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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 ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI (A.3) 

 
Strategický cíl 1 - Zlepšení informovanosti veřejnosti. 

 

Opatření A.3.1.3 Využití většího množství SMART technologií pro snazší komunikaci s občany 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Otevřené a přívětivé město Havířov ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projektem město definuje svou potřebu zkvalitnit komunikaci a zvýšit otevřenost města, a to za využití 
moderních přístupů a technologií pro snazší komunikaci s občany. Jedním z výstupů projektu bude instalace 
8 kusů portálu spokojenosti, které budou rozmístěny na různých místech budovy magistrátu a budou sloužit 
občanům k okamžité reakci na vyřešení jejich požadavku, chování daného zaměstnance/úředníka. Dále bude 
pořízena Elektronická úřední deska. 

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

Hlavní cílovou skupinou jsou občané. 

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 

 
 
 
 
 

 
Katastrální 

území města 
Havířov 

 
 
 
 
 
 

cca 1 150 000,- 
Kč 

 
 
 
 
 
 

 
2021–2023 

 
 
 
 

 
Město Havířov 
je zapojeno 
v průběhu 

celého 
projektu. 

Zlepšení 
komunikace 

s občany 
města, 

zkvalitnění 
poskytované 
služby pro 
občany a 

zkvalitnění 
systému 

poskytování 
informací za 

pomocí 
špičkové IT 
technologie 

(elektronická 
úřední deska). 

 
 

Zlepšení stavu 
komunikace 
s veřejností 

oproti výsledů 
v rámci 

dotazníkových 
šetření, 

digitalizace 
informací 

uveřejněných na 
úřední desce. 
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Opatření A.3.1.4 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Otevřené a přívětivé město Havířov ORG, KP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projektem město realizuje aktivity směřující k lepším vztahům mezi městem, jako veřejnou správou, a občany. 
K tomuto zlepšení má pomoci Komunikační strategie města Havířova na léta 2022-2028. 

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

V současné době je moderní trend, aby každý „vyspělý“ veřejný úřad sloužil lidem beze zbytku. Proto i město 
Havířov podniká veškeré kroky, aby to tak cítili i občané města Havířova. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy 
oni. 

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 

 
Katastrální 

území města 
Havířov 

 
 

cca 250 000,- 
Kč 

 

 
2021–2023 

Město Havířov 
je zapojeno 
v průběhu 

celého 
projektu. 

Počet 
napsaných 

a zveřejněných 
analytických 

a strategických 
dokumentů 

 
Zpracovaný 
strategický 
dokument 

 

Strategický cíl 2 - Posilovat image Havířova a jeho jedinečnost ve vztahu k široké veřejnosti. 
 

Opatření A.3.2.5 Posílení spolupráce s partnerskými městy 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Hlavním cílem projektu je shrnutí a znázornění přeshraniční spolupráce tří největších měst na území 
Euroregionu Těšínského Slezska, kteří se podílí na vzájemné tvorbě partnerských projektů již 26 let. 

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

Stále nedostatečná propagace a nepatrné povědomí obyvatel partnerských měst o přeshraniční spolupráci na 
území Těšínského Slezska. 

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 

Jastrzębie- 
Zdrój, Karviná, 

Havířov 

 
270 000,- Kč 

 
2021–2022 

78% dotace z 
EFRR, 22% 

dofinancování 
městem 

Informovanost 
občanů o cz-pl 

spolupráci 

Zvýšení 
informovanosti 
občanů o cz-pl 

spolupráci 
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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.1.1.1 Projekt na podporu učitelů a práce s talentovanými žáky 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora učitelů a práce s talentovanými žáky OŠK/ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků (studentů) je významná především proto,     
že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, Rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný 
význam pro celou společnost. 
Zapojení se do projektů: 

• Vyhlášené soutěže MŠMT 

• Kurzy, semináře a stáže 

• Letní prázdninové školy 
• a další projekty. 

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

Využitím projektů, kurzů, letních prázdninových škol umožňuje škola u talentovaných žáků také rozvoj jiných 
kompetencí, než jsou ty spojené s učením – podílí se na jejich osobnostním a sociálním rozvoji, schopnosti 
stanovit si cíle, schopnosti sebereflexe, ale naopak i schopnosti týmové práce, rozvoje schopnosti řešení 
problémů a podobně. 

 
Cílové skupiny: žáci ZŠ a jejich zákonní 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 

 
 

„Celé město“ 

 
Nelze předem 

stanovit 

 
 

2022, 2023 

 
Součinnost 
OŠK se ZŠ 

Počet 
zorganizovaných 

aktivit/ 
Počet nadaných 

žáků 

Rozšíření nabídky 
způsobu podpory 

práce s 
talentovanými 

žáky 

 
 

Opatření B.1.1.2 Zapojení dětí v rámci dobrovolnických projektů, cílených na seniory 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Zapojení dětí v rámci dobrovolnických projektů cílených na seniory OŠK/OSV 

Stručný popis projektu (záměru): 

Účast dětí a žáků v rámci projektů zaměřených na seniory, kdy děti a žáci se zapojí do aktivit se seniory. 

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

Cílové skupiny: děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogové a vedení škol, senioři. 
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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 město“ 

 

Nelze předem 
stanovit 

 
2022, 2023 

 

Součinnost 
OŠK, OSV 

Počet projektů 
+ počet 

zapojených 
dětí a seniorů 

 

Realizace 

 
 
Opatření B.1.1.3 

Osvěta v rámci komunikace s  žáky se zdravotním  postižením, vysvětlit, jak  

s nimi komunikovat a žít 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Osvěta v rámci komunikace s žáky se zdravotním postižením, vysvětlit, jak s nimi 
komunikovat a žít 

OŠK, MŠ, ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Proč učit děti komunikovat s osobami s postižením? Děti se s osobami se zdravotním postižením budou setkávat 
celý život. Komunikovat s touto skupinou a schopnost empatie by mělo být součástí výchovy každého člověka. 
V rámci inkluze škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, 
postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Inkluze ve školství 
znamená, že se v běžné třídě základních škol mohou vzdělávat i děti se speciálními potřebami. Existence 
různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos, děti vnímají, že ne všichni jsou stejní a berou 
zdravotně postižené děti a žáky jako rovnocenné. 

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

Cílové skupiny: děti MŠ, žáci ZŠ, zákonní 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 

 
 

„Celé město“ 

 
 

0,- 

 
 

2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK s MŠ a se 

ZŠ 

Počet besed, 
informování, 
přednášek 

zaměřených na 
osvětu+ počet 
zapojených 

žáků 

 
 

Plnohodnotná 
osvěta žáků 
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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, ORG, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Realizace v letech 2022-2023 
1/ OŠK zadal zpracování demografické studie vývoje počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ do roku 2030, ze které bude 
mimo jiné vycházeno k návrhu optimalizace sítě mateřských a základních škol a jejich slučování. 
Projednání návrhu v orgánech města, přijetí rozhodnutí a stanovení harmonogramu a nutných úkolů 
vyplývajících z požadavků legislativy. 
Od 1.1.2022 dojde ke sloučení MŠ u Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov. V průběhu roku 2022 a 2023 bude 
docházet k další optimalizaci sítě MŠ a ZŠ jejich slučováním. 

 

Realizace v letech 2022-2023 
2/ Od září 2021 znovu obnoven pro PO na webových stránkách města přístup ,,Jen pro PO“ sloužící jako 
jednotný komunikační a řídící nástroj mezi zřizovatelem a PO, kde se PO pod svým uživatelským účtem 
přihlašují na webové stránky města. 
Od 1.1.2022 je zavedeno jednotné účetnictví příspěvkových organizací města. 

Zapojení organizačního odboru, který má v gesci mimo jiné řízení města pomocí IT technologií a zapojení 
odboru územního rozvoje, který má ve své gesci mimo jiné vyhledávání příslušných dotačních titulů 
projektovými manažery. 

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

Ad 1/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 

„Celé město“ Ad 1/ 0,00 Kč 
Ad 2/ nelze 
odhadnout 

Ad 1/ 
r. 2022 - 

předložení návrhu 
optimalizace a 

částečná 
realizace 

optimalizace k 
1.1.2023 a k 1. 1. 

2024 
Ad 2/ 

r. 2022-2023 
Zapojení dalších 

PO do jednotného 
účetního 

programu. 
Jednotný nákup 
PC techniky pro 
školy. Zpracován 
PD na zasíťování 
MŠ. Vyhledávání 

vhodných 
dotačních titulů a 
zapojení se škol 
do těchto titulů. 

Rozhodnutí 
orgánů 
města 

Ad 1/Počet 
sloučených 

nebo zrušených 
subjektů 

Ad 2/ Počet PO 
zapojených do 

JÚP. 
Počet 

zpracovaných 
PD pro 

zasíťování a 
počet 

dotačních 
titulů. 

Ad 1/ 
Průběžná 

adaptace sítě MŠ 
a ZŠ dle 

demografického 
vývoje 

Ad 2/realizace 
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Opatření B.1.1.5 Posílení prevence kriminality a patologických jevů na školách 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení prevence kriminality a patologických jevů na školách OŠK, ZŠ, MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Aplikace programů prevence kriminality na základních školách. 
Role sportu jako preventivního nástroje. 
Pokračování školní preventivní strategie v každé škole. 
Účast pracovníků škol na kvalitních akreditovaných vzdělávacích programech v rámci prevence kriminality. 
Zapojení Městské policie a Policie ČR formou besed. Tvorba dotazníků pro dotazníky pro žáky a rodiče, 
pedagogy. 
V oblasti výchovného poradenství zvýšit na školách již probíhající úzkou spolupráci mezi vedením, třídními 
učiteli, výchovnými poradci a také metodiky prevence patologických jevů. 

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

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní 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 

 
 

„Celé město“ 

 
 

Nelze 
odhadnout 

 
 

2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK, MP se ZŠ 

Počet besed, 
informování, 
přednášek + 

počet 
zapojených 

žáků 

Plnohodnotná 
osvěta žáků 

v rámci prevence 
kriminality 

a patologických 
jevů 

 

 

Opatření B.1.1.6 Ucelený systém protidrogové prevence na školách 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Protidrogová prevence na školách OŠK, MP, Policie ČR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zaměstnanci škol, kteří pracují na školách na prevenci sociálně patologických jevů, pracují v souladu se 
školními preventivními strategiemi a preventivními programy, které jsou vypracovány na daný školní rok. Velký 
důraz byl kladen na prevenci – besedy s Policii ČR, Městskou policii Havířov, s HZS, dotazníky pro žáky a rodiče, 
pedagogy. 

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

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní 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 

    Počet besed, Plnohodnotná 
    informování, osvěta žáků 

„Celé město“ Nelze 
odhadnout 

2022, 2023 Součinnost 
OŠK, MP se ZŠ 

přednášek + 
počet 

v rámci prevence 
kriminality 

    zapojených a patologických 
    žáků jevů 
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Opatření B.1.1.7 Pokračování ve spolupráci města s alternativními školami 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce města s alternativními školami OŠK 

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. 
Nároky na rozpočet vyplynou z žádostí subjektů poskytujících alternativní vzdělávání. 
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 

     Rozšíření 
     nabídky 
     alternativního 

„Celé město“ Dle žádostí Průběžně v Rozhodnutí Počet dětí způsobu 

dotčených 
subjektů o 

letech 2022- 
2023 

orgánů města a žáků 
v alternativních 

předškolního 
a základního 

 dotace města   školách vzdělávání na 
     území města 
     Havířova 

 

 

Opatření B.1.1.8 Finanční gramotnost na školách 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční gramotnost do škol ZŠ, SŠ, OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytvářet funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavost ve školách. Umožnit učitelům získat 
kvalitní vzdělání, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti i z praktických zkušeností. Vytvářet 
platformu pro sdílení zkušeností napříč školami, propojit klíčové hráče v oblasti vzdělání. 

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

Vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace 

• Poskytovat   učitelům  potřebnou  metodickou  podporu  k  moderní  výuce  finanční  gramotnosti   
a podnikavosti na základních i středních školách 

• Vytvářet výukové materiály, které budou splňovat požadavky Standardů finanční gramotnosti, 
vycházet z praktických zkušeností a v praxi využitelných informací 

• Vytvářet platformu pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi školami i školami a odborníky 
z praxe 

Cílem je, aby ve školách zůstávalo kvalitní knowhow v podobě kvalifikovaných učitelů, kteří vidí ve své práci 
smysl a jsou otevřeni učit se novým poznatkům. 
Cílové skupiny: žáci v ZŠ, pedagogové a vedení škol. 
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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 město“ 

 
 

Nelze 
odhadnout 

 

 
2022, 2023 

 

 
Součinnost ZŠ, 

SŠ, OŠK 

 
 

Počet 
zapojených 

učitelů (škol) 

 

 
Realizace 

 

 

Opatření B.1.1.9 Podpora škol při získávání a čerpání dotací z různých zdrojů (finanční 

spoluúčast) 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora škol při získávání a čerpání dotací z různých zdrojů (finanční spoluúčast) 
OŠK, MŠ, ZŠ, SVČ, RMH, 

ZMH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zapojení se škol a školského zařízení do vyhlášených dotačních titulů na realizaci projektů v rámci ITI, IROP, 
SFŽP, OP PMP OPVVV - Šablony,…se spoluúčasti města nebo s předfinancováním projektu formou bezúročné 
návratné finanční výpomoci. 

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

Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ, ZŠ a SVČ, 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 

 

 
„Celé město“ 

 
Nelze v 

současné době 
odhadnout 

 

r. 2022 – 
předfinancování 

r. 2023 – 
předfinancování 

 
 

Rozhodnutí 
orgánů města 

 
 

Počet 
poskytnutých 

podpor 

 

 
Realizace 

 
 

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

polytechnického vzdělávání. 
 

Opatření B.1.2.1 Pokračování spolupráce škol s úřadem práce (nabídka pracovních míst) 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce škol s Úřadem práce OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Přehlídka a prezentace povolání a různých rekvalifikačních kurzů v kulturním domě Reneta, kterou organizuje 
Úřad práce. Určeno zejména pro žáky 9. tříd, kteří se rozhodují při výběru budoucího povolání. 

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

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní zástupci, pedagogové, občané. 



Projekty 

Stránka | 11 

 

 

 
 

 
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 město“ 

 

0,- 
 

2022, 2023 
 

Součinnost 
OŠK 

Počet nabídky 
povolání, 

rekvalifikačních 
kurzů 

 

Realizace 

 

 

Opatření B.1.2.2 Pokračování v projektu Veletrh středních škol (nyní Volba povolání) pro žáky 

devátých tříd 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Volba povolání pro žáky devátých tříd OŠK, ZŠ, ORG, ÚP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Spoluúčast města Havířova na finančním zajištění prezentační výstavy „Volba povolání Havířov“. 
Tradiční akce konaná vždy na podzim, kdy Úřad práce ji organizuje ve spolupráci s okolními městy, středními 
školami a zaměstnavateli našeho regionu. Návštěvníkům jsou představeny vzdělávací programy a nabídnuty 
praktické ukázky profesí a povolání. Pracovníci ÚP radí v rozhodování při výběru vhodného povolání a také s 
orientací ve vzdělávací nabídce škol. Zájemci získávají podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a 
dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 

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

Cílová skupina: žáci ZŠ a studenti SŠ, Zákonní zástupci, pedagogové, občané. 

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 město“ 

 
 

50 000,-Kč 

 
 

Podzim 
2022/podzim 

2023 

 
Součinnost 

OŠK, ZŠ, ORG, 
ÚP/rozhodnutí 
orgánu města 

 

Počet měst, 
počet středních 

škol, počet 
zaměstnavatelů 

regionu 

 
 

Realizace 

 

 
Opatření B.1.2.3 Spolupráce základních škol se středními odbornými školami 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce základních škol se středními odbornými školami OŠK, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Střední školy organizují dny otevřených dveří, kdy pedagogové se svými žáky tyto akce navštěvuji, také 
organizují společné kulturní akce, vystoupení atd. 

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

Cílové skupiny: žáci ZŠ, studenti SŠ, 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 
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„Celé město“ 

 
 

0,- 

 
 

2022, 2023 

 
Součinnost 
OŠK, ZŠ, SŠ 

Počet žáků/ 
počet 

společných 
akcí, 

vystoupení 

 
 

Realizace 

 

 
Opatření B.1.2.4 Projekty a akce na propagaci řemesel 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Propagace řemesel OŠK, SŠ, VOŠ, RMH, ZMH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Tradiční akce konaná vždy na podzim, kdy Úřad práce ji organizuje ve spolupráci s okolními městy, středními 
školami a zaměstnavateli našeho regionu. Návštěvníkům jsou představeny vzdělávací programy a nabídnuty 
praktické ukázky profesí a povolání. Pracovníci ÚP radí v rozhodování při výběru vhodného povolání a také    
s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Zájemci získávají podrobné informace o rekvalifikačních kurzech       
a dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 
Finanční podpora projektů středních škol a odborných učilišť v realizaci projektů zaměřených na poznávání 
řemeslných profesí (představení různých profesí žákům ZŠ v Havířově, zvýšení atraktivity odborného 
vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí – dnů odborných dovedností na středních školách apod.) 

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

Cílové skupiny: žáci ZŠ a studenti SŠ, zákonní zástupci, pedagogové, občané. 

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 město“ 

 
 

0,- 

 
 

2022, 2023 

 

 
Součinnost 

OŠK 

 
Počet středních 

škol, počet 
nabízených 

profesí – 
řemesel 

 
 

Realizace 

 
 

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 

Zasíťování a vybavení PC učebny na ul. M. Kudeříkové, odloučeném pracovišti 
SVČ ASTERIX. 

OŠK/SVČ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Z důvodu zvýšeného zájmu o návštěvu počítačových kroužků ve středisku na ul. M. Kudeříkové, odloučeném 
pracovišti SVČ ASTERIX zřízení nové učebny ve 2. NP. V rámci realizace bude vytvořeno 12 počítačových 
pracovních míst, proveden nový rozvod elektroinstalace pro 12 počítačů, rozvod datové sítě pro těchto 12 
počítačových míst a propojení se stávající datovou sítí. 

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

Zasíťování PC učebny, která bude mnohem lépe vyhovovat technickým požadavkům 
Nabídka zájmových útvarů v 1 oddělení na odl. pracovišti neustále je přizpůsobována vývoji informačních 
technologií, které jsou dnes již součástí každodenního života jak pro dospělé, tak právě i pro děti. 
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Od zájmových útvarů klubu PC her, lego robot, elektro lego a podobných se nabídka rozšířila i o tvorbu PC 
her, tvorbu webových stránek, získání znalostí o počítačových sítích a systémech, tak i o 3D modelování a tisk. 
Rozšíření nabídky zájmových útvarů vyžaduje vyšší nároky na technické zázemí PC učebny. 
Realizací zasíťování PC učebny a vybavením, bude mnohem lépe vyhovovat technickým požadavkům. 
Cílová skupina: děti a žáci, pedagogové, občané 

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 město“ 

200 000,- Kč 
– OŠK 

150 000,- Kč 
– SVČ 

 
2022- realizace 

 

Vlastník 
objektu 

 

Hotová 
PD/realizace 

 

Rozšířena PC 
učebna 

 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Dotační podpora subjektů poskytujících mimoškolní aktivity. OŠK/SVČ/spolky 

Stručný popis projektu (záměru): 

1/Dotační podpora subjektů poskytujících mimoškolní aktivity v ohrožených a sociálně vyloučených oblastech. 
2/Dotační podpora sportovních a mimosportovních kroužků na ZŠ a SŠ v daných lokalitách. 

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

Cílová skupina: děti a žáci, pedagogové, občané, žadatelé o dotaci z rozpočtu SMH. 

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 město“ 

 

Ad 1/ 
700 000,- Kč 

Ad 2/ 
230 000,- Kč 

 
 
 

2022, 2023 

 
 

 
Celoročně 

 

 
Počet 

poskytnutých 
podpor/počet 

dětí a žáků 

 
 

 
Realizace 

 

 

Opatření B.1.3.2 Posílení participace rodičů na vzdělávání (celoškolní akce, akce pro rodiče 

dětí, zapojení klubu přátel školy) 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení participace rodičů na vzdělávání OŠK, MŠ, ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Možnost rodičů podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde 
vstupovat do her svých dětí. Rodiče jsou zapojeni do různých aktivit dětí, hlavně do společných sportovních, 
kulturních, či relaxačních akcí a exkurzí (vánoční pečení perníčků, podzimní pouštění draků, sportovní 
odpoledne atd.) Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li 
zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. 
Pedagogové pravidelně informují rodiče žáků o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích       
v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání 
soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči 
ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, 
varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 
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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 

 
 

 
,,Celé město“ 

 
 

Nelze 
odhadnout 

 
 

 
2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK s MŠ, ZŠ 

 

 
Počet 

zapojených 
zákonných 
zástupců 

 
 

 
Realizace 

 
 

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

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků. 
 

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

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Metodická 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): 

Cílové skupiny: žadatelé o dotaci z rozpočtu SMH 

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 město“ 

 
0,- 

 
Celoročně 

 
Metodik 

Počet 
poskytnutých 

podpor 

 
Realizace 

 
 

Opatření B.2.9.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců 

 
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, 

 
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) 

     

 Pro r. 2022 –   Výše  

 lze uvézt po   poskytnutých  

 rozpočtových   finančních  

 kolečcích a pro   prostředků z  

 r. 2023 bude   rozpočtu SMH +  

,,Celé město“ stanoveno 
odhadem (bude 

Celoročně Investor počet 
podpořených 

Realizace 

 vycházeno z   subjektů  

 fin.objemu na     

 r. 2022)     

 
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 pořádající akce na území 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 

 
 

,,Celé město“ 

Bez   
samostatného 

finančního 
nároku 

 
 

Celoročně 

 
 

Investor 

Počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

 
 

Realizace 

 

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, RMH, ZMH, TJ 

Havířov Dolní Datyně 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora projektu ,,Modernizace sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“ v letech 2022-2023. 

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

Cílová skupina: TJ Havířov – Dolní Datyněz.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 

 

,,Celé město“ 
Max. 

2 100 000,- Kč 
 

2022–2023 
 

Spoluinvestor 
Splněno/ 
probíhá/ 
nesplněno 

 

Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže (SP) 
OŠK, RMH, ZMH, TJ 

Slovan Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora projektu výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením – TJ Slovan Havířov z.s. 

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

 
Cílová skupina: TJ Slovan 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 

 
,,Celé město“ 

 
2 919 632,00 Kč 

 
2021–2022 

 
Spoluinvestor 

Splněno/ 
probíhá/ 
nesplněno 

 
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, 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 

 
,,Celé město“ 

Bez   
samostatného 

finančního 
nároku 

 
Celoročně 

 
Investor 

Počet takto 
podpořených 

projektů/subjektů 

 
Realizace 

 
 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 
 

Opatření B.2.10.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

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

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 
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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 město“ 

2 500,- 
Kč/jednotlivec 

4 000,- Kč 
až 

20 000,- Kč 
Kolektiv, 

družstvo (dle 
počtu členu) 

 

 
1. pololetí 2022 

a 1. pololetí 
2023 

 
 

 
Investor 

 

 
Počet 

oceněných 
subjektů 

 
 

 
Realizace 

 
 

Opatření B.2.10.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

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

Stručný popis projektu (záměru): 

Havířovská liga základních škol a středních 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 

 
 

„Celé město“ 

ZŠ 
80 000,- Kč/rok 

SŠ 
350 000,- 
Kč/rok 

 
 

Celoročně 

 
 

Investor 

Počet 
zorganizovaných 
aktivit + 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 děti MŠ, sportovní 
kroužky na ZŠ a SŠ, výuka plavání na 1. stupni ZŠ, Trenéři do 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 

 
„Celé město“ 

 

1 800 000,- 
Kč/rok 

 
Celoročně 

 
Investor 

Počet 
zorganizovaných 
aktivit + počty 

návštěvníků 

 
Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

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

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 

 
„Celé město“ 

 
480 000,- 
Kč/rok 

 
2022, 2023 

 
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, OSV 

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 

  Realizováno   
Počet 

zapojených 
seniorů + 

počet 
návštěvníků – 

seniorů 

 

  opět u   

  příležitosti   

„Celé město“ 0,- oslav kulatého 
výročí založení Investor Realizace 

  města   

  Havířova, tj v   

  roce 2025   
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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 

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.1.1.3 

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,- Kč 

 
 

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, 

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 

Investiční: 175 

mil. bez DPH. 

 
2020-2022 

 
Investor 

Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity min. o 

32 lůžek 

 
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 pro osoby bez přístřeší (KP) 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,- 

Kč, náklady na 

lůžko 488 390,- 

Kč 

 

 
2020-2022 

 

 
Investor 

 
Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

 
Vznik služby DZR 

pro osoby bez 
přístřeší 
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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 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,- Kč 

/ rok 

 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

 
Počet klientů 

 
Vznik služby 

 
 

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.1.2.2 

Prevence sociálně patologických jevů a primární prevence v oblasti závislosti 

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

Havířově) 

 
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,- 

Kč/rok 

 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Splněno / probíhá / 
nesplněno 

 
Vznik služby 
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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 
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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.1.1.7 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka na náměstí Republiky, Havířov OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o vybudování další cyklostezky ve středu města od náměstí Republiky v délce 630 m. Cílem bude 
propojení již stávajících cyklostezek ve středu města 

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

Realizací cyklostezky dojde ke zlepšení pohybu cyklistů ve městě s ohledem na jejich bezpečnost i bezpečnost 
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 

Střed města 
od Náměstí 
Republiky 

v délce 630 m 

 
6 000 000,- Kč 

 
04-09/2022 

 
investor 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

 

Realizace 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka a rekonstrukce chodníku na ul. Národní třída OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace cyklostezky, která naváže na již zrealizované cyklostezky ve 
městě Havířov. 

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

Důvodem záměru je řešení bezpečnosti cyklistů a chodců na ul. Národní tř. v úseku od ul. Dlouhá tř. po 17. 
listopadu, kde dojde k rozšíření stávající cyklistické sítě. 

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 

 
 

Ul. Národní 
Třída 

 
 

800 000,- Kč 

 
 

02-12/2022 

 
 

investor 

 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

 
 

Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka na ul. ČSA OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace. 

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

Důvodem záměru je řešení bezpečnosti cyklistů a chodců na ul. ČSA v úseku od ul. Hlavní tř. po park Na 
Nábřeží, kde dojde k propojení stávající cyklistické sítě. 

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 

 

Ul. ČSA 
 

400 000,- Kč 
 

02-12/2022 
 

Investor 
Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek 

 

Realizace 

 
 

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. 

 
 
 
 

2022-2023 

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 

Kontejnerová stání, Havířov 1.etapa OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Ohrazení kontejnerových stanovišť za účelem modernizace separačních hnízd optickým vymezením od 
okolních ploch stavebními prvky (ohrazení). Jedná se přibližně o 43 kontejnerových stanovišť po celém území 
města. Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně realizace. 

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

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 

 
 

8 000 000,- Kč 

 
 

2022-2023 

 
 

Investor 

Nově 
vybudovaná 
kapacita pro 
předcházení 

vzniku 
komunálního 

odpadu, 

 
 

Realizace 

 
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). 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) 
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 

 
 

Cca 
2 000 000,- 

Kč 

 
 

2022–2023 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť 

 
 

Výběr 
stanovišť 

 
 

Realizace 
kontejnerových 

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

 

Opatření D.1.4.2 Podpora projektů hospodaření se srážkovými vodami 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Adaptační strategie na změnu klimatu ve městě Havířov ORG, OŽP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova bude dokumentem, který ukáže, jakým směrem se chce 
Havířov vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit pro bezpečnou budoucnost a udržitelné 
fungování města v podmínkách měnícího se klimatu. 

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

Změna klimatu a její negativní dopady na oblasti našeho života jsou jedním z nejaktuálnějších společenských 
témat. Dopady těchto změn se mohou projevit závažnými ekonomickými, environmentálními a sociálními 
důsledky. 

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“ 

 

 
1 300 000,- Kč 

 

 
2021–2023 

 

90% dotace 
10% 

dofinancování 
městem 

Počet 
napsaných 

a zveřejněných 
analytických 

a strategických 
dokumentů 

 
 

Zpracovaný 
dokument 

 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území. 
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

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

Cílem je zpracování koncepčního dokumentu zaměřeného na hospodaření s dešťovou vodou na území města 
Havířov. Z hydrogeologické rešerše vyplyne návrh lokalit k podrobnějšímu posouzení hydrogeologických 
poměrů v místě plánovaných vsaků. Hydrogeologický průzkum posoudí možnou likvidaci dešťových vod vsakem, 
ochranu podzemních vod, ochranu staveb a zařízení a zajistí minimální vliv na místní vodní režim. 

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 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

(katastrální 
území města 
Havířova). 

 
 
 

 
5,4 mil. Kč pro 

Havířov 

 
 
 
 

2022–2029 

 

 
Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

7 let. 

 

 
MI jsou 

sledovány na 
centrální (MSK) 
úrovni, ještě je 

přesně 
neznáme.) 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Koncepce 

hospodaření 
s dešťovou 

vodou, 
Vyhodnocení 
a aktualizace 
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     koncepce 

a Komunikační 
kampaň. 

 
 

 
Opatření D.1.4.4 

Podpora regenerace veřejné zeleně a veřejného prostranství, zachování 

stávajících ploch urbanistické zeleně 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace středových pásů silnice I/11 OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Revitalizace středových dělících pásů je zaměřen na zjednodušení výsadeb a následné údržby zeleně 
nacházejících se na středových pásech v průjezdním úseku silnice I/11 ve městě Havířov. 

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

Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí, estetickému a funkčnímu významu centrální osy 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 

 
Průjezdní úsek 

   
Havířov je 

  

silnice I/11, 
Havířov 

5 000 000,- Kč 
2022–2025 

zpracovatelem 
PD i následné 

Realizace 
výsadeb 

Provedení 
výsadeb 

   realizace   

   projektu   

 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území. 
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

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

Cílem této aktivity je stanovení zásad pro údržbu a následnou arboristickou péči, stanovení ploch pro náhradní 
výsadbu s popisem navrhovaných dřevin a zapracován ploch do mapových výstupů. Následně bude zhodnocen 
funkční význam veřejné zeleně v dané lokalitě. Hodnocení prvků veřejné zeleně bude provedeno s důrazem 
na estetickou funkci a pozitivního ovlivnění pobytového komfortu obyvatel 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 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně oblast 
SORELA. 

 
 
 

 
5,4 mil. Kč pro 

Havířov 

 
 
 

 
2022–2026 

 

 
Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

až 7 let. 

 
 

 
MI jsou 

sledovány na 
centrální (MSK) 

úrovni. 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Dendrologické 

posouzení, 
Studie veřejné 

zeleně, 
projednání 
s občany a 
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     konference 

zelená města. 

 
 

 

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

 
Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území. 
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

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

Cílem akce je vytvořit plnohodnotný urbanistický prostor náměstí včetně dopravní infrastruktury dopravy 
dynamické a statické a dále včetně vytvoření bulvárů s alejemi na ul. Elišky Krásnohorské a Karoliny Světlé  
a vstupu do náměstí s alejí z jihovýchodní strany prostoru. Součástí akce musí být také komplexní 
dendrologický  průzkum s následnou revitalizací vzrostlé  zeleně  a keřového patra s doplněním mobiliáře     
v patřičné kvalitě designu. Součástí řešení celého zájmového území musí být také umístění zařízení pro záchyt 
a hospodaření s dešťovými vodami. Důležitým prvkem je participativní zapojení veřejnosti do přípravy 
projektu, což je v ČR obecně jen extenzivně využívaná možnost praktické osvěty. 

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 

 

 
Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně 
vnitrobloky na 
ulici Vardasova 
a ORION). 

 
 
 
 

 
5,4 mil. Kč pro 

Havířov 

 
 
 
 
 
 

2022–2027 

 
 
 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

až 7 let. 

 
 
 

 
MI jsou 

sledovány na 
centrální (MSK) 

úrovni. 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Studii 

proveditelnosti 
dvou zájmových 

území, 
Informační 
materiál, 

Vizualizaci 
a projednání 
s veřejností. 

 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

Park za kinem Radost – obnova parku OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Součástí této stavby je revitalizace sítě chodníků a zeleně v parku včetně mobiliáře a revitalizace vnitrobloků 
s rozšířením parkovišť. 

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

Projekt povede ke zlepšení dané lokality jako celku pro velkou část občanů města, neboť se jedná o centrální 
park. 

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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Centrální par za 
KD Radost, ul. 

Sadová, 
Třeneckého, 
Chopinova 

 

60 000 000,- Kč 
 

2023 
Odvíjí se od 
toho, zda 

město obdrží 
dotaci z MMR 

Počet 
parkovacích 

stání, 
revitalizovaná 

plocha 

 

Realizace 

 

 
 

Opatření D.1.4.8 
Možnosti ekologického využití vodních ploch po důlní činnosti (Sušanské 
rybníky) 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území. 
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

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

Cílem je vytvořit hodnotný přírodní prvek pro obyvatele města určený nejen k jejich odpočinku a krátkodobé 
rekreaci, ale také k jejich výchově k zodpovědnému přístupu k otázkám ochrany životnímu prostředí. Současně 
zde budou zachovány a podpořeny vhodné přírodní podmínky pro populaci užovky podplamaté (Natrix 
tesellata), která patří v rámci MSK k výjimečným. Krátkodobá rekreace v krajinářsky hodnotném území tak 
bude skloubena s požadavky na ochranu a smysluplné využití pohornické krajiny. 

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 

 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně vodní 
plochy známé 
jako Sušanské 
rybníky). 

 
 
 
 
 
 

5,4 mil. Kč pro 
Havířov 

 
 
 
 
 
 

 
2022–2028 

 
 
 
 
 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

7 let. 

 
 
 
 
 
 

MI jsou 
sledovány na 

centrální 
(MSK). 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Studii 

proveditelnosti 
realizace 
rybníků, 

pasportizace 
stávajícího stavu 

zeleně, 
biologický 

průzkum užovky 
a následná 
projektová 

dokumentace. 
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Opatření D.1.4.9 Zatraktivnění a zvýšení využití městské hromadné dopravy 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce autobusových zastávek na ul. Lipová vč. předlažby cyklostezek OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace kde dojde k úpravě nástupní plochy a bude vybudován nový 
přístřešek pro cestující. 

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

Z důvodu vytvořených parkovacích ploch nemohou autobusy zajíždět přímo k nástupním plochám a lidé 
vystupují přímo do vozovky, čímž vznikají dopravně nebezpečné situace a riziko úrazu občanů při výstupu či 
nástupu do autobusu. 

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 

 
Ul. Lipová 

 
530 000,- Kč 

 
02-12/2022 

 
Investor 

Revitalizovaná 
plocha, 

plocha užitková 
celkem 

 
Realizace 

 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna Petřvaldská OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace kde dojde k rozdělení plochy dle účelu využití včetně výstavby 
nového napojení na MK pro autobusovou dopravu K výstavbě nového nástupiště autobusové zastávky a k plošné 
opravě plochy točny a MK U Točny. 

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

V současné době je zpevněná plocha točny autobusů rozdělena vodorovným dopravním značením na část pro 
otáčení a odstavení autobusů a část pro parkování veřejnosti. V prostoru pro autobusovou dopravu dochází 
rovněž k výstupu cestujících. 

Současná podoba točny ztěžuje využití MHD zejména starším občanům, kdy při výstupu na nezvýšenou plochu 
je nutno překonat výškový rozdíl cca 20 cm. Dalším problémem je pohyb vystoupivších cestujících na ploše 
parkoviště. 

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 

 

Ul. U Točny, 
Havířov 
Šumbark 

 
 

250 000,- Kč 

 
 

02-12-/2022 

 
 

Investor 

 
 

Revitalizovaná 
plocha 

 
 

Realizace 
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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). 


