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Projektové záměry na období roku 2013 s výhledem do konce volebního období 
v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem 

 

Strategický plán města ze dne 28. 6. 2006 nadefinoval klíčové a prioritní oblasti pro rozvoj města. Tento akční plán  navazuje  na strategický plán a definuje konkrétní 
projekty v tématických oblastech zejména pro období roku 2012 s výhledem do konce volebního období. Obsahuje zároveň i projekty dlouhodobějšího charakteru. 
Aktualizace zásobníku projektů bude probíhat dle potřeby a vývoje realizace projektů, minimálně však jednou za dva roky, s možností zásobník doplnit či změnit 
prioritu projektu.  
Schváleno Zastupitelstvem města Bělá pod Bezdězem dne 10. 6. 2010, usn. č.31/2010;  
 
Záznamy o aktualizaci 
 
Změna  Usnesení  Platné od 
č.1 74/2011 29. 6. 2011 
č.2 38/2012 25. 4. 2012 
č.3 74/2013 11.9.2013 
 
Vysvětlivky:  
- ponecháno „první“ schválení ZM 2010 a další úpravy sledovány jako číslované změny k termínu 
- projekty tzv. „pod čarou“  =  nákladné akce – město na ně nebude mít v nejbližších letech prostředky 
 
 

 

 
1. Lidské zdroje (lidský potenciál, školství, vzdělání, péče o seniory, bezpečnost občanů 
 

1.1. Monitorování bezpečnostní situace ve městě 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

IV. Etapa budování Městského kamerového dohlížecího systému – rozšíření o 
další 2 kamery 

- Příprava projektu 
- Realizace projektu 

 
 

50 000 
500 000 

 
 
 

2014-15 

2 nabídky - 750 000 a  
1 mil.Kč  ; jednáme 
s Metronetem o využití jeho 
optické sítě ve městě 

Klí čová oblast 1 - Lidské zdroje 
 

AKČNÍ PLÁN M ĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM  
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1.2. odstraňování administrativních mezer v systému sociální a zdravotních služeb 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Příprava komunitního plánování v sociální oblasti  30 000 2014 Záměr, příprava postupu 
Setkání seniorů města - příprava programu se zdravot. tématikou  5 000 2014 Záměr  

  
 
 

1.3. vytváření příležitostí aktivního trávení volného času pro jednotlivé skupiny obyvatelstva 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Den seniorů – pobytová část  10 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

Den Země 3 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

Balónové létání  20 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

Plážová házená 20 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

 

 
 

Dětský koutek v areálu místního koupaliště 7 mil.  záměr 
Rekonstrukce areálu koupaliště 50 mil.  záměr 
Rozšíření knihovny 7 mil   záměr 

 
1.4. vytváření preventivních programů proti negativním civilizačním jevům 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Spolupráce s občanským sdružením Semiramis 60 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
spolupráce 

Spolupráce s občanským  sdružením Kaštánek 200 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
spolupráce 

Spolupráce s charitativními a církevními institucemi 30 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
spolupráce 
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1.5. vytváření programů pro podporu vyváženého demografického vývoje 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ Bělá p. B. 6,98 mil. bez DPH 2013 - 2014 realizace 
Dostavba areálu ZŠ v ul. Máchově 30 mil. 2014-2018 záměr 
Sportovní vybavení v areálu ZŠ 500 000 2014 záměr 
Hřiště u ZŠ - obnova povrchu 750 000 2014 Vlastní zdroje, podání 

žádosti  o dotaci 
Dětské hřiště v ulici Táborová-  náhrada za Radech. 500 000 2014 příprava realizace 
Modernizace děts. a víceúčelového hřiště Smetanova ( u Vodojemu ): 

- realizace pořádku a bezpečnosti ( oplocení ) 
- modernizace 

 
100 000 

4 mil. 

 
2014 

2015-18 

 
záměr 
vl. zdroje, podání ž. o dotaci 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Kultura a volný čas (Rozvoj občanských aktivit, kultura, sport, kulturní a histori cké dědictví) 
 

2.1. Multifunk ční společenské centrum 
Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 

Kč 
Předpokládaný termín 

realizace 
Stav připravenosti 

Získání Sokolovny pro společenské využití  ( společenský sál, ubytování, 
komerční aktivity ) 

10 mil. 2014 Jednání s vlastníkem 
neprobíhá, změna nájemce 

Využití budovy „staré„ školy pro volnočasové aktivity  - využití staré školy pro 
jiné účely je podmíněno dostavbou areálu ZŠ v ul. Máchově – viz bod. 1.5. 

1 mil. 2012 - 2014 záměr 

Orlovna: 
- údržba majetku 
- základní údržba a úklid prostředn.VPP, studie záchrany objektu 

 
50 mil. 

150 000 

 
2020 
2013 

 
záměr 
v realizaci 

 
 
 

 
 
 
 

Klí čová oblast 2 – Kultura a volný čas 
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2.2.  Turistika 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Rekonstrukce lesní cesty  Koňský důl   1,45 mil. 2014 Dotace SZIF 
 
   

 
 
 

Nové turistické trasy přes Vrchbělou k Ralsku Nestanoveno  záměr 
Hipostezka Vrchbělá Nestanoveno  záměr 

 
 
2.3. Revitalizace památek 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Obnova krovu  a střešní krytiny zámku - dokončení 8 mil. 2013 realizace probíhá 
Restaurování části omítek se sgrafity východní strana kaple sv. Josefa 8 mil. 2013-2017 Navazuje na dokončenou 

opravu střechy 
Výmalby kaple sv.Josefa  350 000 2014 Připraveno k novému 

podání žádosti o dotaci 
Restaurování mobiliáře kaple sv. Josefa  2,5 mil. 2014-2018  
Obnova fasády zámku 35 mil. 2014-2018 Záměr 
Rekonstrukce radnice 25 mil. 2014-2018 Záměr 
Řešení havárie městského opevnění 1.2mil. 2014-2018 Připraveno k realizaci 
Pokračování odvlhčení vnitřních prostor radnice 1.mil. 2014 Připraveno k realizaci 
Restaurování výmalby interiéru kostela Povýšení sv. Kříže v Bělé p.B. 1.5mil. 2014-2016 probíhá 
Záchrana kapličky Mnichovohradišťská 350.000 2014 Dokončení PD 
Oprava kostela v Bezdědicích    záměr 

 
 
 

 
 

Dokončení rekonstrukce kaple sv.Josefa na Zámku   záměr 
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2.4. Sport 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Podpora sportovních akcí  600 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
spolupráce  

SH - vybavení zařízením pro košíkovou ( koše+ technologie ) 400 000 2014 Podání žádosti o dotaci, 
vlastní zdroje 

Multifunkční hřiště v Bezdědicích ( volejbal, nohejbal, tenis apod.): 
- Posouzení využití lokality ( nádrž ), koupaliště-studie 
- Realizace  

 
50 000 

 
2014 
2018 

 
záměr 

Bělá p. B., Fotbalový stadion - bezbariérové WC 300 000 2015 Záměr trasy schválen 
Vládním výborem 

         
 

 
 

 Rekonstrukce areálu koupaliště  50 mil  záměr 
 
 
 
 
 

3. Infrastruktura (Ob čanská vybavenost, bytová výstavba, dopravní obslužnost) 
 

3.1. Oprava a rekonstrukce pozemních komunikací a integrace dopravy 
Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 

Kč 
Předpokládaný termín 

realizace 
Stav připravenosti 

Komunikace k průmyslovému areálu Vazačka / do areálu Vrchbělá / vlastní+ROP+StčK 2013-2014 zahájeno ZŘ na dodavatele 
stavby  

Rekonstrukce ulic Farská a Umlaufova 8,5 mil. 2014 - 2015 Zpracována PD 
 

Rekonstrukce ulic Mělnická – chodníky, parkování, vodovod Podíl města 17 mil. 2013-2014 Plánovací smlouva 
s Stč.krajem, vydáno ÚR 

Obnova ucelených částí komunikací a chodníků ve městě dle aktuálních potřeb    
-  rekonstrukce MK El. Krásnohorské 

10 mil. 
2,3 mil. 

2012 – 2015 
2013 

dle aktuálních potřeb 
v realizaci 

„Tyršova ul. - chodníky, mobilita ve městě“ 
- Chodníky Tyršova- I. etapa 
- Chodník a křižovatka Mladoboleslavská 

 
- Chodníky Tyršova- II. etapa 

 
2,4 mil. 

2 mil. 
 

3 mil. 

2013-15 
7-9/2013  

2014 
 

2015 

 
v realizaci 
zpracování PD, podklady 
k žádosti o dotaci 
záměr trasy schválen 

Klí čová oblast 3 – Infrastruktura 
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- Chodník Mělnická 
- Bezbariérové úpravy komunikací – Hradební, Zámecká 

6,9 mil.  
700 000 

2014-2015 
2015-2018 

záměr trasy schválen 
 

    

 
Parkoviště v Jenečské ulici 3 mil.  PD k územnímu rozhodnutí 
Příprava koncepce parkování ve městě  - zpracování studií, PD, rozpočtů 100 000  záměr 
Vybudování chodníku v Březince   záměr 
Spojení měst MB a Bělá p. B.  pro cyklisty   záměr 

 
 

3.2. vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu, výstavbu průmyslových zón a občanské vybavenosti, údržba a rozvoj stávajícího bytového fondu 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Tvorba nového územního plánu 490 000 2014 V realizaci 
Centralizace vytápění a vybudování kotelny na spalování alter.paliv, Lidová 
777 – 779  

3,5 mil. 2013-14 Nerealizuje se  

Výměna tepelných zdrojů – Jiráskova 455 2,5 mil. 2013 výběr dodavatele  
Rekonstrukce domů Lidová   záměr 
Využití prostředků města z Fondu rozvoje bydlení  ( půjčky občanům ) – 
rozšíření možností od r.2014 o výměnu kotle  

1 mil. 2013-2018 každoročně 

Nová výstavba na Vrchbělé   záměr 
 
 

 
 

Výměna tepelných zdrojů - Tyršova 385, Jateční 363   Záměr 
Kompletní rekonstrukce střechy, Zámek 2  5 mil. 2014 Záměr 
Vrchbělá- demolice stávajících  objektů  bývalého vojenského areálu 10 mil. 2013 město neuspělo se žádostí 

            
 

3.3. Revitalizace památkové zóny 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Revitalizace zámku – využití zámku, zákaznické centrum 8,8 mil. 2014 Žádost do Norských fondů 
Bezbariérové zpřístupnění muzea a zámecké expozice 1,6 mil. 2015 Zpracována studie 
Rekonstrukce ulic Farská a Umlaufova 8,5 mil  2014-2018 Zpracována PD 
Další etapy regenerace městského centra dle zpracované studie nestanoveno 2014 - 2020 Zpracována studie 
Další etapy revitalizace zámku dle zpracované studie cca 180 mil.  2014 -2020 Zpracována studie 
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Zámek - zřízení bylinkové zahrady, vč.opravy opěrné zdi  10 mil. 2014-2018 Zpracována studie 
 
 

3.4. zachování a rozvoj zázemí stávajících sociálních a zdravotnických služeb 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Záměry v návaznosti na komunitní plánování – mapování potřeb Nestanoveno 2014-2015 V přípravě 
Denní stacionář pro seniory Nestanoveno  záměr 
Dotace na stravu pro seniory starší 70ti let 60 000 každoročně součást rozpočtu města 
Nízkoprahové centrum pro mládež Nestanoveno  záměr 
Řešení zázemí pro zdravotnictví Nestanoveno  záměr 

 
 
 

3.5. rozšíření technické infrastruktury 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Příjezdové komunikace pro přístup k budoucí výstavbě RD  Nestanoveno 2014-2018 záměr 
Revitalizace VO - I.etapa 1,1 mil vč. DPH 2012 – 2013 Realizace hotova, doložení 

podkladů k dotaci 
Revitalizace VO - II. etapa 1,78 mil vč. DPH 2013 – 2014 žádost podána EFEKT 

 
 
                         

 
 
 

 
 
 
4. Životní prostředí  
 

4.1. Ekologická výchova a vzdělávání 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Environmentální výchova - besedy v ZŠ 5 000 2013 záměr 

Klí čová oblast 4 – Životní prostředí 
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Chráněné krajinné celky na území města - výstava 4 000 2014 záměr 
Monitorování a prezentace projektů z oblasti ŽP v rámci školní výuky 5 000 2013 - 2014 záměr 

 
 
 
4.2. Péče o vodní zdroje 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Údržba břehů rybníka, náklady + udržitelnost obnovy rybníka  každoročně  
Oprava hráze+ břehy rybníka Slon ( řešení havárie ) 500 000 2013-2014 Administrativní úkony 

       

 
 
 

Revitalizace rybníků v lokalitě Vrchbělá 50 mil.  záměr 
 
 

4.3. Péče o faunu a flóru 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Revitalizace aleje Kuřivodská a Lidová, Páterovská 3 mil.+450 tis.+500 tis. 2013-2015 Zpracování PD, žádost do 
OPŽP 

Péče o památné stromy 300 000 2013 - 2015 Stanovení jedinců k ošetření 
Údržba  příměstského lesa Dolec – kácení, údržba porostu  30 000 každoročně V realizaci 

 
 
 
4.4. Doprava 

 
Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 

Kč 
Předpokládaný termín 

realizace 
Stav připravenosti 

Komunikace k průmyslovému areálu Vazačka / do areálu Vrchbělá / Finance - Stčkraj 2013-2014 Připraveno k realizace ve 
spolupráci se Stč. krajem 

Železnič.zastávky Bělá-město,Bělá-zastávka - umístění čekáren (Šubrtov )  2014-2018 Záměr 
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4.5. Odpady 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Likvidace bioodpadu ve městě : 
- kompostéry pro občany města 

 
930 500 

 
2013 

 
žádost o dotaci akceptována 

Vybudování kanalizace v příměstských částech města 
( Bezdědice, Hlínoviště, Březinka ) 

   
záměr 

   
 

4.6. Ovzduší 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Centralizace vytápění a vybudování kotelny na spalování alternativních paliv, 
Lidová 777 – 779 

2,5 mil. 2013-2014 Připraveno k realizaci 

 
 
 
 
 
 

5. Podnikání a cestovní ruch (podpora podnikání, cestovní ruch) 
 

5.1. Obnova historického jádra 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Rekonstrukce ulic Farská a Umlaufova 8,5 mil  2013 - 2014 Zpracována PD 
Revitalizace zámku – využití  zámku, zákaznické centrum 8,8 mil. 2014-2018 Zpracována PD+ žádost  

 

 
 

 
5.2. oživení historického jádra – kulturní, společenské a jiné akce v chystané v historickém centru 
 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Středověký jarmark v historických částech města 100 000 každoročně Pokračování pravidelné 
činnosti 

Klí čová oblast 5 – Podnikání a cestovní ruch 
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Zámecké kulturní léto – letní kulturní program situovaný do zámeckých 
prostor,  zahrad a nádvoří 

500 000 2015 Záměr po částečné realizaci 
revitalizace zámku 

Propojení valdštejnského panství cestou a poštovní diligencí 3 x ročně Vstupní investice - 2,5 mil  
Roční  provoz – 100 000 

2014-2018 Záměr ve spolupráci 
s okolními obcemi 

 

 
 

Expozice bělského opevnění v České bráně 250 000  záměr 
 
 
5.3. rozvoj průmyslu 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Komunikace k průmyslovému areálu Vazačka / až do areálu Vrchbělá / Financováno Stčkrajem 2012-2013  
Vazačka - dostavba veřejného vodovodu ( kanalizace )                                     5 mil. 2013 - 2015 Záměr, zpracován generel 

 
 

Vazačka – plynofikace, obnova ing. sítí   Záměr, ve výhledu 
 
 

5.4. prezentace a komunikace města 
Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 

Kč 
Předpokládaný termín 

realizace 
Stav připravenosti 

Setkání s novináři  2 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

Účast na regionálních veletrzích 10 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 

Propagační a turistické materiály o městě  200 000 2013-2014 každoročně 
Aktualizace obsahu webu města 10 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 

činnosti 
 

5.5. Podpora turismu a rekreace 
 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Členství města v regionál. sdruženích měst a obcí 100 000 každoročně Pokračování dlouhodobé 
činnosti 
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Revitalizace zámku – využití zámku, zákaznické centrum 8,8 mil.  Zpracována PD 
Rekonstrukce areálu koupaliště 50 mil  záměr 
Dětský koutek v areálu místního koupaliště 7 mil.  záměr 

 
 
 
 
 
 
 

Název projektu/záměru Předpokládané náklady v 
Kč 

Předpokládaný termín 
realizace 

Stav připravenosti 

Pasportizace majetku města 1,5 mil. 2012-4 záměr 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
             Ing. J.Verner , starosta města                Jitka Tošovská, místostarostka 

           
 
 
                                                                                                                                         
Datum: 23.9.2013        
Zpracoval: Mgr.Galetková K, taj. 
Pracovní skupina pro aktualizaci AP:  
L.Šimůnek, J.Tošovská, Mgr.M.Votočková, Mgr.T.Kuchař, J.Sýkora 

Ostatní projekty, které nelze tématicky zařadit do strategickým plánem definovaných oblastí nebo má město zájem o jejich realizaci 
 


