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1 Úvod 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9. září 2014 schválilo usnesením č. ZM/298/9/14 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 2014 

– 2020 (dále jen StrategieKV°). Jedná se o klíčový strategický rozvojový dokument, jenž zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou 

k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. 

StrategieKV° je členěna na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž 

každý bude naplňován realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy Vary do roku 2020 realizovat, musí být 

v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°. 

Vize StrategieKV°, k jejímuž naplnění musí směřovat veškeré úsilí města, zní: 

Karlovy Vary jsou prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví, jsou vstřícné a 

komunikativní vůči svým obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým návštěvníkům.  

Jsou atraktivním a příjemným místem pro život, poskytují zdraví životní a sociální prostředí a vytvářejí podmínky pro volnočasové 

aktivity svých obyvatel.  

Jsou prosperujícím ekonomickým centrem region, mají konkurenceschopné výrobní obory a poskytují vysoce kvalitní, znalostně 

náročné služby. 

Staví svou image na lázeňství, cestovním ruchu a světoznámém kulturním a historickém dědictví. Kladou důraz na pohostinnost, 

kultivují lidské zdroje ve službách a vytvářejí atraktivní nabídku pro své návštěvníky. 

Spravují obecní záležitosti s péčí řádného hospodáře, jsou vstřícné a komunikativní vůči svým občanům a společně s nimi vytvářejí 

podmínky pro rozvoj města. 

Z vize vychází globální cíl StrategieKV°, jímž je: 

ZAJIŠTĚNÍ PROSPERITY A ATRAKTIVNOSTI MĚSTA V BUDOUCÍM OBDOBÍ, UDRŽENÍ A POSÍLENÍ POZICE KARLOVÝCH VARŮ MEZI 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI LÁZEŇSKÝMI MĚSTY A ZAŘAZENÍ MĚSTA NA SEZNAM UNESCO. 

Implementační část dokumentu stanoví způsob, jímž bude StrategieKV° prosazována v praxi. Vedle průběžného monitorování vývoje při dosahování cílů 

StrategieKV° a vedle evaluace procesů doprovázejících její naplňování je důležité každoroční zpracování akčních plánů.  
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2 Metodika zpracování akčního plánu 

2.1 Tým pro implementaci SPURM  

Za účelem praktického naplňování StrategieKV° ustavilo Zastupitelstvo města řídící strukturu implementace StrategieKV°. 

V čele řídící struktury je Řídící tým StrategieKV°, který rozhoduje o všech důležitých koncepčních otázkách. Do jeho kompetence tak spadá také schválení 

akčního plánu. Řídící tým tvoří Rada města a primátor města.  

 Řídící tým: 

 primátor města 

 Rada města 

Zároveň je ustaven tzv. Výbor pro monitorování StrategieKV°, jehož rolí je zajistit dohled na realizací StrategieKV°, zajištění souladu s jejími cíli a 

efektivnosti vynaložených prostředků. Jeho roli zastává Výbor strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území. Výbor pro monitorování mj. 

schvaluje kritéria pro výběr projektů zařazených do financování v daném roce (nikoli samotný výběr projektů, nýbrž kritérií pro výběr).  

Výbor pro monitorování: 

 Výbor strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území  

Výkonnou jednotku tvoří Řídící skupina StrategieKV°, ve složení: pověřený člen RM, manažer StrategieKV°, zástupce odboru strategií a dotací, odboru 

financí a ekonomiky a odboru rozvoje a investic. Jejím úkolem je organizační zabezpečení realizace konkrétních akcí naplňujících cíle StrategieKV°. 

Řídící skupina1: 

 Ing. Petr Kulhánek, primátor města – předseda ŘS 

 RNDr. Jaroslav Růžička 

 Ing. Kamil Kastner, vedoucí OFE 

                                                           
1 Složení řídící skupiny bude zaktualizováno usnesením Rady města dne 27.01.2015. 
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 Ing. Daniel Riedl, vedoucí ORI 

 Ing. Ivana Síbrtová, zástupce OSD 

 Ing. Tomáš Sýkora, externí spolupracovník – manažer SPURM 

Manažer StrategieKV° je zodpovědnoý za vypracování a plnění akčního plánu, za reportování řídícímu týmu, za monitoring plnění cílů a zajišťuje koordinaci a 

komunikaci uvnitř implementačního týmu StrategieKV°. 

Manažer SPURM: 

 Ing. Tomáš Sýkora 

Každé opatření uvedené v dokumentu StrategieKV° má určeného gestora, který ve spolupráci s realizátory projektů zajišťuje postupné naplňování opatření. 

Gestor připravuje podklady pro akční plán. 

Gestoři opatření: 

 Mgr. Lenka Kůsová, vedoucí OD – opatření 1.1, 1.3 

 Ing. Daniel Riedl, vedoucí ORI – opatření 1.2, 5.1, 5.3, 6.3 

 Ing. Eva Pavlasová, vedoucí OT – opatření 1.4, 4.1, 4.2, 6.1 

 Bc. Romana Svobodová, vedoucí OSV – opatření 2.1, 2.2, 2.3 

 Bc. Marcel Vlasák, velitel MP – opatření 3.1 

 Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí OKŠT – opatření 3.2, 3.3, 5.2, 7.2 

 Alena Pokorná, pověřená vedení OKP – opatření 6.2, 6.4, 8.2 

 Bc. Jiřina Chmelová, vedoucí OSD – opatření 7.1 

 Ing. Kamil Kastner, vedoucí OFE  – opatření 8.1 

2.2 Postup tvorby akčního plánu  

Vzhledem k tomu, že StrategieKV° byla schválena v září 2014, příprava akčního plánu na rok 2015 probíhá nestandardním způsobem. Běžně je proces tvorby 

akčního plánu kontinuální proces začínající již na počátku každého roku tak, aby jeho schválení věcně i časově korespondovalo se schvalováním rozpočtu. Pro 

rok 2014 byla tvorba akčního plánu zahájena v srpnu, kdy již byla kompletní StrategieKV° k dispozici, kdy byla projednána v orgánech města, podrobena 
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připomínkovému řízení, procesu SEA a prodiskutována s veřejností. Ačkoli tedy nebyla StrategieKV° v srpnu 2014 ještě oficiálně schválena v Zastupitelstvu 

města, byly zahájeny práce na tvorbě akčního plánu na rok 2015 tak, aby praktické naplňování StrategieKV° mohlo být započato hned v následujícím roce po 

jejím schválení. Proces dokončení akčního plánu na rok 2015 byl dokončen již po samotném schválení StrategieKV° v Zastupitelstvu města. 

2.2.1 Zásobník projektů 

Při standardním procesu tvorby akčního plánu v průběhu roku organizuje manažer StrategieKV° sběr projektových záměrů nově zahajovaných akcí pro 

budoucí období. V průběhu roku 2014 odbor strategií a dotací sbíral opakovaně projektové záměry od jednotlivých odborů Magistrátu města Karlovy Vary, 

stejně jako od ostatních subjektů ve městě. Důvodem bylo jednak standardní vedení zásobníku projektových záměrů, které se evidují na odboru strategií a 

dotací, a jednak příprava Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary na programové období 2014 – 2020 (IPRÚKV°). 

Dne 26. srpna 2014 rozeslal odbor strategií a dotací jednotlivým gestorům opatření aktuální verzi zásobníku projektových záměrů. Zásobník byl vytvořen ve 

struktuře umožňující zařazení dosud známých záměrů pod jednotlivá opatření StrategieKV°. Současně s tímto e-mailem byli jednotliví gestoři vyzváni: 

a) k doplnění projektových záměrů k jednotlivým opatřením 

b) k aktualizaci stávajících projektových záměrů 

c) k uvedení priority projektového záměru 

d) k uvedení návrhu termínu realizaci projektového záměru 

Termín pro dodání podkladů byl stanoven na 5. září 2014. 

Následně byla identifikována opatření, jejichž naplnění nebylo podloženo žádným projektovým záměrem. Gestoři těchto opatření byli adresně osloveni 

s žádostí o doplnění. 

Během měsíce září manažer StrategieKV° spolu s odborem strategií a dotací sestavil široký zásobník projektů. V zásobníku byly explicitně označeny ty, které 

nekorespondují s cíli StrategieKV° a které tudíž budou navrženy k nezařazení do akčního plánu (tabulka „C“). Dále byly označeny projekty, jejichž realizace 

nebude probíhat (nebo nebude zahájena) v roce 2015 (tabulka „B“). Zbylé projekty potenciálně vhodné k zařazení do akčního plánu tvoří rámcový návrh 

projektů StrategieKV°(sada tabulek „A“). Manažer StrategieKV° ve spolupráci s primátorem města v rámcovém návrhu projektů (sada tabulek „A“) označil 

ty, které nejsou z hlediska naplnění cílů jednotlivých opatření (s ohledem na sledované indikátory) klíčové. S takto doplněným rámcovým návrhem projektů 

byla 29. září 2014 seznámena Řídící skupina a 9. října 2014 byl informován Výbor pro monitorování StrategieKV°. Po projednání byly zapracovány návrhy na 

úpravu, které vzešly z jednání Řídící skupiny a Výboru pro monitorování StrategieKV°.  
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Takto upravený přehled byl předán Radě města, která jej schválila usnesením dne 11. listopadu 2014.2 

S projektovými záměry uvedenými ve schváleném akčním plánu byl podrobně seznámen Odbor financí a ekonomiky z důvodu následného schvalování 

rozpočtu města. Vzhledem k omezeným finančním možnostem však do rozpočtu města na rok 2015 byly zařazeny jen některé z aktivit uvedených ve 

schváleném návrhu akčního plánu. Ty, které se z důvodů omezených finančních zdrojů do akčního plánu na rok 2015 nedostaly, jsou převedeny do plánu na 

další roky. 

Částky uvedené u jednotlivých projektových záměrů jsou orientační, přesné hodnoty vyplynou z realizovaných výběrových řízení. Některé projekty jsou 

uvedeny jako součást více specifických cílů (komplexní projekt může přispívat k plnění více cílů). Z tohoto důvodu není možné finanční údaje v celém akčním 

plánu sčítat.  

Projekty, které mají být součástí realizace IPRÚ, jsou ve většině případů uvedeny k realizaci v letech 2015 – 2020 a budou upřesněny po dopracování IPRÚ, 

který je v době přípravy akčního plánu teprve zpracováván. V následujících verzích akčního plánu budou tyto záměry upřesněny. 

Náklady jsou uvedeny v tis. Kč. 

  

A) Akční plán na rok 2015 

1.1 Regulovat automobilovou dopravu ve městě 
Indikátory:  

 1.1.1. Kvalita místního ovzduší 
o Průměrná roční imisní koncentrace polétavého prachu PM10 [μg/m3] 
o Počet překročení denního imisního limitu pro koncentrace polétavého prachu PM10 [počet dnů] 

 1.1.2 intenzita dopravy na vybraných měrných místech 
o Počet vozů, které projely měrným místem za 24 hodin celkem, z toho osobní auta a nákladní auta (ul. Západní, Sokolovská, Vítězná a 

Bezručova, mosty Chebský a Ostrovský 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

                                                           
2 Kompletní verze tabulek A, B a C byla předmětem schvalování v Radě města dne 11. listopadu 2014. Všechny tyto tabulky jsou uloženy na Odboru strategií a dotací. 

Předmětem tohoto materiálu je pouze finální znění tabulek „A“ upravených po schválení rozpočtu města na rok 2015. 
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1.1  OD  91 Opatření k usměrnění a redukci 
automobilové dopravy v centru města a v 
lázeňském centru města 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 10,00 1 

 

1.2 Optimalizovat dopravu v klidu ve městě a zlepšit organizaci parkování 
Indikátory: 

 1.2.1 Absolutní počet disponibilních parkovacích míst 
o Součet všech veřejných parkovacích míst (zpoplatněných i bez poplatku) 

 1.2.2 Podíl parkovacích míst v systému „chytrého parkování“ 
o Podíl parkovacích míst v systému chytrého parkování k celkovému počtu parkovacích míst (viz indikátor 1.2.1) 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

1.2 ORI  139 Rekonstrukce ulic Fibichova, Janáčkova IA - investiční 
akce 

2015 2015 11 900,00 1 

 

1.3 Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou infrastrukturu 
Indikátory: 

 1.3.1 Počet ročně přepravených osob MHD 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

1.3 OD  224 Vyhledávací studie – zastávky městské 
železniční dopravy 

NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 300,00 1 

 

1.4 Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě a cyklistů po městských komunikacích 
Indikátory: 

 1.4.1 Délka cyklotras a cyklostezek 
o délka cyklotras [km] 
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o délka cyklostezek [km] 

 1.4.2 Podíl bezbariérově upravených chodníků 
o podíl upravené bezbariérové plochy chodníků k celkové ploše chodníků [%] 

 1.4.3 Počet nehod na přechodech pro chodce za rok 

 1.4.4 Počet nehod na přechodech u škol za rok 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

1.4  OT  69 Lávka přes Horní nádraží IA - investiční 
akce 

2015 2015 450,00 1 

1.4  OT  75 Víceúčelová lávka Meandr Ohře – 
rekonstrukce komunikace 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 38 000,00 1 

1.4  OT  166 Chodníky ve Staré Roli IA - investiční 
akce 

2015 2015 24 140,00 1 

 

2.1 Rozvíjet sociální služby a kapacity pro trvalou péči o seniory ve vazbě na postupné stárnutí populace ve městě 
Indikátory: 

 2.1.1 Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory na 1000 obyvatel 
o počet lůžek poskytujících trvalou 24hodinovou péči na území KV ku počtu obyvatel 

 2.1.2 Počet pracovníků poskytujících terénní služby na 1000 obyvatel 
o počet sociálních pracovníků MMKV a sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči MZSS KV 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

2.1  OSV  211 Projektová příprava na realizaci projektu 
Domova pro seniory v ul. Okružní 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 2 700,00 1 
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2.2 Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin 
Indikátory: 

 2.2.1 Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) 

 2.2.2 Uchazeči o zaměstnání (absolventi škol) 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

2.2  OSV  207 Workshop s Úřadem práce o možnostech 
podpory uchazečů o zaměstnání 
z různých cílových skupin 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 30,00 2 

2.2  OSV  428 IPRÚ Komunitní plánování sociálních 
služeb 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 20,00 1 

 

2.3 Koncepčně dořešit podmínky pro sociální bydlení ve městě a zřizovat byty se zvláštním určením  
Indikátory: 

 2.3.1 Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel 
o počet bytových jednotek městských ubytoven ku počtu obyvatel 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

Opatření bude realizováno v následujících letech. 

 

3.1 Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit bezpečí a pořádku  
Indikátory: 

 3.1.1 Roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel 
o počet všech nahlášených trestných činů ku počtu obyvatel 

 3.1.2 Objasněnost trestných činů 
o počet objasněných trestných činů ku počtu všech registrovaných trestných činů (viz indikátor 3.1.1) [%] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
Název projektu 

Typ projektu 
(IA/NA) 

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
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u 1/2/3) 

3.1  MP  449 MP - vybavení IA - investiční 
akce 

2015 2015 2 115,00 1 

 

3.2 Vytvářet příznivé podmínky pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel i návštěvníků města 
Indikátory: 

 3.2.1 Roční počet návštěvníků ve vybraných sportovních zařízeních 
o počet návštěvníků, kteří navštívili sledované sportovní zařízení za kalendářní rok (5 nejvýznamnějších zařízení) 

 3.2.2 Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních zařízeních 
o počet návštěvníků, kteří navštívili sledované kulturní zařízení za kalendářní rok (17 nejvýznamnějších zařízení) 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu Typ projektu 
(IA/NA) 

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

3.2  OKŠT  87 Hala pro míčové sporty IA - investiční 
akce 

2015 2015 99 000,00 1 

3.2  OKŠT  89 Venkovní bazén IA - investiční 
akce 

2015 2015 19 000,00 1 

3.2  OKŠT  137 Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary  IA - investiční 
akce 

2015 2015 27 000,00 1 

3.2  OKŠT  184 Obnova hudebních nástrojů 
Karlovarského symfonického orchestru 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 900,00 1 

3.2  OKŠT  147 Skatepark Bohatice IA - investiční 
akce 

2015 2015 90,00 1 

 
 

3.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání  
Indikátory: 

 3.3.1 Podíl MŠ vyhovujících technickou infrastrukturou městskému standardu 
o podíl MŠ, které v 10 parametrech (okenní výplně, zateplení, fasáda, střecha, sociální zařízení, rozvody elektro, rozvody vody, podlahová 

krytina, počítačové vybavení, zahrada) vyhovují standardu [%] 

 3.3.2 Podíl ZŠ vyhovujících technickou infrastrukturou městskému standardu 
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o podíl ZŠ, které ve 13 parametrech (okenní výplně, zateplení, fasáda, střecha, školní kuchyně, sociální zařízení, rozvody elektro, rozvody vody, 
podlahová krytina, počítačové vybavení, počítačové sítě, tabule, sportoviště) vyhovují standardu [%] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

3.3  OKŠT  158 MŠ Mládežnická - zajištění energetických 
úspor 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 12 750,00 1 

3.3  OKŠT  164 ZŠ J. A. Komenského - zajištění 
energetických úspor  

IA - investiční 
akce 

2015 2015 26 100,00 1 

 

4.1 Zajistit efektivní nakládání s odpady ve městě  
Indikátory: 

 4.1.1 Podíl tříděného domovního odpadu 
o svoz [t] vytříděných komodit jednotlivě ku svozu[t] celkem [%] 

 4.1.2 Roční objem separovaného bioodpadu 
o skutečně sebrané množství bioodpadu [t] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

4.1  OT  302 Odstraňování černých skládek a 
rekultivace starých skládek  

IA - investiční 
akce 

2015 2015 1 000,00 1 

 

4.2 Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné zeleně  
Indikátory: 

 4.2.1 Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci 

 4.2.2 Celková plocha zeleně v širším centru města 
o součet ploch [ha] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 
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4.2  OT  167 Park za LD Stará Role IA - investiční 
akce 

2015 2015 20 400,00 1 

4.2  OT  62 Úpravy přednádražního prostoru IA - investiční 
akce 

2015 2015 360,00 1 

4.2  OT  450 Parkoviště Varšavská - zřízení WC IA - investiční 
akce 

2015 2015 495,00 1 

4.2  OT  451 Rekonstrukce a úprava vstupní plochy 
krematoria Rybáře 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 360,00 1 

4.2  OT  452 „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ - 
malotraktor k čištění cest 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 1 215,00 1 

 

5.1 Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a tvorbu kvalitních pracovních míst  
Indikátory: 

 5.1.1 Počet registrovaných živnostníků 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

5.1  ORI  193 Workshop zainteresovaných subjektů k 
podpoře drobného a středního podnikání 
ve městě (ObŽÚ, OSD, CzechInvest, 
Hospodářská komora)  

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2020 150,00 1 

 

5.2 Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí  
Indikátory: 

 5.2.1 Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních podnicích 
o počet týdnů středoškolských praxí a vysokoškolských stáží realizovaných v místních podnicích a lázeňských zařízeních za kalendářní rok (1 VŠ, 

30 místních podniků) 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 
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5.2  OKŠT  181 Studentské praxe v Karlových Varech  NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 0,00 1 

5.2  OKŠT  208 Workshop k zprostředkování 
studentských praxí (MMKV, KÚKK, VŠ, SŠ, 
HK) 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 100,00 1 

 

5.3 V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro vznik podnikatelských nemovitostí  
Indikátory: 

 5.3.1 Plochy v majetku města určené pro rozvoj podnikání 
o součet plošné výměry pozemků, které jsou v majetku města, jsou disponibilní k majetkoprávnímu převodu, jsou volné, v platném ÚP vedené 

jako zastavitelné stavbami pro obchod, služby, komerční vybavenost nebo pro podnikání vč. drobné či průmyslové výroby, logistiky, 
skladování apod., a jejich účelnému zastavění nebrání jejich vlastnosti ani zásadní zákonné zájmy (bez ploch v existujících budovách) [ha] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

5.3 ORI 109 
Projektová příprava na zbudování 
průmyslové zóny Karlovy Vary Jablonová 

NA – neinvestiční 
akce 

2015 2015 200,00 1 

 

6.1 Chránit přírodní léčivé zdroje a zajistit jejich efektivní využívání 
 6.1.1 Počet využívaných pramenů termominerální vody 

 6.1.2 Vydatnost pramenů termominerální vody 
o využívané i nevyužívané prameny, vč. tzv. Ivových výronů minerální vody [l/min.] 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

6.1  OT  22 Řešení téměř havarijního stavu haly 
Fontány Vřídelní kolonády 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 2 610,00 1 

 

 



StrategieKV°                Akční plán pro rok 2015 

15 
 

6.2 Zkvalitňovat nabídku a úroveň služeb poskytovaných lázeňským hostům 

 6.2.1 Roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 6.2.2 Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních 

 6.2.3 Počet přenocování v hromadných ubytovnách 

 6.2.4 Počet přenocování v lázeňských zařízeních 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

6.2  OKP  177 Vytvoření koncepce cestovního ruchu v 
Karlových Varech  

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 100,00 1 

6.2  OKP 178 Certifikační semináře pro průvodce, další 
vzdělávání certifikovaných průvodců 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 100,00 1 

 

6.3 Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území 
 6.3.1 Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

Opatření bude realizováno v pozdějších letech. 

 

6.4 Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech 

 6.4.1 Roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 6.4.2 Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních 

 6.4.3 Počet přenocování v hromadných ubytovnách 

 6.4.4 Počet přenocování v lázeňských zařízeních 

 6.4.5 Index struktury návštěvníků 
o Součet počtu teritorií, která v daném roce překročí 5% hranici z celkového množství přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
Název projektu 

Typ projektu 
(IA/NA) 

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
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u 1/2/3) 

6.4  OKP  90 Interaktivní magazín / katalog města 
Karlovy Vary 

IA - investiční 
akce 

2015 2015 700,00 1 

6.4 OKP 185 Expo 2015 NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 750,00 1 

6.4 OKP 187 MFF NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 8 000,00 1 

6.4  OKP 25 Programy hvězdárny pro zahraniční 
klientelu 

NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 300,00 1 

6.4 OKP 186 Tourfilm  NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 400,00 1 

6.4 OKP 188 Reklamní kampaně na zdrojových trzích NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 4 000,00 1 

 

7.1 Budovat aktivní občanství a rozvíjet angažovanost obyvatel při správě města 

 7.1.1 Celkový počet diskusních fór a setkání s občany města 

 7.1.2 Počet účastníků diskusních fór a setkání s občany města 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

7.1  OSD  179 Studentský parlament NA - neinvestiční 
akce  

2015 kontinuál. 0 1 

7.1 OSD 202 Diskusní fóra NA - neinvestiční 
akce 

2015 kontinuál. 120 1 

 

7.2 Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným 

 7.2.1 Počet kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
Název projektu 

Typ projektu 
(IA/NA) 

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
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u 1/2/3) 

7.2  OKŠT 182 Kultura podporující sounáležitost - KSO NA - neinvestiční 
akce  

2015 2015 1 000,00 1 

 

8.1 Zajistit efektivní řízení města jako instituce 

 8.1.1 Finanční zdraví města – poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

8.1 OFE 203 Zpracování IPRÚ NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 320,00 1 

8.1 OFE 191 Získání historického majetku města NA - neinvestiční 
akce 

2015 2015 3 000,00 1 

 

8.2 Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města 

 8.2.1 Počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí partnerského města 

Opatř
ení 

Gestor 
Číslo 

projekt
u 

Název projektu 
Typ projektu 

(IA/NA) 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Náklady 
Priorita dle 

gestora (priorita 
1/2/3) 

8.2 OKP 192 Příprava - Festival partnerských měst NA- neinvestiční 
akce 

2015 2015 50,00 1 

 


