo podáno celkem 45 žádostí občanů o byt zvláštního určení. Uspokojeno 

bylo pouze 14 žadatelů. Byty zvláštního určení jsou ve fondu Městské realitní agentury, 
spol. s.r.o.  Kapacita  není  zcela  naplněna,  a  to  díky  vládním  opatřením  spojeným  
s pandemickou situací, kdy žadatelé se odmítli stěhovat (problémy s vyřízením dokladů, 
stěhovací firmou, obavy o zdraví apod.). 
Počet bytů v domě s pečovatelskou službou: 356. 
Počet bezbariérových bytů: 79 

C.1.1.5 - Podpora 
neformálních pečujících 
(navýšení kapacity 
odlehčovací služby, podpora 
rodin) 

Odlehčovací služba (KP) SANTÉ SPLNĚNO SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb začala poskytovat 
odlehčovací  sociální  službu  v   pobytové   formě   od  1.1.2020.   Odlehčovací   služba 
je poskytována v zařízení Chráněné bydlení na ul. Nerudova 351/12 v Havířově. Kapacita 
služby je 1 lůžko v samostatném pokoji. V roce 2020 využilo odlehčovací službu celkem  
5 klientů. Od března do května roku 2020 byl zákaz v příjmu nových klientů na odlehčovací 
službu z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 v pobytových sociálních službách. 
Od června služba začala přijímat nové zájemce a až do prosince roku 2020 byla každý 
měsíc  kapacita naplněna.  Vládní omezení z  důvodu šíření nákazy  COVID-19 znamenala 
i nižší zájem o využití odlehčovací služby z řad občanů (strach vycestovat na dovolenou do 
zahraničí, strach z nákazy svého rodinného příslušníka v pobytové službě, nutnost 
absolvovat PCR test před nástupem do zařízení, omezení při návštěvách apod.). 

Podpora neformálních 
pečujících (KP) 

SmH, Sociální 
služby města 

Havířova, další 
poskytovatelé 

sociálních 
služeb 

SPLNĚNO Pečující osoby ve sledovaném období potřebovaly podpořit, získat pocit jistoty při 
zajištění péče (prostřednictvím poradenství, vzdělávání, zavedení vhodné služby nebo 
podpůrného rozhovoru) a mít zajištěn odpočinek během poskytované péče s cílem udržet 
pečovanou osobu v domácím prostředí. 

 

Nejčastěji klienti potřebovali v rámci podpory: 

- získat přehled o sociálních službách, 
- mít zajištěnou jistotu a podporu při péči, 
- získávat nové informace a dovednosti, 
- umět propojit svou péči s péči profesionální, 

- zvyšoval se i zájem o školení (tato aktivita však nebyla podpořena). 

C.1.1.6 - Podpora organizací 
poskytující sociální služby 
prostřednictvím 
zvýhodněného pronájmu 
nebytových prostor 

Podpora organizacím 
prostřednictvím pronájmu 
nebytových prostor (KP) 

SmH, vlastníci 
bytového fondu 

SPLNĚNO Statutární město Havířov průběžně projednává a schvaluje pronájmy jednotlivým spolkům 
či organizacím. Rada města Havířova dne 02.03.2020 schválila usnesením č. 
1759/37RM/2020 prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře 
12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 
nájemci Probační a mediační službě, IČO: 70888060, k využití jako kancelář pro bezplatnou 
poradenskou činnost pro oběti trestných činů, za podmínek: nájemné 500,00 Kč bez DPH 
měsíčně, hrazení měsíčních záloh za služby, nájem na dobu určitou do 30.6.2020. 
Rada města Havířova dne 11.05.2020 usnesením č. 1990/44RM/2020 schválila prodloužení 
pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 72,64 m2 
v  přízemí obytného domu  na  ul.  Jarošova  1194/31  b,  Havířov-Šumbark,  příspěvkové 
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    organizaci Sociálním službám města Havířova, IČ: 60337583, k dalšímu provozování 

poradenského centra KHAMORO, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně, 

- nájem na dobu určitou do 30.6.2021. 

C.1.1.8 - Zvýšení finanční 
gramotnosti, funkční a 
dosažitelné poradenství v 
oblasti sepisování 
insolvenčních návrhů 

Zvyšování finanční 
gramotnosti občanů (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ 

NESPLNĚNO Vzhledem ke koronavirovým opatřením nebyly pořádány skupinové akce. V rámci 
sociálních služeb bylo pracováno na zvyšování finanční gramotnosti při individuální práci 
s klientem. 

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 

Terénní program (KP) NNO, PO NESPLNĚNO Nová sociální služba terénního programu pro děti a mládež ve věku 6-20 let v roce 2020 
nevznikla. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež (KP) 

DON BOSKO 
HAVÍŘOV o.p.s., 
Armáda spásy v 
České republice 

NESPLNĚNO Vzhledem k opatřením týkající se šířením nákazy Covid-19 byl provoz služeb 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež výrazně omezen. Plánované rozšíření služby 
se neuskutečnilo. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Asistované kontakty (KP) NNO, OSPOD NESPLNĚNO PORADNA PRO RODINU Havířov – z důvodu šíření nákazy COVID-19 a následné krize nebylo 
městem podpořeno navýšení úvazku u služby odborného sociálního poradenství a s tím 
spojené spolufinancování. Pracovníci služby ukončili kurz Kompletní krizové intervence  
a postupně se dovzdělávají pro efektivní komunikaci s dětmi. Tímto opatřením je nutné 
se i nadále zabývat. 

Vytvoření koncepčního 
dokumentu pro rodinou 
politiku (KP) 

SmH NESPLNĚNO V roce 2020 nebyl vytvořen koncepční dokument pro rodinnou politiku města Havířova, 
ani nebyly podniknuty kroky vedoucí k jeho tvorbě. Jedná se o opatření, které není v rámci 
komunitního plánování prioritní. 

C.1.1.11 - Zřízení 
chráněných dílen, podpora 
pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné, vytvoření 
sociálního podniku (obchod, 
mental café) 

Podpora vzniku pracovních 
příležitostí (KP) 

SmH, NNO, ÚP, 
PO 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Cílem opatření je podpora a rozvoj pracovních příležitostí (podpora sociálního podnikání, 
podporovaného zaměstnávání). Cílem opatření je mimo jiné vytvořit sociální podnik. 
Podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v Havířově: Agentura Gobi, 
s.r.o. a Prádelna Prapos s.r.o. Organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 
jsou podporovány ze strany města prostřednictvím dotací. Nový sociální podnik na území 
města nevznikl. 

C.1.1.12 - Pokračující 
podpora dobrovolnických 
programů, zapojení 
studentů, rozšíření nabídky 

Podpora a rozvoj 
dobrovolnických programů 
(KP) 

Dobrovolnické 
centrum ADRA 

SPLNĚNO Pokud  to bylo možné, dobrovolníci v  roce  2020 navštěvovali své  klienty v zařízeních    
i v domácnostech, pomáhali také v ADRA obchodech a šatníku. V období nouzového stavu 
dobrovolníci telefonovali, posílali pozdravy, připravovali online aktivity. V průběhu celého 
roku dobrovolníci nakupovali osamělým seniorům, vyzvedávali léky, chodili na poštu apod. 
Studentský dobrovolnický klub připravoval aktivity pro seniory a lidi s postižením. 
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    V charitativních obchodech a šatníku se šily roušky, vařily polévky pro lidi bez domova, 

vydávala materiální a potravinová pomoc. Tyto aktivity probíhaly také v době, kdy musely 
být obchody pro veřejnost  uzavřeny.  Ve  spolupráci se  zaměstnanci sociálního  odboru 
a sociálními pracovníky jiných organizací se pomáhalo konkrétním lidem a rodinám v nouzi. 
Materiální i potravinová pomoc tedy probíhala nepřetržitě. 
Počet dobrovolníků v roce 2020: 141 
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 3 825 hodin/1 446 návštěv 
Počet spolupracujících organizací v Havířově s Dobrovolnickým centrem ADRA: 11 

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 

Podpora prorodinných 
aktivit a služeb (KP) 

SmH, PO, NNO a 
další 

SPLNĚNO V roce 2020 byly finančně z města podpořeny následující projekty: 
Oblast školská: 35 projektů (23 subjektů) – celková výše podpory činila 3 293 000 Kč, cílové 
skupiny se týkaly všechny projekty, 
Oblast sociální: 60 projektů (45 subjektů) celková výše podpory činila 4 436 000 Kč, z toho 
projektů s přímým dopadem na rodiny s dětmi bylo 20 (14 subjektů) v celkové výši 1 688 
000 Kč, 
Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence: 5 projektů (4 subjektů) – celková 
výše podpory činila 210 000 Kč, všechny tyto projekty měly dopad na rodiny s dětmi. 
V  roce  2020  realizovalo  Multigenerační  centrum  Lučina   celkem  15  přednášek,     
4 workshopy a 4 výstavy. Proběhly 2 soutěže pro aktivizaci veřejnosti, bylo zveřejněno, 
nebo sdíleno nespočet kvízů. V rámci rodinného klubu proběhly přednášky a aktivity 
zaměřené na posílení jednotlivce a rodiny. V únoru se centrum zapojilo do Národního 
týdne manželství. Měsíčně využilo služeb centra průměrně 10 rodin. 
Podpora prorodinných aktivit byla realizována v roce 2020 také prostřednictvím 
volnočasového klubu pro děti a mládež Klub 3NYTY Spolku ZIP. 

Aktivizační a integrační 
činnosti pro seniory (KP) 

SmH, KC Lučina SPLNĚNO Na území města Havířova funguje 11  klubů seniorů a Centrum volnočasových aktivit.  
V roce 2020 byly realizovány 2 kulturně – společenské aktivity (ples seniorů a oslava 
jubilantů) a 18 vzdělávacích akcí (kurz PC, přednášky), 179 cvičení a dovednostních 
kroužků a 31 „turistických výšlapů“. 
S ohledem na pandemickou situaci, kdy byla klubová činnost pozastavena, bylo snahou 
zachovat s členy alespoň telefonický kontakt nebo emailovou komunikaci. Někteří členové 
se zapojili do šití roušek a pletení ponožek pro seniory. 
Pro seniory a zdravotně handicapované občany města byly v roce 2020 organizovány 
rekreačně-ozdravné pobyty, konkrétně v Lázních Slatinice, v Luhačovicích, v Horní Bečvě 
a v Malé Morávce. Pobytů se zúčastnilo celkem 232 občanů. 
V Multigeneračním centru Lučina bylo pro seniory v roce 2020 realizováno více než 35 
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 17 výletů, kterých se zúčastnilo přes 150 
seniorů. Měsíčně využilo služeb centra průměrně 130 seniorů. V online prostředí, nebo po 
telefonu strávili pracovníci se seniory víc než 120 hodin. 39 členům Klubu Lučina byla 
poskytnuta individuální podpora v oblasti ovládání PC a mobilních technologií. Proběhly  
2 soutěže pro aktivizaci veřejnosti, bylo zveřejněno, nebo sdíleno nespočet kvízu, videí 



Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 

22 

 

 

 
    apod. Členové se dobrovolně zapojili do šití roušek pro seniory. Proběhly pravidelné 

aktivity centra pro seniory v celkové délce přes 268 hodin v počtu 113 aktivit. 

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 

Azylový dům (KP) Armáda spásy v 
České republice 

SPLNĚNO Azylový dům pro matky s dětmi je od 1.1.2020 Azylovým domem pro rodiny. Služba je 
poskytována nejen jednotlivcům s dětmi, ale i celým rodinám. 

Nízkoprahové denní 
centrum (KP) 

SsmH NESPLNĚNO Cílem opatření bylo rozšířit služby nízkoprahového denního centra o terénní formu 
poskytování a navýšit tak personální kapacitu o 1 sociálního pracovníka. K navýšení 
kapacity u služby nízkoprahového denního centra nedošlo, a to z důvodu úsporných 
opatření při čerpání rozpočtu služby v průběhu roku 2020. 

Podpora terénní práce 
romského asistenta (KP) 

SmH SPLNĚNO V květnu 2009 byla zřízena funkce romského asistenta (terénního pracovníka), který je 
pracovníkem odboru sociálních věcí. Služeb romského asistenta využívají zejména 
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Podpora terénní práce romského asistenta je 
důležitá z hlediska předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově. 

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.) 

Preventivní opatření před 
umrznutím (KP) 

SmH, NNO, PO ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

V Azylovém domě pro rodiny se každým rokem v období 1.12.-31.3. otevírá program Volná 
židle, který poskytuje ženám bez domova možnost přenocovat v teple, v případě poklesu 
venkovní teploty pod -5 °C jako, prevenci před umrznutím. Program je poskytován ženám 
zdarma a nad rámec sociální služby azylového domu. Stejně jako v azylovém domě pro 
rodiny, také na noclehárně fungoval v období mrazu program volná židle, za účelem 
prevence před umrznutím a záchrany lidských životů. Zdarma byl poskytnut čaj a místo  
v teple. Další z preventivních projektů Armády spásy před umrznutím je tzv. „iglou“. 
Jedná se o nouzový přístřešek, který chrání osoby bez přístřeší před umrznutím v zimním 
období. Flexibilně se reagovalo dle potřebnosti. SSmH, NDC pro osoby bez přístřeší 
rozšířilo provozní dobu během pracovního týdne v zimních měsících, při mrazivém počasí 
bylo NDC otevřeno i o víkendech. 

 
Ve službě byla v zimních měsících podávána polévka. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov 
poskytlo potravinové balíčky a zimní oblečení klientům. 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města Havířova, posílení prevence sociopatologických či 

nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

C.1.2.1 - Podpora 
mezioborové spolupráce – 
podpora primární 
prevence například u 

Podpora mezioborové 
spolupráce se školstvím (KP) 

SmH, PO, NNO, 
zástupci ZŠ, SŠ 

a VŠ 

NESPLNĚNO Vzhledem k situaci spojené s šířením nákazy COVID-19 nebyla setkání za účelem podpory 
mezioborové spolupráce plánována. Nicméně i během roku 2020 probíhala mezioborová 
spolupráce na úrovni praxí studentů středních a vysokých škol v sociálních službách. 
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závislostí mladých, 
kreativní workshopy, 
zapojení peer 
pracovníků, diskuze s 
bývalými závislými, 
zapojení zástupců ÚP do 
procesu komunitního 
plánování 

Zapojení zástupců Úřadu 
práce do procesu komunitního 
plánování (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ÚP 

SPLNĚNO V pracovní skupině komunitního plánování „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ 
je zapojena vedoucí oddělení hmotné nouze Úřadu práce Havířov. 

Podpora primární prevence 
(KP) 

SsmH – Centrum 
prevence, 
Kontaktní 

a poradenské 
centrum pro 

osoby ohrožené 
závislostmi, ZIP, 
Městská policie 

Havířov 

SPLNĚNO SSmH, Centrum prevence. Celkem se uskutečnilo 82 setkání, kterých se zúčastnilo 699 
účastníků (dlouhodobý preventivní program „Zdravý způsob života“, prožitková práce    
s třídním kolektivem „Zdravá třída“, „Intervenční program“, adaptační program „Jsme 
na jedné lodi“, psychosociální průprava „Co se mě (ne)dotýká). SSmH, Centrum prevence 
rozšířilo pracovní tým o 1 lektora, čímž zvýšilo kapacitu poskytovaných programů. 
Kapacitu Centra prevence nelze jednoznačně stanovit, ale ze strany lektorů je tak 
zajištěna vzájemná zastupitelnost. 
Spolek ZIP  Preventivní program „ZDRAVÁ MLÁDEŽ“ (program pro 5.-9. třídy  ZŠ,  trvá   
2 vyučovací hod.). Besedy byly jen v omezeném rozsahu, zato byly na podzim navíc 
doplněny o adaptační programy pro školní třídy. 
Besed: 79 (1696 žáků) 
Adaptační pobyt: (2denní program v na Gírové v Beskydech pro gymnázium Studentská) 
Pobytů: 1 (30 žáků) 
Adaptační programy: (4hodinové programy pro ZŠ, mimo školu) 
Programů: 3 (76 žáků) 
Městská policie Havířov, Vzhledem k bezpečnostní situaci a v návaznosti na usnesení 
vlády, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
ČR, vyhlásila na jaře a na podzim pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví   
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový 
stav, byla činnost skupiny prevence značně omezena. 
V období od 3.1. - 17.12.2020 bylo uskutečněno i přes omezení provozu škol celkem 154 
besed, kterých se zúčastnilo celkem 2 684 osob. Ze stejného důvodu nebyl realizován 
preventivní projekt „Revolution train“ – Protidrogový vlak. S dodavatelem byl sepsán 
dodatek ke smlouvě na realizaci v roce 2021. 

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

SmH, NNO, PO ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

SSmH, KPC pro osoby ohrožené závislostmi – reportáž ČT Ostrava o sběru a mapování 
výskytu odhozených injekčních stříkaček na území města Havířova. Součástí reportáže 
byl rozhovor s vedoucím služby, který informoval veřejnost o smyslu výměnného 
programu, fungování terénního programu v otázce mapování míst nálezů odhozených 
injekčních stříkaček, statistických ukazatelích, aktuálních trendech v oblasti HR apod. 
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb  – prezentace a medializace služby, rozhovory   
s laickou i odbornou veřejností, distribuce aktualizovaných letáků o poskytovaných 
službách nebo propagačních materiálů preventivního charakteru. Pro návštěvníky 
Veletrhu byl připraven krátký vědomostní kvíz, za jehož správné zodpovězení otázek se 
rozdávali napečené perníčky. Pro zájemce (osoby starší 15 let) byla připravena možnost 
si vyzkoušet brýle, které simulují užití návykových látek a navození silné únavy. 
KPC plánovala účast na tradiční adrenalinové akci Útěk v řetězech (12. ročník), která  
se měla konat v sobotu 17.10.2020. Zaměstnanci KPC byli připraveni prezentovat službu 
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    na náměstí Republiky ve stánku od 9:00 do 18:00 hodin. Bohužel i přes snahu pořadatelů 

se akce nekonala ani v náhradních termínech, a nakonec byla akce zrušena z důvodu 
zpřísňujících se preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19. 
Armáda spásy v ČR, služby následné péče se prezentují na Veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb, na sociálních sítích a v médiích nebo se účastní akcí pro veřejnost, 
které organizuje vedení AS v ČR. 

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) 

Odborné sociální poradenství 
(KP) 

NNO, PO NESPLNĚNO S ohledem na uvedený cíl, byla pozvána do pracovní skupiny Osoby ohrožené závislostmi 
zástupkyně organizace Modrý kříž. Tato organizace provozuje službu odborného 
sociálního poradenství pro osoby se závislostním problémem na území Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím 5 poraden (Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava a Orlová). 
Členům PS byla představena služba OSP v podmínkách NNO. Setkání přivezlo spoustu 
nových poznatků a zkušeností o provozu uvedené služby včetně potřebných informací, 
které mohou být využity ke vzniku obdobné služby na území města Havířova. 
OSP se poskytuje v rámci stávajících služeb, případně poskytovatelé využívají spolupráci 
s dalšími subjekty, které odborné sociální poradenství poskytují. Tímto opatřením je 
nutné se i nadále zabývat. 

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

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

SPLNĚNO SSmH, Centrum prevence. Ve spolupráci s OSPOD byl vytvořen program Psychosociální 
průprava pro děti formou 10 setkání v průběhu kalendářního roku. Celkem bylo přihlášeno 
6 zájemců. Z důvodu pandemie a souvisejícími opatřeními proběhly pouze 2 setkání. 
SP+D Kontakt, z.s. Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2020“ 
formou 3 víkendových setkání nebyl realizován z důvodu preventivních opatření proti 
šíření onemocnění Covid – 19. 
OSPOD, PMS – činnosti nebyly realizovány z důvodu preventivních opatření proti šíření 
onemocnění Covid – 19. 
V Armádě spásy v ČR nebyla možná přednášková činnost pro základní školy z důvodu 
preventivních opatření proti šíření onemocnění Covid – 19. V rámci doléčovacího 
programu poskytuje soc. služba Vyhlídka skupiny věnované prevenci relapsu, toto téma 
je frekventované také v rámci individuálního poradenství. 
Pedagogicko-psychologická poradna – na území města Havířova bylo ze strany PPP 
nabídnuto v rámci prevence školního selhávání program pro rozvoj dovedností u dětí 
předškolních a dětí po odkladu povinné školní docházky (realizace v prostorách MŠ). 
Program nakonec realizován v oblastech s vyšším výskytem dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, a to v MŠ Horní Suchá a v MŠ Havířov – Prostřední Suchá. 
Zapojeno celkem 28 dětí. Další preventivní programy z pandemických důvodů 
nerealizovány. 

Zmapovat drogovou scénu ve 
městě (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ, VŠ 

NESPLNĚNO Komplexní analýza stavu v oblasti látkových a nelátkových závislostí ve městě Havířově 
nebyla zpracována z důvodu dočasné absence odborné diskuse se zapojením všech 
vhodných aktérů v protidrogové sféře (preventivní opatření proti šíření onemocnění Covid 
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    – 19, nemožnost se setkávat v potřebném počtu účastníků). Tímto opatřením je nutné se 

i nadále zabývat. 

C.1.2.6 - Posílení 
propagace sociálních 
služeb a návazných 
aktivit 

Rozšířit informovanost o 
nabídce sociálních služeb a 
souvisejících aktivit (KP) 

SmH, PO, NNO, 
NsP Havířov 

SPLNĚNO V roce 2020 byla informovanost o nabídce sociálních služeb rozšiřována prostřednictvím: 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb, vydaného aktualizovaného katalogu sociálních služeb, interaktivního katalogu 
sociálních služeb na webových stránkách města, webových a facebookových stránek 
města, webových stránek poskytovatelů sociálních služeb, propagačních letáků 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, Radničních listů, TV Polar, dnů 
otevřených dveří, Dnů se sociálním pracovníkem, Dne zdraví NsP Havířov a další. 

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) 

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

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ, VŠ 

SPLNĚNO Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. - tlumočnická služba je uživatelům 
poskytována formou ambulantní i terénní, přispívá ke zmírnění informačního deficitu 
vyplývající z postižení a napomáhá tak začlenění osob se sluchovým postižením do běžné 
společnosti. Služba poskytuje terénní a ambulantní tlumočení z mluveného jazyka 
českého do českého znakového jazyka a naopak. Dle potřeby zajistí artikulačního 
tlumočníka,  simultánní  přepis  či  jiný  způsob  komunikace  dle  požadavků  osob      
se sluchovým postižením. V roce 2020 měla tlumočnická služba Centra služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé v kraji celkem 175 klientů (12 klientů z Havířova) a poskytla 273 kontaktů 
(72 kontaktů z Havířova) a 4 251 intervencí (271 intervencí z Havířova). CSNN se svými 
partnery  zorganizovalo  také  osvětovou   konferenci   s   názvem   Komunikace   osob 
se sluchovým postižením. Komunikační bariéru osobám se zrakovým postižením 
napomáhá překonat Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – oblastní 
odbočka Havířov – pracoviště Orlová. 

C.1.3.3 - Podpora 
terénních zdravotních 
služeb pro osoby bez 
přístřeší 

Podpora při zajištění terénní 
lékařské péče pro osoby bez 
přístřeší (KP) 

SmH, NNO, PO, 
zdravotnická 

zařízení 

NESPLNĚNO V průběhu roku 2020 nebyla zajištěna terénní lékařská péče pro osoby bez přístřeší. 
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PRIORITNÍ OSA D – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA 

 
 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. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

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

 

Chytré a bezpečné křižovatky 
ve Statutárním městě Havířov 

OKS PROBÍHÁ Realizace projektu chytré a bezpečné křižovatky začala v 06/2021, kdy bude pokračovat 
až do roku 2022. 

D.1.1.2 - Řešení 
světelné křižovatky 
u Merkuru 

Výstavba SSZ ulic Studentská x 
Okrajová x Dlouhá třída 

OKS SPLNĚNO K realizaci výstavby SSZ došlo v roce 2020. 

D.1.1.6 - Řešení 
statické dopravy 
v celém Havířově 

Generel statické dopravy v 
Havířově 

OKS, OÚR PROBÍHÁ OÚR – Oddělení investic řeší na základě Investičních záměrů budování nových parkovacích 
stání (Parkoviště Majakovského, na ul. Dělnická, či Parkoviště nad letním kinem), ale ne 
v souvislosti s generelem. 

 

OKS – Generel souhrnný v rámci úsporných opatření nebyl zadán. Byly prověřeny podmínky 
parkování nákladních vozidel, a tyto připomínky byly předány na OÚR. Dále OKS zpracoval 
investiční záměr na nová parkoviště, např. Koperníkova, Dělnická, nad Letním kinem, 
Majakovského atd. 

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

Zpracování generelu 
cyklodopravy 

OKS PROBÍHÁ Proběhla příprava projektu dvou cyklostezek, kdy k tomuto byla vytvořena i poradní 
skupina pro cyklodopravu. 

D.1.1.9 - Realizace 
plánu udržitelné 
městské mobility 

Rekonstrukce autobusových 
zálivů 

OKS NESPLNĚNO Na realizaci akce byly opakovaně nárokovány finanční prostředky v rozpočtu, ale vzhledem 
k úsporným opatřením nebyly finance schváleny. 

D.1.1.10 - Rozšíření 
počtu elektronických 
informačních panelů 
na vybraných 
zastávkách městské 

Elektronické informační panely 
na zastávkách MHD a PD 

OKS PROBÍHÁ Informační panely byly instalovány v rámci stavby přednádražního prostoru. Instalace 
dalších informačních panelů je v jednání. 
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hromadné dopravy 
a příměstské dopravy 
(MHD a PD) 

    

 
 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

D.1.2.1 - Rozšíření 
počtu sběrných dvorů 
na území města 

SD na ul. Selská OKS +TSH a.s. PROBÍHÁ Předpoklad zahájení provozu sběrného dvoru je dle informací TSH a.s. 1.1.2022. 

D.1.2.2 - Revitalizace 
kontejnerových 
stanovišť 
a optimalizace 
odpadového 
hospodářství 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS SPLNĚNO Realizace ohrazeného kontejnerového stanoviště bylo realizováno v roce 2021 pouze na ul. 
Beethovenova. Opakovaně je připraven investiční námět na OIV, kdy v rámci úsporných 
opatření nebyly náměty v loňském roce realizovány. 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Opakovaně je připraven investiční námět na OI, kdy v rámci úsporných opatření nebyly 
náměty realizovány. 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Opakovaně je připraven investiční námět na OI, kdy v rámci úsporných opatření nebyly 
náměty realizovány. 

D.1.2.4 - Dobudování 
kanalizační sítě 

Odkanalizování části města 
Havířova – lokalita Důlňák 

OÚR PROBÍHÁ Investiční akce byla zahájena 14. 4. 2021. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizační sítě 
v lokalitě Na Důlňáku, zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, 
jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785 m. Součástí stavby 
bude i vybudování cca 70 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m 
k napojovaným nemovitostem. Předpokládá se odstranění znečištění odpovídající 312 EO. 
V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude 
provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici. 

 

Předpokládaný termín ukončení a kolaudace je květen 2022. Po tomto termínu budou mít 
ještě jednotlivé nemovitosti do roku od kolaudace možnost napojení, čímž se naplní 
monitorovací indikátor. 
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Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

D.1.4.7 - Revitalizace 
vnitrobloků zejména 
v ochranném pásmu 
Sorely s ohledem na 
vyvážení zeleně 
a parkování 

Studie řešení vnitrobloků KP, OKS, OÚR PROBÍHÁ Došlo k vytipování lokalit (ul. Vardasova, vnitroblok Orion), kdy také došlo k nárokování 
finančních prostředků v rámci projektů IP-LIFE a ITI. 

 


