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MĚSTO OSTROV V ROCE 2020 
 

Zastupitelstvo města 
V roce 2020 pracovalo zastupitelstvo města v celkovém počtu 21 členů bez změny ve složení. Členové 

Zastupitelstva města Ostrova zasedali celkem sedmkrát na řádném zasedání zastupitelstva. Na všech 

těchto řádných zasedáních přijali zastupitelé celkem 211 usnesení.  

 

Rada města 
Rada města pracovala v roce 2020 v celkovém počtu sedmi členů. Rada města se v průběhu roku sešla 

k celkem k dvaceti třem řádným jednáním a přijala celkem 1024 usnesení.  

 

Městský úřad 
Také v roce 2020 vykonával městský úřad agendu obce s rozšířenou působností a agendu pověřeného městského 

úřadu. V roce 2020 pracovalo na městském úřadě 113 zaměstnanců. Zaměstnanci byli rozděleni do deseti odborů. 

Práce celého městského úřadu a nejen jeho byla po celý rok 2020 poznamenána pandemií Covid 19. I přes 

veškerá opatření, která bylo nutno přijmout, úřad pracoval a plnil svoje úkoly. 

Činnost úředníků byla v průběhu roku kontrolována celkem devětkrát, především ze strany Krajského úřadu 

Karlovarského kraje,  interním auditorem, dále ze strany MVČR a z Úřadu práce. 

 
 

 

Odbor kancelář starosty a vnitřní správy  
 

Počet pracovníků 19 (z toho 4 pracovníci na DPČ - úklid MěÚ)  

  
Právní předpisy města 

Obecně závazné vyhlášky 

V roce 2020 byly Zastupitelstvem města Ostrov schváleny 3 obecně závazné vyhlášky: 

OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, OZV č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol zřízených městem a OZV č. 

3/2020, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov. 

 

Nařízení města 

V roce 2020 byla Radou města Ostrov schválena 2 nařízení města: 

NM č. 1/2020, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov,  

NM č. 2/2020, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a 

průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro 

jejich malý dopravní význam neprovádí zimní údržba.  

 

Veřejnoprávní smlouvy 

S obcí Merklín byla uzavřena dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu 

přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích.  

 

 

Stížnosti 

Za rok 2020 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 7 stížností, z toho 1 stížnost byla 

kvalifikována jako důvodná a 6 jako nedůvodná.  

 

Požární ochrana  

Zásahová činnost za rok 2020 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov byla v roce 2020 povolána Krajským operačním a 

informačním střediskem k 310 událostem.  

Typy událostí: požár - 62, dopravní nehoda - 59, technická událost - 118, únik nebezpečných látek - 30, 

požární asistence - 13, prověřovací cvičení - 0, záchrana osob a zvířat - 14 a planý poplach - 14.  
Preventivní činnost 

Pandemická situace, která nastala a v současné době se kolem nás odehrává, ovlivnila bohužel i realizaci 

připravených preventivních a výchovných akcí určených pro širokou veřejnost. Veškeré činnosti byly 

zrušeny a odvolány. Veškerá činnost jednotky byla zaměřena na zajištění mimořádných opatření 

souvisejících s řešenou pandemickou situací COVID-19. 

Reprezentace 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů na základě podpory občanů získala v roce 2020 v anketě 

„Dobrovolní hasiči roku 2020“ první místo, za což obdržela finanční dar ve výši 80 000,00 Kč a věcné 

dary v hodnotě 67 198,- Kč. 
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Město Ostrov v roce 2020 investovalo především do nákupu osobních ochranných prostředků a nákupu 

nových technických prostředků požární ochrany.  

V roce 2020 se podařilo získat dotaci na zajištění akceschopnosti JSDH Ostrov ve výši 150 tis. Kč. Od 

Karlovarského kraje se podařilo získat 108 553,00 Kč na nákup nové komunikační techniky a rozšíření 

řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky.  

Na základě aktuální situace byl zakoupen tepelný dekontaminační generátor, který je schopen ve velmi 

krátkém čase se 100% účinností dekontaminovat či dezinfikovat exteriéry nebo interiéry.   
 

Programové a individuální dotace  

V roce 2020 byly poskytnuty programové dotace z rozpočtu města v celkové výši 2 822,5 tis. Kč (2 055 

tis. Kč na sport a 767,5 tis. Kč na kulturu a zájmové aktivity) dle Pravidel pro hodnocení a poskytování 

dotací z rozpočtu města Ostrov na podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit. Žadatelů o dotaci 

z rozpočtu města dle uvedených Pravidel bylo za rok 2020 celkem 51.  

Na základě individuálních žádostí bylo vyplaceno: 

▪ 1 138 tis. Kč Atletika Ostrov, z.s. na fungování atletického stadiónu, 

▪ 839 tis. Kč Fotbalový klub Ostrov, z.s., na fungování fotbalového stadiónu, 

▪ 10 tis. Kč Autobusy Karlovy Vary, a.s. na provoz cyklodopravy CykloEGRENSIS, 

▪ 10 tis. Kč MAS Krušné hory, o.p.s, na akci „Čištění řeky Ohře 2020“, 

▪ 250 tis. Kč Vladimír Suchan, na pořádání koncertů v rámci kulturního léta v Ostrově, 

▪ 100 tis. Kč První Krušnohorská o.p.s., na úpravu lyžařských běžeckých tras,  

▪ 80 tis. Kč Ostrovskému Macíku, z.s., na náklady na zajištění odchytu a umístění zvířat ve zvířecím 

azylu v Horním Žďáru,  

▪ 20 tis. Kč Biatlon Klub Ostrov z.s., na pořízení malorážky, 

▪ 25 tis. Kč Horní hrad o.p.s., na obnovu Horního hradu, 

▪ 30 tis. Kč OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s. na údržbu veřejného Sportparku u nemocnice, 

▪ 10 tis. Kč DTO CZ, s.r.o., na pořádání konference Gerontologické dny Severozápad, 

▪ 45 tis. Kč Konfederace politických vězňů ČR, na zabezpečení objektu Rudé věže smrti.  

   

Intenzifikace partnerských kontaktů s městy Rastatt a Wunsiedel 

Vzhledem ke koronavirové pandemii byla možnost realizace tradičních akcí souvisejících s propagací 

města výrazně omezena. 

Připravované návštěvy v rámci tradičních kulturních akcí v obou městech byly kvůli protiepidemickým 

opatřením zrušeny. Partnerská města zůstala přes tuto obtížnou situaci v pravidelném kontaktu – mezi 

starostou města Ostrov Ing. Janem Burešem a primátorem města Rastatt Hansem Jürgenem Pütschem 

proběhly dva videohovory, ve kterých si oba představitelé měst předávali zkušenosti a probírali aktuální 

situaci v obou městech. Počátkem roku 2020 natočil primátor H. J. Pütsch vidoeposelství všem 

partnerským městům, která je pak uveřejnila na svých webových stránkách. Město Rastatt podpořilo 

město Ostrov v projektu rekonstrukce starých hrobů původních obyvatel města (Schlackenwerthu), která 

bude dokončena v roce 2021.  

 

V partnerském městě Wunsiedel proběhla v březnu roku 2020 přímá volba starosty. Tuto funkci po třech 

volebních obdobích opustil Karl-Willi Beck a novým starostou se stal Nicolas Lahovnik. Ten navštívil 

začátkem září město Ostrov a se starostou Ing. Janem Burešem probrali možnosti další spolupráce 

v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, kultury, cestovního ruchu a činnosti spolků. Starosta 

Nicolas Lahovnik si prohlédl zámek a staré město. Byla naplánována další společná setkání, která se kvůli 

koronavirové pandemii neuskutečnila. 

 

Propagace města 

Veškerá propagace města uvnitř i ven se řídí dle strategie stanovené ve spolupráci s kulturní a propagační 

komisí v roce 2019, kdy bylo definováno TOP 7 turistických zajímavostí města Ostrova. V roce 2020 

došlo k postupné aplikaci nového loga města ve všech komunikačních kanálech.  

 

Kampaně – tištěná a online inzerce 

Probíhala pravidelná inzerce v periodikách Deník, Mafra, 5+2 či kulturně inzertním bulletinu Kamelot. 

Byly zahájeny trvalé on-line kampaně na portálech Seznam, Google a Facebook, on-line inzerce na 

portálech Kdykde.cz, Vyletnik.cz, Kudyznudy.cz. Současně byla zprovozněna prezentace Ostrova – jako 

zajímavého turistického cíle na Cyklotoulky.cz. 

 

Převzetí informačního centra 

Od 1. 7. 2020 došlo v rámci restrukturalizace systému informačních center ve městě k vytvoření a 

zařazení pobočky informačního centra na zámku do organizační struktury Městského úřadu v Ostrově. 

Informační centrum zaměstnává 2 pracovní síly.  

Vzhledem k lokalitě umístění infocentra a zintenzivnění práce v oblasti cestovního ruchu a propagace 

města požádala pobočka na zámku o samostatnou certifikaci v poskytování kvality a služeb u Asociace 
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turistických a informačních center (ATIC CR) a po vyhodnocení získala certifikát skupiny B. Současně se 

Informačnímu centru Na Zámku podařilo získat certifikaci Cyklisté vítáni. 

Informační centrum Na Zámku je nyní hlavním Informačním centrem ve městě a Infocentrum v Domě 

kultury Ostrov je jeho pobočkou.  

V roce 2020 došlo k navýšení sortimentu propagačních předmětů v prodeji infocenter, ale i propagačních 

předmětů k prezentaci města. Nová řada je opatřena novým logem města. Celková tržba za prodané zboží 

v době od 1. 1. - 31. 12. 2020 činila 126 579,39  Kč vč. DPH.  

 

Aktualizace výstav 

S ohledem na ukončení doby udržitelnosti projektu rekonstrukce zámku a s ním spojené expozice 

dolování na Ostrovsku došlo k aktualizaci obsahu výstavních prostor na zámku. 

 

 - Sala terrena: Jiří Urban – šperkař a výtvarník, sezónní výstava – aktuální do 31. 3. 2021 

 - Podkroví: Šlikové – bohatství a moc, obměna původní šlikovské výstavy – trvalá výstava 

 

Návštěvnost obou výstav byla podpořena tištěnou i online propagací. Pandemie COVID-19 a s ní spojená 

omezení značně zasáhla do provozování infocentra i návštěv expozic, které byly nařízením vlády 

uzavřeny. Predikce tržeb byla výrazně vyšší vzhledem k zájmu, který obě výstavy zaznamenaly. 

Nastavená omezení tržby výrazně ovlivnily.   

Výstavu Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc navštívilo od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2020 celkem 

1 254 osob, výstavu Jiří Urban – šperkař a výtvarník od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2020 celkem 1 915 osob. 

Celková tržba za výstavy: 12 956 Kč (započítány slevy pro děti, důchodce, ZTP dle platného ceníku). 

Výše tržeb za výstavy je ovlivněna skutečností, že z důvodu podpory návštěvnosti kulturních akcí mezi 

první a druhou vlnovou pandemie bylo vstupné stanoveno na symbolickou 1 Kč.  

 

Rozšíření sbírek 

Město Ostrov rozšířilo stávající sbírky, zakoupilo sadu 10 kusů historických pohlednic, 5 obrazů 

ostrovského autora Miloše Hany, dále historický porcelán značky PULS Pfeiffer&Löwenstein 

Schlackenwerth - přátelskou soupravu, 3 čajové soupravy, 3 kávové soupravy, 2 jídelní soupravy. Na 

základě dodatku č. 13 k darovací smlouvě z roku 1999, přijalo město jako dar od Spolku přátel města 

Ostrova 1 mocca soubor a 3 neúplné jídelní soupravy. 

Spolek Porzellanstrasse e. V. převzal od města repliky šálku Calais, který byl jedním z nejúspěšnějších 

modelů porcelánky Pfeiffer&Löwenstein Schlackenwerth. Repliky budou určeny k prodeji v IC a 

v muzeích porcelánu v Hohenbergu a Selbu. 

 

Publikační činnost 

Koncem roku byl vydán sborník z mezinárodního historického sympozia „Schlikové známí i neznámí a 

jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“. Vyšel v česko-německé verzi a byl distribuován do knihoven 

a archivů v ČR, Německu (Erfurt, Gotha, Rudolstadt), Rakousku (Vídeň), Francii (Štrasburk), na 

Mallorce (Palma) a v Chorvatsku (Opatija), což významně přispěje k propagaci města a jeho historie.  

Pokračovala také spolupráce se Spolkem Porzellanstrasse e. V. – Ostrov obdržel jako každý ze členů 

porcelánovou plaketu označující místa na Cestě porcelánu, která je umístěna na zámku.  

V roce 2020 byla pořízena nová sada pohledů Ostrova a okolí, rodinný kalendář s tématikou Ostrova, 

Ostrovské pexeso s fotografiemi zajímavých ostrovských cílů či památek, leporelo s novými záběry 

Ostrova. 

 

Informatika 

V průběhu roku 2020 bylo pořízeno celkem 103 kusů nového hardwaru menšího rozsahu. Z toho se 

jednalo o 51 nových PC, 20 starých monitorů bylo nahrazeno novými 27“. Dále bylo pořízeno 7 nových 

tiskáren, které mají vlastní skener a urychlují tak zpracování tiskopisů, 12 nových mobilních telefonů, 

které nahradily několik let staré a neefektivní tlačítkové telefony. V neposlední řadě bylo pořízeno 10 

tabletů v rámci dotace, a 3 notebooky pro referenty a zastupitele.  

V březnu byla zakoupena 3D tiskárna a pro potřeby občanů, lékáren a nemocnic bylo vyrobeno přes 2000 

ochranných štítů a přes 200 kusů šablon pro švadlenky v souvislostech s pandemií COVID-19. Část 

materiálu byla pořízena z dotace ČEZ.  

Z důvodu nelepšící se COVID-19 situace v celém světě přešla téměř všechna jednání do online prostředí. 

Bylo zakoupeno 10 licencí MS TEAMS a 60 ks webkamer.  

Byla pořízena nová IP telefonní ústředna, která nahradila starou analogovou. Bylo pořízeno 140 ks 

nových IP telefonních aparátů k nové ústředně a ty jsou napájeny z nových switchů pomocí technologie 

PoE.  

V srpnu proběhlo stěhování služebny Městské policie do nových prostor a IT MěÚ Ostrov tuto akci 

zajišťovalo technicky. Byla vybudována nová optická trasa MěÚ <-> Služebna MP, díky které se mohla 

nová služebna napojit na infrastrukturu úřadu (IP telefonie, síť, zabezpečení). IT MěÚ má tak neustálý 

dohled nad bezpečností sítě Městské policie.  

Další důležitou akcí bylo zahájení budování nové WIFI sítě úřadu.  
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V polovině září došlo k realizaci dlouho plánované akce změny poštovního serveru a technologie. 

Veškerý mailový provoz byl zmigrován z GroupWise serveru na Microsoft Exchange. Antivirovou a 

antispamovou ochranu zabezpečuje ESET Mail Security.  

 

Spisová služba  

V roce 2020 došlo na podatelnu MěÚ Ostrov 29 415 podání. Datovou schránkou bylo přijato 26 254 

podání. Celkem bylo přijato 55 669 podání. Počet dokumentů odeslaných datovou schránkou 15 782, 

počet odeslaných zásilek 16 078. Celkem bylo odesláno 31 860 dokumentů a dopisů. 

  

Ztráty a nálezy 

Do evidence ztrát a nálezů MěÚ Ostrov bylo v roce 2020 předáno 54 nalezených věcí.  

 

Archivace  

V roce 2020 byly do archivu průběžně přijímány nové písemnosti určené k archivaci. Dále byla průběžně 

prováděna skartace dokumentů s uplynulou skartační lhůtou u všech odborů na základě povolení Státního 

okresního archivu Karlovy Vary. Dokumenty k trvalému uložení byly předány do Státního okresního 

archivu Karlovy Vary a dokumenty povolené ke skartaci byly rozebrány, roztříděny a následně 

vyskartovány. Byla provedena kontrola archivních knih u všech odborů. 

 

Úřední deska  

Na úřední desce a elektronické úřední desce bylo v roce 2020 vyvěšeno a zveřejněno celkem 734 

dokumentů. 

 

Organizační záležitosti  

Odbor KSVS se spolupodílel na přípravách společenských akcí ve Dvoraně. Tzn. příprava Dvorany, 

technický dozor, u některých zajištění ozvučení, úprava Dvorany při konání voleb - volební místnost.  

Odbor se aktivně podílel na projektech:  

- TOP 7 turistických zajímavostí  

- Znovuoživené Krušnohoří 

- Interaktivní prvky v kostele Zvěstování P. Marie (dotace Karlovarského kraje)  

- MIOS – Městský informační systém  

 
 

Odbor správní a živnostenský úřad  
 

Počet pracovníků: 11 

 

Usnesením RM č. 67/20 byla schválena změna přílohy číslo 2 organizačního řádu Městského úřadu 

Ostrov. 1. 2. 2020 vznikl Odbor správní a živnostenský úřad, na kterém si může občan požádat o pas, 

případně občanský průkaz, ohlásit změnu bydliště nebo jeho zrušení, sjednat si uzavření manželství, 

požádat o duplikát rodného nebo oddacího listu, zároveň ohlásit svoji podnikatelskou činnost, její 

přerušení či zrušení, případně oznámit nebo zrušit provozovnu. 

 

Evidence obyvatel 

Během roku 2020 se přihlásilo k trvalému pobytu 227 nových občanů našeho města. V rámci Ostrova 

změnilo adresu trvalého pobytu 395 občanů. Odstěhovalo se 290 občanů. Bylo vydáno 49 potvrzení o 

trvalém pobytu z Agendového informačního systému evidence obyvatel. Vlastníkům bytů nebo objektů 

bylo odesláno 184 hlášení ve věci změn počtu přihlášených osob. Bylo vydáno 495 potvrzení o změně 

trvalého pobytu. V souladu se zákonem bylo zahájeno 61 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu 

trvalého pobytu. Vlastníkům objektů byly poskytnuty údaje o počtu přihlášených osob dle adresy ve 27 

případech. Na základě 52 žádostí byly poskytnuty údaje z Agendového informačního systému evidence 

obyvatel podle zvláštních předpisů. 

 

Matriky 

Na úseku matrik nebyl v roce 2020 zapsán žádný zápis narození (zrušená porodnice a žádný domácí 

porod), uzavřelo se 95 manželství a bylo zapsáno 463 úmrtí. Celkem bylo odesláno 558 statistických 

hlášení. Ve věci změny jména a příjmení bylo vedeno 20 správních řízení. U 79 případů bylo určováno 

otcovství k dosud nenarozeným dětem a u 8 případů bylo určeno otcovství již k dětem narozeným. Do 

matričních knih bylo celkem zapsáno 172 dodatečných záznamů. Na úseku matrik bylo ověřeno 15 

vidimací a 43 legalizací. Duplikátů rodných listů bylo vydáno 337, 4 oddací listy a 14 úmrtních listů. 

Matričních dokladů pro použití v cizině s vícejazyčným formulářem a glosářem bylo vystaveno 55. 

Doslovných výpisů z matričních knih bylo celkem vyhotoveno 20, vysvědčení o právní způsobilosti 

k manželství 7 a 9 osvědčení k církevnímu sňatku. Zpětvzetí příjmení po rozvodu bylo vyřízeno 7 žádostí. 

Do zvláštní matriky Brno bylo zasláno a zlegalizováno celkem 10 cizozemských matričních událostí 
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občanů ČR. Kontroly zákonnosti u matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku budou 

uskutečněny až se koronavirová situace zlepší.  

 

Cestovní doklady 

Za rok 2020 bylo přijato 722 žádostí o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 

s biometrickými údaji, z toho 237 pro mladší 15 let. Celkem bylo ztraceno 26 ks, odcizeno 5 ks, poškozen 

1 ks cestovních dokladů se strojově čitelnou zónou. Skartovaných bylo celkem 601 cestovních dokladů. 

Na pokutách na místě zaplacených bylo vybráno celkem 600,- Kč. 

 

Občanské průkazy 

Na tomto úseku za rok 2020 bylo přijato celkem 3013 žádostí o občanský průkaz, z toho do 30 dnů 2916, 

do 5 dnů 91, do 24 hodin 6. Bylo vydáno 7 občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Bylo 

evidováno 402 ztrát, 32 odcizení a 21 poškozených občanských průkazů. Vyřízeno bylo 325 žádosti ze 

strany věznic, offine žádostí 61. Bylo vydáno celkem 434 potvrzení o občanském průkazu. Projednáno 

bylo celkem 90 přestupků. Pokuty na místně nezaplacených bylo uloženo 1.000,- Kč. Na pokutách na 

místě zaplacených za ztrátu, zničení, poškození občanského průkazu bylo vybráno celkem 28.200,- Kč. 

Na správních poplatcích za agendu CD a OP vybráno 429.900,- Kč. 

 

Živnostenský úřad 

vede agendu pro fyzické, právnické, zahraniční fyzické a právnické osoby, kterých podniká ve správním 

obvodu 6 368 (z toho fyzických osob 5 369, právnických osob 615, právnických zahraničních 2 a 

fyzických zahraničních 382), což představuje 10 078 platných živnostenských oprávnění (z toho 945 

živností koncesovaných, 2 928 řemeslných, 693 vázaných, 5 512 jediné živnosti volné). Dále odbor 

eviduje od 1.5.2004 zemědělské podnikatele, kteří mají v našem správním obvodu trvalý pobyt nebo 

sídlo. Jedná se o 53 fyzických a 11 právnických osob. V roce 2020 bylo zdejším živnostenským úřadem 

vybráno na správních poplatcích 183.666,- Kč, na základě kterých bylo vydáno např.: 395 výpisů ze 

živnostenského rejstříku jako  průkazů  živnostenského oprávnění,  530 vyrozumění o přerušení a 

pokračování provozování živnosti, 287 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do živnostenského 

rejstříku, dále bylo zpracováno 1209  avíz o změnách údajů osob a subjektů, 263 usnesení z veřejných 

rejstříků, 78 výpisů ze živnostenského rejstříku pro správní orgány a 8 výpisů z veřejných systémů ve 

výši 950,- Kč.  Celkem bylo za rok 2020 vydáno 6 467 dokumentů. Činnost živnostenského úřadu byla 

taktéž zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2020 bylo provedeno 98 

kontrol v terénu, včetně prošetření podnětů. Bylo uloženo 7 příkazů na místě v přestupkovém řízení (dříve 

blokových pokut) v celkové výši 3.100,- Kč. Přestupkových řízení souvisejících s kontrolní činností bylo 

vedeno 5 s uložením pokut ve výši 11.500,- Kč a náklady řízení. Správních řízení bylo v roce 2020 

vedeno celkem 21, z toho sankčně zrušeno nebo pozastaveno 15 živnostenských oprávnění. Dále byla 

vedena 3 přestupková řízení za porušení zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami s uložením a 

uhrazením pokut ve výši 45.000,- Kč, včetně nákladů řízení. 1 přestupkové řízení za porušení pořádku ve 

státní správě s uložením pokuty ve výši 10.000,- Kč a nákladů řízení. Dalším příjmem byly uhrazené 

pokuty uložené ve správním a přestupkovém řízení v předmětném a v předcházejícím období, a to ve výši 

103.290,- Kč, včetně nákladů řízení. 

 

 

 

Odbor dopravně – správní  
Počet pracovníků: 18 

 

Řidičské průkazy 2020 

V roce 2020  bylo celkem přijato 2 453 žádostí o vydání řidičského průkazu, přičemž 396 žadatelů bylo z 

jiných ORP.  Z vydaných řidičských průkazů bylo  188 prvopisů, 94 rozšíření řidičského oprávnění,  za 

ztrátu a odcizení 99,  z důvodu  uplynutí doby platnosti bylo vydáno 1845 ŘP,  pro zapsání profesní 

způsobilosti do ŘP  to bylo 65, a pro změnu údajů v řidičském průkazu bylo vydáno 149 dokladů. O 

výměnu cizího řidičského průkazu požádalo v roce 2020 celkem 13 řidičů. Vystaveno bylo 78 náhradních 

dokladů z důvodu ztráty, odcizení, eventuálně poškození řidičského průkazu.   

Vystaveno  bylo v součtu 40 mezinárodních řidičských průkazů, z toho 17 dle Vídeňské dohody,  a 23 dle 

Ženevské dohody. Bylo vydáno 197 výpisů z evidenční karty řidiče pro soukromé osoby za poplatek. 

Zrušeno a připraveno ke skartaci bylo 2 256 neplatných řidičských průkazů. Bylo požádáno, vyhotoveno 

a předáno 116  digitálních karet do tachografu. Vyřazeno bylo 229 spisů  z důvodu úmrtí řidiče, a  313 

spisů řidičů bylo převedeno z důvodu přestěhování na ostatní ORP.  

 

Evidence motorových vozidel 

V roce 2020 bylo evidováno celkem 5535 nových motorových vozidel, dovozů, převodů, dědictví atd.. 

Zánik vozidel byl v 730 případech. Vyřazeno z evidencí bylo 455 vozidel. Na vývoz jich bylo 75. 

Opraveny údaje byly v 1376 případech. Změna údajů o motorových vozidlech byla v 14246 případech. 

Odeslání spisů včetně převodů na jiná registrační místa bylo 1569 v případech. Celkem evidenčních 
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úkonů bylo 24094. Na správních poplatcích vybráno 4,078 mil. Kč. Dále bylo odvedeno celkem 459 tis. 

na ekologických poplatcích.  

 

Zkušební komisař, autoškola 

Za období roku 2020 provedeno celkem 447 zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších 

450 zkoušek u nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či 

povinných závěrečných jízd, 58 zkoušek na vrácení ŘP, 16 přezkoušení profesní způsobilosti řidiče. Na 

správních poplatcích vybráno celkem 468 tis. Kč. V roce 2020 bylo evidováno celkem 13 činných 

autoškol. Bylo vydáno  8 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.    

 

Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 

V průběhu roku 2020 bylo na základě žádostí vyhotoveno celkem 221 rozhodnutí týkajících se zvláštního 

užívání pozemních komunikací, zřízení sjezdů,  vzájemných připojení pozemních komunikací, úplných 

nebo částečných uzavírek silnic II. a III. třídy a místních komunikací v Ostrově, povolení stavby 

v ochranném pásmu silnice, povolení výjimek z přechodné nebo místní úpravy provozu, povolení zřízení 

reklamy v ochranném pásmu silnice a omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

V Ostrově bylo povoleno 15 nových parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Další počet 89 

případů se týkal stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních 

komunikacích na celém správním území.  

K územním plánům obcí, vyjádření ke stavebnímu či územnímu řízení, bylo vydáno 25 stanovisek. Na 

správních poplatcích bylo odvedeno celkem 54 700,-Kč. 

Provozovanou stanici měření emisí evidujeme 1.  

MHD – Nové licence na MHD se nevydávaly, proběhlo schvalování jízdních řádů 

TAXI – Bylo vydáno 14 oprávnění k provozování taxislužby, evidováno bylo 79 řidičů 

      

Dopravní přestupky obecné  

Na sledovaném úseku bylo v roce 2020 zaevidováno 600 přestupků v dopravě. Z roku 2019 evidováno a 

převedeno do sledovaného období roku 2019 dalších 31 přestupků. Postoupeno bylo celkem 13 spisů na 

jiné příslušné úřady. Za sledované období roku 2020 bylo projednáno 563 přestupků, z toho 68 

dopravních nehod, 34 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 38 

přestupků na úseku odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku 

dopravy bylo 360. Celkem uloženo 85 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních 

poplatcích a pokutách odevzdáno přes 1,445 mil. Kč. 

 

Dopravní přestupky z úsekového měření (radar) 

V roce 2020 bylo MP Ostrov přestupkovému oddělení předáno 11182 oznámení o podezření ze spáchání 

přestupku. Z toho 565 případů bylo odloženo z jiného důvodu, než uhrazením určené částky/pokuty. Bylo 

zasláno 10612 výzev k uhrazení určené částky. V 8183 případech došlo k uhrazení určené částky. Bylo 

vydáno 401 příkazů, z toho 153 jich bylo uhrazeno. 151 přestupků bylo řešeno blokově příkazem na 

místě. 18 přestupků bylo předáno příslušnému úřadu. Na tomto úseku bylo celkem inkasováno 

5.295.086,- Kč. 

 

Veřejný pořádek 

V roce 2020 bylo oznámeno 172 přestupků včetně obcí Vojkovice, Stráž nad Ohří, Horní Blatná, Krásný 

Les, Merklín a Doupovské Hradiště, se kterými má město Ostrov uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o 

výkonu přestupkové agendy. Celkem byly uloženy sankce ve výši téměř 40 tis. Kč. Projednávaly se 

zejména přestupky za porušení občanského soužití a veřejného pořádku a také  přestupky proti majetku. 

Z evidence přestupků bylo vydáno pro orgány činné v trestním řízení  378 sdělení o občanech 

 

Volby do Zastupitelstev krajů  

V roce 2020 odbor dopravně správní organizačně zajišťoval v měsíci říjnu volby do Zastupitelstev krajů. 

Volby byly zajišťovány nejen pro město Ostrov, ale také pro všechny další obce spadající do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov. Pro všechny okrskové volební komise, které byly zřízeny 

pro zajištění hlasování pro tyto volby ve správním obvodu Ostrova, bylo zajištěno povinné školení, 

metodická pomoc a různé materiály.  

 

Bodový systém 

V roce 2020 bylo evidováno 930 přestupků a trestných činů zařazených do BH. Odečtení 4 bodů bylo 

provedeno u 1022 řidičů. Odečtení bodů na základě školení bezpečné jízdy bylo provedeno u 4 řidičů. 

Celkový počet řidičů s dosaženými 12-ti body je 148. Vrácených řidičských oprávnění s odečtením všech 

12-ti bodů bylo provedeno u 19-ti řidičů.  

Správní řízení: 

Zadržení řidičských průkazů – 59, vrácení řidičských oprávnění + průkazů - 82, odnětí řidičských 

oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti – 11, řízení o podaných námitkách proti záznamu bodů 

v BH – 2. 
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Centrální registr osob a pokladna odboru 

V roce 2020 bylo vyhotoveno 11 639 příjmových hotovostních dokladů se správními poplatky a pokutami 

v celkové částce 5 576 590,- Kč a 1 604 příjmových bezhotovostních dokladů v celkové částce 896 626,- 

Kč.  Celkem je to tedy 6 473 216,- Kč v obou pokladnách ODS.  V rámci celostátních registrů osob bylo 

zaevidováno celkem 743 osob, odstěhovalo se 290 osob (k 30. 11. 2020, dle evidence obyvatel 

v Ostrově), ukončilo trvalý pobyt celkem 19 osob (bez záruky – jen dle evidence obyvatel). Dle CRO má 

ukončený TP na území ČR celkem 215 osob se stáním občanstvím Česká republika (k 31.12.2020). 

Narodilo se 161 dětí, 248 osob zemřelo. Manželství uzavřelo 158 osob, rozvedlo se 76 osob. 

 

Czech Point 

V roce 2020 bylo vydáno celkem 220 výpisů a to 61 výpisů z katastrů nemovitostí, 121 výpisů z rejstříku 

trestů, 23 výpisů z obchodního rejstříku, 3 výpisů z bodového hodnocení řidičů, 12 výpisů 

z živnostenského rejstříku. Bylo provedeno 56 konverzí dokumentů. Bylo provedeno 964 vidimací a 1522 

legalizací. Na správních poplatcích bylo za sledované období roku 2020 vybráno 70 tis. Kč. 

 

Na odboru dopravně správním bylo za rok 2020  odesláno k poštovní přepravě  15281 doporučených 

psaní a 9603 dopisů do datových schránek. 

 

Dopravní přestupky 

Na sledovaném úseku bylo v roce 2020 zaevidováno 600 přestupků v dopravě. Z roku 2019 evidováno a 

převedeno do sledovaného období roku 2019 dalších 31 přestupků. Postoupeno bylo celkem 13 spisů na 

jiné příslušné úřady. Za sledované období roku 2020 bylo projednáno 563 přestupků, z toho 68 

dopravních nehod, 34 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 38 

přestupků na úseku odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku 

dopravy bylo 360. Celkem uloženo 85 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních 

poplatcích a pokutách odevzdáno přes 1,445 mil. Kč. 

 

 

Odbor životního prostředí 
 

Počet pracovníků:6 

 

Vodní hospodářství 

Za kalendářní rok 2020 bylo na tomto úseku vydáno celkem 201 rozhodnutí, 42 společných povolení, 38 

závazných stanovisek, 42 usnesení, 3 ohlášení a 346 vyjádření. Dále bylo vydáno dalších 521 písemností. 

Bylo vybráno 75 900,- Kč za správní poplatky, v roce 2020 byly na úseku vodního hospodářství uloženy 

pokuty ve výši 11 000,- Kč, uhrazeny náklady na řízení ve výši 1000,- Kč. Výdaje činily 3 400,- Kč.  

 

Ochrana přírody a krajiny 

Celkem byla v roce 2020 provedena údržba pěti významných lokalit a ošetřen zdravotním řezem 1 

památný strom a 13 ochranných pásem památných stromů z prostředků MŽP s přispěním z prostředků z 

rozpočtu města v celkové hodnotě 191 790,40 Kč. Za kalendářní rok 2020 bylo na tomto úseku vydáno 

celkem 17 závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 429 písemností. Dále byla řešena 1 stížnost. 

Mimo to bylo na úseku ochrany přírody a krajiny vydáno 47 rozhodnutí o povolení kácení nelesní zeleně 

včetně uložení náhradní výsadby na území města Ostrov. Na tomto úseku v roce 2020 byla uložena 1 

pokuta. 

 

Samospráva městských lesů 

Městské lesy Ostrov hospodaří na celkové výměře 244,19 ha. V průběhu roku 2020 bylo vytěženo a 

zodbytováno 1 726 m3 dřevní hmoty.  V celém objemu se jednalo o nahodilé kůrovcové těžby. Celkem 

bylo zalesněno 1,80 ha holin. Proti okusu bylo ošetřeno 11,49 ha, proti ohryzu a loupání bylo chemicky 

ošetřeno 4,10 ha a ožínáním proti buřině bylo ošetřeno celkem    9,61 ha porostů 1. věkové třídy. Bylo 

postaveno 720 bm nových oplocenek, vyřezáno 0,60 ha plevelných dřevin a zasanováno (ošetřeno 

postřikem proti kůrovci) 91 m3 dřeva a bylo instalováno a vyměňováno 108 ks trojnožek,  lapáků a 

lapačů dřevokazného hmyzu. 

V průběhu roku byla prováděna pouze nezbytná údržba lesních cest v celkové výši 8 540,- Kč bez DPH 

tak, aby se co nejvíce minimalizovaly celkové náklady městských lesů.  

I přes naprosto kritickou situaci v lesnicko-dřevařském průmyslu, kde došlo v důsledku rozsáhlé 

kůrovcové kalamitě k dramatickému poklesu výkupních cen dřevní hmoty, které klesly až pod úroveň 

roku 1989 a díky nadbytku dřeva, kdy nabídka v ČR cca dvakrát převyšuje poptávku a zpracovatelské 

kapacity dřevařských závodů v ČR a na  českém území leží v lesích miliony neprodejných zásob dřeva se 

nám podařilo v roce 2020 veškeré vytěžené dřevo prodat  a no rozdíl od většiny dalších vlastníků lesů 
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jsme, po odečtení veškerých nákladů na provoz ML a započtení dotací došlých v roce 2020, s celkovým 

hospodářským výsledkem ML Ostrov za rok 2020 v zisku cca + 160 000,- Kč. 

Státní správa lesů 

Podle zákona 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění bylo za rok 2020 na tomto úseku vydáno celkem 

43 rozhodnutí, 58 závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 133 písemností.  

 

Státní správa myslivosti 

V oblasti státní správy myslivosti podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění bylo za 

kalendářní rok 2020 na tomto úseku vydáno celkem 9 rozhodnutí, 34 loveckých lístků a bylo vyřízeno 

dalších 229 písemností.  

Poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků v roce 2020 činily celkem 84 800,- Kč. 

 

Odpadové hospodářství 

V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za rok 2020 bylo na tomto úseku vydáno 78 

závazných stanovisek a nebylo vydáno žádné rozhodnutí, bylo vyřízeno celkem 308 dalších písemností a 

byly vyřízeny 4 podněty – stížnosti. Dále bylo zpracováno 281 ročních hlášení o produkci odpadů. Byly 

provedeny 4 namátkové kontroly na úseku odpadového hospodářství. 

  

Ochrana ovzduší 

V oblasti ochrany ovzduší bylo za rok 2020 na tomto úseku vydáno 25 závazných stanovisek a nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí, byly řešeny 2 stížnosti, bylo vyřízeno dalších 301 písemností. Dále byly 

prováděny namátkové kontroly na úseku ochrany ovzduší. 

 

Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 

V roce 2020 bylo vydáno celkem 43 souhlasů (rozhodnutí) s odnětím půdy ze ZPF a s vedením tras 

liniových staveb, dále 27 rozhodnutí o placení odvodů za odňatou zemědělskou půdu, a další agenda 

související s ochranou ZPF. Za odvody za odnětí půdy ze ZPF na území ORP Ostrov bylo vyměřeno 

258 153,56 Kč. Z toho na území města Ostrov bylo vyměřeno 37 117,61 Kč, příjmem města je pak 30% 

této částky.   

Byly zpracovány 3 tabulky v rámci digitalizace katastrálních území ve spolupráci s Katastrálním úřadem 

Karlovy Vary.  

Na úseku rybářství bylo vydáno 181 rybářských lístků. Na úseku rybářství nebyly v roce 2020 uloženy 

pokuty. 

V rámci ochrany zvířat bylo řešeno 8 podnětů k případům na úseku ochrany zvířat proti týrání, z toho 2 

ve spolupráci s Krajskou veterinární správou pro Karlovarský kraj, kdy bylo nutné přistoupit k umístění 

zvířat do náhradní péče. Na tomto úseku byly uloženy pokuty v celkové výši 4 700,- Kč. Ve spolupráci se 

spolkem Ostrovský Macík, z. s., byl prováděn odchyt a kastrace zdivočelých koček a zajišťováno ošetření 

poraněných volně žijících zvířat. Byla řešena problematika ochrany obojživelníků v době tahu na 

rizikových silničních úsecích. 

Celkem bylo na všech v této kapitole uvedených úsecích za rok 2020 vyřízeno dalších 468 písemností.  

Poplatky za vydání rybářských lístků v roce 2020 viz kapitola státní správa myslivosti. 

 

Havarijní služba 

Čtyři pracovníci odboru životního prostředí zajišťují nepřetržitou havarijní službu na úseku životního 

prostředí na celém území v působnosti úřadu s rozšířenou působností MěÚ Ostrov, tzn. zajišťují 

v součinnosti zejména s HZS (IZS) u havárií spojených s úniky závadných látek do vnějšího životního 

prostředí, organizační opatření vedoucí k minimalizaci či odstranění následků a jejich negativního vlivu 

na obyvatelstvo a životní prostředí. Jedná se především o únik závadných látek do vody, ovzduší, na 

volně přístupná prostranství, do půdy apod. různého rozsahu včetně významných havárií. V roce 2020 

byly uskutečněny dva výjezdy v souvislosti s únikem ropných látek do vod podzemních. 

 

Mimo to odbor zajišťoval úkoly a potřeby obce v samostatné působnosti, a to v oblasti správy městských 

lesů a dalších úkolů podle pokynů vedení obce. 

 

 

Odbor finanční a školství 
Počet pracovníků: 12  

 

Finanční účtárna  

Počet proplacených faktur a poukazů 4 587. 

 

Pokladna 

počet příjmových dokladů 15 181  
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počet výdajových dokladů 1 246 

počet dokladů v pokladně DPH 161 

 

Prodeje bytů čp. 1347 

Jsou sledovány splátky u 21 bytů. 

 

Účetnictví realitních kanceláří spravujících městský bytový fond  

                           schválený rozpočet      upravený rozpočet            skutečnost (v tis. Kč) 

Příjmy                      57 620                             57 620                                 54 157 

Výdaje                     39 920                             41 398                                 38 887  

 

Dluhy na nájemném za užívání bytů  

k 01.01.2020      6 635 tis. Kč 

k 31.12.2020      7 128 tis. Kč 

Během roku došlo k navýšení dluhů o 493 tis. Kč 

 

Úsek daní a poplatků  

Na rok 2020 bylo vydáno 10 rozhodnutí na povolení provozování 72 koncových zařízení technické hry a 

4 hracích stolů živé hry a na zrušení 56 koncových zařízení technické hry a 4 hracích stolů živé hry. K 31. 

12. 2020 bylo ve městě povoleno 118 koncových zařízení technické hry a 4 hrací stoly živé hry. Příjmy 

do rozpočtu města z výnosu daně z hazardních her v roce 2020 činily 15 126 tis. Kč. 

 

Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 01. 01. 2020 činily 11 474 tis. Kč, k 31. 12. 

2020 činily 11 947 tis. Kč. Během roku 2020 došlo k navýšení pohledávek o 470 tis. Kč z titulu pokut 

ukládané odborem dopravně správním, odborem obecního živnostenského úřadu a městskou policií.  

 

Rozpočet města  

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen s odhadovanými příjmy 488 224 tis. Kč a předpokládanými 

výdaji 488 224 tis. Kč.  

 

Rozpočtová opatření a přesuny v průběhu roku 2020 

V průběhu roku 2020 docházelo ke změnám rozpočtu jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Bylo 

zpracováno 149 návrhů na rozpočtová opatření a 262 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 

 

Upravený rozpočet města na rok 2020 byl vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 530 867 tis. Kč.  

 

Plnění rozpočtu v roce 2020 činilo na příjmech včetně financování z fondů města 570 328 tis. Kč a na 

výdajích 458 133 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2020 tedy skončilo v přebytku 112 194 tis. Kč. 

 

Daňové příjmy, které byly ve výši 266 mil. Kč, byly ve vztahu k upravenému rozpočtu splněny na 106 %.  

 

Plnění nedaňových příjmů bylo ve výši 94,3 mil. Kč, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 

95,05 %.  

 

Kapitálové příjmy ve výši 6,6 mil. Kč byly plněny k upravenému rozpočtu na 486,84 %. U těchto příjmů 

byl naplánovaný příjem 1 365 tis. Kč a skutečnost byla 6 641 tis. Kč. 

  

Mezi nejvýznamnější dotace, které město v roce 2020 přijalo, patří dotace na učebny a dílny pracovní 

výchovy + 3,2 mil. Kč.  

 

Výdajová strana – v roce 2020 se neuskutečnily některé, především investiční akce. Z tohoto důvodu byly 

celkové výdaje čerpány ve výši 458 mil. Kč, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 86,3 %.  

 

Hospodaření města za rok 2020 tedy skončilo v přebytku 112 mil. Kč.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2021  

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2020. Celkové příjmy včetně 

financování činí 444 841 tis. Kč a celkové výdaje činí 444 841 tis. Kč.  

 

Rozpočet regionálního školství 

Celkový rozpočet přímých výdajů pro 22 škol a školských zařízení v regionu v roce 2020 činil 61 732 tis. 

Kč.  

 

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací města 

Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky na provoz:   
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Mateřským školám v Ostrově                                                                4 821 tis. Kč  

Základním školám v Ostrově                                                                     9 656 tis. Kč   

Základní umělecké škole Ostrov                                                                          716 tis. Kč  

Městskému domu dětí a mládeže Ostrov                                                          8 135 tis. Kč    

Domu kultury Ostrov                                                                               17 765 tis. Kč   

Městské knihovně Ostrov                                                                                10 237 tis. Kč    

Celkem                                                           51 330 tis. Kč 

 

Mateřským školám bylo v průběhu roku 2020 vráceno 19 tis. Kč na slevy z úhrady za poskytování 

předškolního vzdělávání, základním školám slevu z úhrady poplatku za školní družinu 5 tis. Kč.                                                           

                                               

Účelové příspěvky na  kulturní a společenské aktivity vyplacené z rozpočtu města PO 

V roce 2020 byly příspěvkovým organizacím poskytnuty účelové příspěvky z rozpočtu města na kulturní 

a společenské aktivity v celkové výši 1 791 tis. Kč. 

 

ZUŠ –příspěvek na mzdy pedagogů za výuku seniorů 340 tis. Kč. Bylo čerpáno 282 tis. Kč 

 

Měk - příspěvek na akci loučení s prázdninami 20 tis. Kč 

 

MDDM – příspěvek na účast mažoretek na mistrovstvích 110 tis. Kč. Bylo čerpáno 24 tis. Kč 

 

DK byly poskytnuty příspěvky na následující akce: „Kultura v Točně“ 20 tis. Kč, koncerty pop, rock a 

metal 30 tis. Kč, Jazzovou scénu 20 tis. Kč, Dětská divadla 30 tis. Kč, Ples města Ostrov 200 tis. Kč, 

Letní kino 20 tis. Kč, Ples sportovců 20 tis. Kč, Senioři 170 tis. Kč, OM 800 tis. Kč, Zážitkové prohlídky 

15 tis. Kč, Hudební sezóna KL 40 tis. Kč, Ostrovský šlágr Večer s dechovkou 100 tis. Kč.                                                                                                                                               

V roce 2020 byl poskytnut příspěvek ve výši 99 tis. Kč na dopravu žáků ZŠ na exkurze v rámci 

polytechnického vzdělávání. Bylo čerpáno jen 11 tis. Kč. 

 

Evidence majetku města 

V rámci centrální evidence veškerého majetku města je evidován majetek movitý i nemovitý. Nemovitý 

majetek je automaticky kontrolován s evidencí v katastru nemovitostí podle listu vlastnictví.  

V průběhu roku 2019 byly jednotlivé databáze majetku (celkem 18) nepřetržitě aktualizovány  

dle probíhajících změn (jako např. nákup a prodej nemovitostí, dokončení nových staveb a dotačních 

projektů, rekonstrukce a modernizace stávajících staveb, pořízení movitých věcí, apod.). Majetek movitý i 

nemovitý pořízený v rámci 24 dotačních projektů musí být evidován odděleně.  

Celkem byl v roce 2019 evidován majetek města včetně dotačních projektů v těchto hodnotách: 

 

➢ Pozemky          158.627.123,- Kč  

➢ Nebyt. domy a stavby         1.286.187.543,- Kč 

➢ Bytové domy         478.814.188,- Kč 

➢ Sítě a stavby         803.222.562,- Kč 

➢ Městský mobiliář                  16.500.249,- Kč 

➢ Kulturní a umělecké předměty             3.245.127,- Kč 

➢ Ostatní majetek       206.996.965,- Kč 

 

Centrálně evidovány jsou rovněž veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) položkově  

dle jednotlivých faktur, k 31. 12. 2020 v celkové výši 69 285 tis. Kč. 

 

Programy finanční podpory občanům města 

• V roce 2020 bylo v rámci programu finanční podpory bytové výstavby uzavřeno 23 smluv a poskytnuto 

celkem 3 450 tis. Kč jako podmíněně návratné prostředky. Od začátku programu bylo celkem porušeno 

18 smluv, z toho se jedna splácí a jedna je vymáhána soudně. Od zahájení programu na podporu 

bydlení, tj. od roku 1998 do roku 2020 bylo vyplaceno 177 příspěvků na koupi pozemku, 74 na novou 

bytovou jednotku a 181 na nový rodinný dům.  

• V rámci programu na změnu vytápění v souvislosti s přechodem na ekologická paliva bylo v roce 2020 

poskytnuto 7 příspěvků v celkové výši 225.269,- Kč.  

• Na příspěvek na pořízení projektové dokumentace byla v roce 2020 proplacena jedna žádost ve výši 

50.000,-Kč. 

• Od roku 2017 máme nový program na obnovu objektů nacházejících se v historickém jádru města. V 

roce 2020 byly na základě podaných žádostí vyplaceny 3 příspěvky v celkové výši 135.120,-Kč.  

Veškeré finanční prostředky na tyto programy byly poskytnuty z rozpočtu města.  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
Počet pracovníků: 15 

 

Z rozpočtu města Ostrov byly v roce 2020 poskytnuty finanční prostředky na podporu registrovaných 

sociálních služeb, a to ve výši 4.000.000 Kč a individuální dotace na podporu služeb z oblasti 

zdravotnictví, prevence sociálně patologických jevů, ze sociální a humanitární oblasti, ve výši 400.000 

Kč. 

 

DOTACE V RÁMCI PROGRAMU PODPORY A ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Název organizace Typ služby 
Poskytnutá   

dotace 2020 

Armáda spásy v ČR, z.s.  Azylový dům  40 000 

Armáda spásy v ČR, z.s.  Nízkoprahové denní centrum 10 000 

Armáda spásy v ČR, z.s. Noclehárna 30 000 

Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 
10 000 

Centrum pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o.p.s. 
Odborné sociální poradenství 10 000 

Centrum pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o.p.s. 
Osobní asistence 10 000 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 
20 000 

Člověk v tísni, o.p.s. Odborné sociální poradenství 0 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 30 000 

Denní centrum Žirafa z.s. Centra denních služeb 30 000 

Domov pro seniory Květinka s.r.o.  Domov pro seniory 275 000 

Farní charita Aš 
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 

v tísni, Aš 
10 000 

Farní charita Karlovy Vary 
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně 

postižené 
10 000 

Farní charita Karlovy Vary 
Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy 

Vary 
10 000 

Farní charita Karlovy Vary 
Dům na půl cesty svatého Josefa 

v Karlových Varech 
15 000 

Farní charita Karlovy Vary 
Sociálně terapeutické dílny v Karlových 

Varech 
10 000 

KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary    Odborné sociální poradenství 20 000 

KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary Sociálně aktivizační služby pro děti s dětmi 20 000 

KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary Terénní programy 10 000 

Oblastní charita Ostrov Domov pokojného stáří Ostrov 1 225 000 

Oblastní charita Ostrov 
Domov pokojného stáří blahoslaveného 

Hroznaty, Hroznětín 
100 000 

Raná péče Kuk, z.ú., Plzeň Raná péče  10 000 

Res vitae, z.s. Pečovatelská služba 1 850 000 

Res vitae, z.s. Manželská, rodinná a občanská poradna 0 

Res vitae, z.s. Telefonická krizová pomoc - Linka důvěry 10 000 

Správa zdravotních a sociálních 

služeb Cheb, p.o. 
Raná péče Krůček 5 000 

Světlo Kadaň z.s. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Klub Ostrov 
40 000 
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INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Název organizace Projekt 
Poskytnutá 

dotace 2020 

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň Prevence sociálně patologických jevů 0 

Linka bezpečí z.s. Náklady na provoz služby 10 000 

Nádech - pomoc a podpora rodičů 

samoživitelů, z.s. 

Kontinuální celoroční provoz spolku 

 
0 

Náhradním rodinám, o.p.s. Práce s rodinou zaměřená na řešení IV. 0 

Oblastní charita Ostrov Dobrovolnická služba Tereza 100 000 

Oblastní charita Ostrov Humanitární sklad použitého nábytku 10 000 

Oblastní charita Ostrov Potravinová banka 5 000 

Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.  Provoz mobilní hospicové péče 40 000 

Zařízení následné rehabilitační péče, p.o. 

Nejdek 
Paliativní péče 70 000 

CELKEM   235 000 

 
Odbor zajišťoval zasílání blahopřání seniorům při dosažení věku 70 let, 75 let a výše. V roce 2020 bylo 

odesláno seniorům 1 772 blahopřání. U příležitosti životních jubileí seniorů při dosažní věku 80 let, 85 let 

a výše bylo v roce 2020 objednáno 478 dárkových balíčků. Balíčky předával jubilantům člen vedení 

města Ostrov spolu s dobrovolnicí Oblastní charity Ostrov (v rámci Dobrovolnické služby Tereza).  

V roce 2020 bylo přijato 14 žádostí o poskytnutí dotace dle Pravidel pro poskytování jednorázového 

finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov pro zdravotně postižené děti. V roce 2020 bylo dle těchto 

pravidel vyplaceno celkem 109 000 Kč. 

Dne 15. 6. 2016 schválilo zastupitelstvo města Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov – 

Program podpory a rozvoje sociálních služeb. Dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 

2020 byl zveřejněn 23.8.2019 a žádosti o programové dotace pro rok 2019 byly přijímány odborem 

sociálních věcí a zdravotnictví v termínu od 23.9.2019 do 30.9.2019. Za tuto dobu bylo přijato a 

zpracováno celkem 32 žádostí o programovou dotaci. V rozpočtu města Ostrov byla na tento účel 

vyčleněna částka 4.000.000,- Kč. 

Informace o poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Ostrov z oblasti zdravotnictví, prevence 

sociálně patologických jevů a ze sociální a humanitární oblasti byla zveřejněna 23.8.2019. O individuální 

dotaci na rok 2020 bylo možno požádat v průběhu celého roku 2020. Celkový počet podaných žádostí o 

individuální dotaci na rok 2020 byl 9. V rozpočtu města Ostrov byla na tento účel vyčleněna částka 

400 000 Kč. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov vede agendu přestupků na úseku sociálně právní 

ochrany dětí a agendu přestupků spojených se zneužitím OPL a veškeré úkony s nimi spojené. V rámci 

agendy přestupků úzce spolupracuje s dotčenými orgány. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov zajišťuje agendu vítání občánků. V měsících červnu a 

září bylo ve spolupráci s Domem kultury Ostrov, ZUŠ Ostrov, Dětským centrem Žabička a vedením 

města Ostrov přivítáno celkem 40 občánků města. Vítání občánků v listopadu bylo zrušeno kvůli 

nouzovému stavu v souvislosti s pandemií Covid-19. Slavnostní obřad neproběhnul. V náhradním 

termínu byly předány dárečky, pamětní listy a pamětní mince 8 rodinám. 

 

Světlo Kadaň z.s. 
Terénní program Karlovarsko - sociálně 

vyloučené lokality 
0 

Světlo Kadaň z.s. Terénní program K. Vary a přilehlé obce 30 000 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Průvodcovské a předčitatelské služby 60 000 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 
50 000 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Sociální rehabilitace 50 000 

CELKEM   4 000 000 
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První narozené dítě z katastru města Ostrov v roce 2020 obdrželo finanční dar od města ve výši 6 000,- 

Kč, který předal rodičům dítěte starosta města spolu s hejtmanem Karlovarského kraje, protože se 

zároveň jednalo o první dítě narozené v Karlovarském kraji.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Agendu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává 9 zaměstnanců (včetně vedoucí odboru 

na 0,5 úvazku), kteří působí v oblasti náhradní rodinné péče, kurately pro děti a mládež a jako terénní 

sociální pracovnice. Všichni současně zastupují u soudu nezletilé děti, a to jako jejich opatrovníci při 

soudních řízeních. OSPOD vede aktuálně celkem 657 opatrovnických spisů a 151 spisů, kdy OSPOD 

MěÚ Ostrov zastupoval v řízení jiný úřad. V roce 2020 bylo založeno 303 nových opatrovnických spisů. 

Jako opatrovníky nezletilých dětí pro soudní řízení byli pracovníci OSPOD ustanoveni v 317 případech a 

byli účastni 351 ústních jednání u soudu. 

Jednou z nejpodstatnějších činností v rámci náplně práce zaměstnanců OSPOD je sociální šetření, kterých 

bylo v rodinách v roce 2020 provedeno 994 a 118 šetření, která proběhla v jiných institucích.  

Součástí činnosti OSPOD je také účast u výslechů nezletilých dětí orgány činnými v trestním řízení.  

Zaměstnanci OSPOD v roce 2020 navštěvovali 16 dětí, nad nimiž je soudem nařízena ústavní výchova. 

Bylo provedeno 68 návštěv a pohovorů s nezletilými dětmi v dětských domovech a výchovných 

zařízeních.  

Zaměstnanci OSPOD vedou v intenzivní péči 30 dětí, sledují 20 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled 

a 27 dětí, které jsou svěřeny do péče jiné osoby než rodiče a nejedná se o péči pěstounskou.  

Dále je pracovnicemi OSPOD sledována péče pěstounských rodin o 61 nezletilých dětí svěřených do 

pěstounské a poručnické péče. Do náhradní rodinné péče byly Krajskému úřadu Karlovarského kraje 

nabídnuty v roce 2019  7 dítě a 2 dětí bylo ve stejném roce předáno rozhodnutím soudu do péče 

budoucích osvojitelů a pěstounů.  

V roce 2019 v ORP Ostrov eviduje 2 pěstouny na přechodnou dobu, kteří pečují o nezaopatřené dítě, 

maximálně však do doby jednoho roku od nabytí právní moci rozsudku o svěření nezletilého dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu.  

V souladu s § 460 občanského zákoníku, jsou pracovníci OSPOD MěÚ Ostrov soudy ustanovováni též 

kolizními opatrovníky dětí, které, s ohledem na místo bydliště, nespadají do působnosti MěÚ Ostrov. 

Funkcí kolizního opatrovníka je zejména hájit zájmy nezletilých dětí v souvislosti s podanými návrhy 

k soudu jinými obecními úřady, popřípadě Magistrátem města Karlovy Vary.  

Agendu kurátora pro děti a mládež vykonávají 2 pracovníci (1,5 pracovního úvazku). Vedou 77 spisů 

klientů, z nichž mají 29 v intenzivní péči pro výchovné problémy, nad 3 klienty byl nařízen soudní 

dohled. Celkem bylo v roce 2020 v reedukačních zařízeních umístěno 10 klientů, z nichž byla ve 

sledovaném roce u 9 nezletilých nařízena ústavní výchova a u 1 nezletilé byla nařízena ochranná ústavní 

léčba. V ústavních zařízeních bylo kurátory pro mládež provedeno 39 návštěv a pohovorů. V uplynulém 

roce bylo spácháno 11 trestných činů mladistvými ve věku od 15 do 18 let a 4 činy jinak trestné u dětí do 

15 let. Přestupků se dopustilo 8 mladistvých. Městský úřad Ostrov byl v 1 případě ustanoven Okresním 

soudem v Karlových Varech opatrovníkem pro správu jmění nezletilé klientky. 

 

Sociální kurátor 

Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník na 0,4 úvazku. Ke konci roku 2020 vedl na svém úseku 

260 spisů. Ve sledovaném roce vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 65 osob, 11 jich bylo 

umístěno ve výkonu vazby, 3 osoby byly umístěny v psychiatrické léčebně a 1 klient je umístěn 

v zabezpečovací detenci. 

V roce 2020 měl kurátor v intenzivní péči 47 klientů, z toho 41 mužů a 6 žen. 64% klientů tvoří obyvatelé 

přímo žijící na území Ostrova. V roce 2020 bylo v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti 

provedeno 10 pohovorů s klienty přímo ve věznici. Za sledovaný rok bylo z výkonu trestu propuštěno 35 

osob, z vazby 1 osoba a ze zařízení pro výkon ústavní výchovy po dovršení 18 - ti let věku 2 klienti. 

Klientům bylo od sociálního kurátora vystaveno 12 vyjádření pro výplatu dávky okamžité pomoci 

z důvodu ohrožení sociálním vyloučením. S 29 klienty bylo kontinuálně pracováno, práce s nimi byla 

zahájena již ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Stejný pracovník zajišťoval v roce 2020 i agendu romského poradce. Pomáhal řešit konkrétní záležitosti 

členů romské komunity, např. bytovou otázku, dluhy na nájemném, podporu romských žáků středních 

škol atd. Zásadním problémem ve výkonu této agendy je fakt, že na území ORP neexistuje ani jedna 

romská organizace, se kterou by bylo možné navázat spolupráci.  

 

Agenda sociální práce 

Agendu zajišťují 2 sociální pracovníci, kteří se zaměřují zejména na sociální šetření, sociálně právní 

poradenství, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, zjišťování potřeb obyvatel obce a 

koordinování poskytování sociálních služeb. V roce 2020 měli 287 klientů, ke kterým zpracovali 

standardizovaný záznam sociálního pracovníka. V rámci sociální práce provedli 142 šetření 

v domácnostech klientů.  

Sociální pracovníci provedli v roce 2020 šetření v 13 rodinách osob zbavených způsobilosti k právním 

úkonům, kde je opatrovníkem fyzická osoba. 
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V roce 2020 bylo projednáno 9 žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.  

Sociální pracovníci vydali v roce 2020 celkem 79 parkovacích průkazů osobám se zdravotním 

postižením. Dále bylo vydáno 76 průkazů na senior expres.  

Město Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nabízí nově od 07/2019 osamělým seniorům 

zapůjčení tísňového tlačítka, které slouží k poskytování terénní služby tísňové péče Anděl na drátě.  

Za rok 2020 byla předána 2 tísňová tlačítka.  

 

Agenda opatrovnictví občanů omezených na svéprávnosti 

Veřejná opatrovnice zajišťuje agendu občanů omezených na svéprávnosti. Město Ostrov je ustanoveno 

opatrovníkem 35 klientům. V roce 2020 bylo 8 opatrovaných umístěných v pobytovém zařízení 

sociálních služeb, 11 klientů bylo dlouhodobě hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení, 16 klientů žilo 

mimo zařízení. V rámci výkonu opatrovnictví jsou tito občané opatrovníkem zastupováni na základě 

platného pověření v těch oblastech života, které jsou individuálně stanoveny a vyjmenovány v Listině 

opatrovníka u každého jednotlivce. V roce 2020 vykonala opatrovnice návštěvy osob umístěných v 

zařízení dle potřeby, vzhledem k pandemii spojené s COVID 19, byly frekvence návštěv omezené. S 

opatrovanými, kteří žijí mimo zařízení, udržovala kontakt průběžně, a to jak osobní, tak telefonický.  

 

Bytová agenda 

V průběhu celého roku byly zpracovávány žádosti o prodloužení nájemní smlouvy včetně návrhů na 

jednání rady města žadatelů s dluhem, řešení stížností na nevhodné chování nájemců, kteří ruší ostatní 

nájemce, probíhají kontroly užívání bytů, kde byla navázána užší spolupráce s Městskou policií Ostrov. 

Za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 podali žadatelé 74 žádostí o byty velikostí 1+kk, 1+1, 2+1, 3+1 a 

4+1 – doplnění pořadníků, dále bylo podáno 34 žádostí o mimořádné přidělení bytu, 8 žádostí o přechod 

nájmu bytu nebo změnu nájemce v nájemní smlouvě, 3 žádosti o směnu bytů, 2 žádosti o podnájem bytu, 

7 žádostí o byt v obytném souboru Klášter Ostrov, 1 žádost o byt zvláštního určení a 17 žádostí o byt na 

čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově. 

 

V roce 2020 bylo přiděleno 41 bytů. Velikosti přidělených bytů: 1+0  7 bytů;  1+kk  8 bytů; 1+1  6 bytů;  

2+0  1 byt, 2+kk  2 byty;  2+1  8 bytů, 3+kk  6 bytů, 3+1  1 byt  a  4+kk  2 byty;    

 

V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloženo 40 návrhů a 2 informace k 

projednání v Radě města Ostrov. Bytová komise měla 11 jednání. Za rok 2020 bylo řešeno 495 čísel 

jednacích ve 177 spisech. 

 

Dům s pečovatelskou službou a Kodus 

Bez omezení se přijímaly žádosti o byty v DPS na Hlavní tř. čp. 1365-7 v Ostrově a o byty v Komunitním 

domě pro seniory v Hornické ul. čp. 617 v Ostrově. 

Bylo přijato 26 žádostí o byty v DPS v Ostrově a 6 žádostí o přidělení bytu v Komunitním domě pro 

seniory. 

V roce 2020 v DPS v Ostrově bylo přiděleno 10 bytů z toho 1+0  5 bytů; 1+kk  3 byty a 1+1  2 byty.  

V roce 2020 v  Komunitním domě pro seniory v Ostrově byly přiděleny 2 byty o velikosti 1+kk. 

V souvislosti s řešením bytové situace seniorů bylo odborem předloženo: 5x návrh a 1x informace k 

projednání v Radě města Ostrov. Projednávání bytové situace seniorů bylo součástí 5 jednání bytové 

komise. Byla vyřízená korespondence 32 čísel jednacích. 

 

Rada města Ostrov schválila usnesením č. 816/18 zřízení krizového bytu pro potřeby Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov. Byt je plně k dispozici od 01.07.2019, pro rodiny s dětmi i jednotlivce, 

kteří se náhle ocitnou bez možnosti bydlení v důsledku nepříznivé životní situace (špatné rodinné poměry 

– např. násilí v rodině, vyhoření bytu či domu, apod.). V roce 2020 bylo v krizovém bytě poskytnuto 4x 

ubytování, a to 1x pro seniorku, 1x pro matku samoživitelku a 1x pro rodinu s dětmi. 

 

Odbor výstavby 2020 
 

Počet pracovníků: 8 

Odbor z největší části provádí výkon státní správy, jako pověřený obecný stavební úřad příslušný podle § 

13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 

zákon), pro území 6 obcí: Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov, Stráž nad Ohří a Doupovské Hradiště. 

Dále odbor provádí činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací v celém 

rozsahu obce s rozšířenou působností pro obce Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hájek, Hroznětín, 

Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří a 

Doupovské Hradiště podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s 

§ 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vykonával veškerou činnost na úseku stavebně správním ve 

věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a dále veřejně přístupných účelových komunikací pro 

území obce s rozšířenou působností.  
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Na úseku územního řízení stavební úřad vedl územní řízení, tj. vydával rozhodnutí o umístění staveb nebo 

zařízení, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu. Dále vydával souhlasy k 

dělení a scelování pozemků, souhlasy ke stavbám pro speciální stavební úřady, nově i formou závazných 

stanovisek ke stavbám vedlejším v souboru staveb, souhlasy ke změnám druhu pozemků a podával 

informace stavebníkům v oblastech, které se týkají územního a stavebního řízení. Vydával také sdělení 

pro Státní pozemkový úřad České republiky a pro Lesy České republiky k možnosti převodu pozemků v 

jejich správě z hlediska územních řízení vedených stavebním úřadem. 

 

Na úseku stavebního řádu vydával stavební povolení na stavby a provozovny, vydával souhlasy 

k ohlašovaným stavbám, povoloval změny staveb před dokončením, povoloval terénní úpravy a reklamní 

zařízení.  Dále vydával kolaudační souhlasy, souhlasy s užíváním staveb, rozhodoval o změnách užívání 

staveb, povoloval nebo nařizoval odstraňování staveb, nařizoval provedení stavebních úprav nebo 

zabezpečovacích prací. Vydával stanoviska v rámci součinnosti s jinými správními úřady. Stavební úřad 

vyzýval obce k přidělení čísel popisných a evidenčních. Probíhalo zapisování dat do Informačního 

systému územní identifikace (ISÚI). Vyřizoval v ISÚI nespočet reklamací a nesouladů vzniklých 

přebíráním dat ze starších podkladů. Průběžně každý měsíc předával data Českému statistickému úřadu o 

počtu zkolaudovaných domů a bytů. Významnou činností je i konzultační a i informační činnost, kterou 

všichni referenti stavebního úřadu provádějí ještě před zahájením řízení. 

 

Na základě výzev Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj občanům na uvedení do souladu se 

skutečností u zapsaných staveb v KN došlo k vydávání příslušných povolení – např. potvrzení existence 

stavby, dohledávání archivních dokumentací, ověřování dokumentace skutečného provedení stavby a dále 

provádění změny v užívání stavby. 

 

Odbor výstavby i v roce 2020 vydával vyjádření k záměrům stavebníků z hlediska souladu s územně 

plánovací dokumentací města Ostrov, obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Stráž nad Ohří a Doupovské 

Hradiště a vydával v rámci své působnosti pro investory a stavebníky územně plánovací informace dle 

stavebního zákona. Dále pak vydával závazná stanoviska ke stavbám v působnosti obecného stavebního 

úřadu k řízením vedených speciálním stavebním úřadem k souboru staveb. 

 

Odboru výstavby v roce 2020 došlo a bylo vyřízeno celkem 1310 podání od občanů a organizací a 

provedeno 380 zápisů do  RUIANu. Na správních a sankčních poplatcích bylo vybráno 500 tis. Kč. 

 

V oblasti samosprávy odbor výstavby přiděloval evidenční čísla staveb, podával podněty ke zpracování 

změn územních plánů.  

 

 

Odbor městských investic a správy 

 
Počet pracovníků: 12 

 

Odbor městských investic a správy zajišťuje investice, údržbu a opravy školských, kulturních a 

sportovních zařízení, chod hřbitova, útulku pro psy, opravy a údržbu veřejného osvětlení a televizních 

kabelových rozvodů, dále zajišťuje údržbu a opravy chodníků, komunikací, mostů a lávek ve městě. Další 

oblastí je zajištění údržby a oprav bytového a nebytového fondu v majetku města. 

Dále odbor v rámci samosprávní činnosti zajišťuje veškerou činnost při nakládání s odpady, opravy 

městského mobiliáře a zajišťuje provádění zimní údržby, čištění města, údržbu městské zeleně včetně 

běžné údržby zámeckého parku a klášterního areálu.  

 

Školská a kulturní zařízení v roce 2020 
V roce 2020 bylo vynaloženo do oprav v oblasti mateřských škol a základních škol téměř 13 840 000 Kč 

(rozpočtem určeno 14 790 000 Kč). Nevyčerpané finance představují rozšíření prací na opravě školního 

bazénu ZŠ Masarykova a terasy MŠ Halasova, které budou prostavěny v letošním roce. 

Mezi největší akce patří pokračování opravy elektroinstalace na ZŠ Masarykova ve výši 1 235 000 Kč, 

oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová včetně osvětlení – 1 740 000 Kč, oprava terasy MŠ Halasova – 

prostavěno 1 930 000 Kč ze zasmluvněných nákladů 2 600 000 Kč, oprava ochozu školního bazénu ZŠ 

Masarykova – 1 600 000 Kč (zasmluvněno 2 160 000 Kč), oprav plotu MŠ Masarykova – 426 000 Kč, 

oprava nákladních výtahů mateřských školek – 780 000 Kč, vybudování dvou zádržných nádrží na 

dešťovou vodu ( Eko centrum a ZŠ Myslbekova) v celkovém nákladu 534 000 Kč s využitím dotace 

ministerstva životního prostředí ve výši 70 %, sanace mateřské školky Krušnohorská ve výši 350 000 Kč 

a opravy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ZUŠ (Masarykova 717 – 2 NP) v nákladu cca 

780 000 Kč. 
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Současně byly vypracovány projektové dokumentace k výstavbě zádržné nádrže na dešťovou vodu pro 

LAS, opravu bočního vjezdu ZŠ Myslbekova, výstavby skladovacích prostor pro Městskou knihovnu 

v prostoru půdy, studie realizovatelnosti a vzhledu rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Májová a PD 

opravy sociálních zařízení u jídelny a dílen ZŠ Masarykova. Na projektové dokumentace bylo celkově 

vynaloženo cca 500 000 Kč. 

Kromě výše zmíněných vetších akcí byly na školách prováděny pravidelné a nutné opravy a údržba 

včetně oprav vyžadovaných školou – např. částečná oprava školního bytu ZŠ Myslbekova, výměna 

interiérových dveří 1 NP ZŠ Májová, oprava nevyužitých prostor na vytvoření třídy pro multimediální 

výuku na ZŠ Masarykova.  

V oblasti památek a klášterního areálu byla prováděna především údržba. I zde však proběhly drobné 

investice – pořízení vyhřívacího koberce pro klášterní kostel a tím k zajištění lepší tepelné pohody 

návštěvníků kostela při kulturních akcí, výměna koberců v části Městské knihovny, pořízení mříží oken a 

vstupu Glorietu a tím zamezení dalšímu vandalismu na objektu. Ze stejného důvodu byly zahájeny práce 

na dodávce a montáži mříží k Velkému muži. 

 

Městské koupaliště 

Oproti předchozím letům, kdy příznivé klimatické podmínky dovolovaly otevření městského koupaliště 

již 1. června, byla v roce 2020 zahájena sezóna až v polovině měsíce června. Důvodem pro pozdější 

otevření byl rovněž fakt, že stavební firma, která realizovala rekonstrukci dětského bazénku a 

brouzdaliště, byla ve zpoždění s termínem dokončení. Provoz tohoto zařízení byl ukončen 31. července. 

Léto v roce 2020 patřilo k teplotně spíše průměrným létům, což se odrazilo i na celkové návštěvnosti 

tohoto zařízení. Celkem navštívilo koupaliště přes 20 tisíc osob a na vstupném bylo vybráno 752 tis. Kč. 

Celkové náklady vynaložené na provoz tohoto zařízení, včetně oprav a údržby, činily 2,2 mil. Kč. 

 

Městská sauna 

V průběhu roku 2020 byla v prostorách městské sauny prováděna běžná údržba vnitřních prostor. 

Bohužel provoz sauny byl v tomto roce značně poznamenán vládními opatřeními ohledně nemoci Covid. 

Po převážnou část provozní sezony byla z tohoto důvodu sauna uzavřena. Provozní náklady na zajištění 

chodu sauny (el. energie, vodné a stočné, odměna správci, teplo a teplá voda), včetně nákladů na opravy a 

údržbu dosáhly částky 415 tis. Kč. Na vstupném bylo vybráno 112 tis. Kč. 

 

Městský hřbitov 

Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné, odvoz odpadu, odměna správci a údržba 

zeleně), včetně nákladů na opravy a údržbu areálu hřbitova dosáhly částky 466 tis. Kč. Na poplatcích za 

pronájem hrobových a urnových míst, včetně poplatků za služby bylo vybráno 658 tis. Kč. 

 

Městský útulek pro psy 

V roce 2020 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 181 psů. Pro většinu 

těchto psů se podařilo během krátké doby nalézt nového majitele. Náklady na chod útulku (odměna 

správci, elektrická energie, vodné, dotace neziskové organizaci, krmivo a veterinární péče), dosáhly 

částky 814 tis. Kč.  

 

Veřejné osvětlení města 

V majetku města je 2 021 světelných míst, což představuje 2 257 světelných zdrojů. V průběhu roku 2020 

byla prováděna běžná a preventivní údržba veřejného osvětlení ve městě, včetně spádových obcí. Na 

preventivní údržbu, opravy a jednotlivé výměny havarijních kabelových polí a sloupů bylo v tomto roce 

celkově vynaloženo 1,99 mil. Kč. Za spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě a 

spádových obcích bylo zaplaceno celkem 3,12 mil. Kč. 

 

Zateplení objektu čp. 1323 a 1324, ulice Družební, Ostrov  

Stavba byla zahájena v dubnu 2020 a dokončena v srpnu 2020, v rámci stavby došlo k zateplení 

obvodového pláště nadzemních podlaží kontaktním fasádním zateplovacím systémem Baumit Pro.  

Byly použity 2 materiály desek – desky z fasádního polystyrénu a fasádní desky z minerálních vláken, 

nová fasáda, zateplení ploché střechy z vrchní strany Střecha byla zateplena deskami z pěnového 

polystyrénu + PS deskami s nakašírovaným asfaltovým pásem včetně nové živičné krytiny. Na fasádě 

byly vyměněny klempířské prvky, provedena výměna venkovních parapetů, nový hromosvod a nový 

okapový chodníček. Stavbu prováděla firma ŠU-STR s.r.o., Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČO 

25244833. Celkové výdaje stavby 7 657 850,00 Kč včetně DPH. 

 

Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově 

Stavba byla zahájena v červnu 2020 a dokončena v srpnu 2020, v rámci stavby došlo k přemístění 

stávajícího přízemního objektu veřejného WC (ze Starého náměstí k Mírovému náměstí v Ostrově), 

vybudování inženýrských síti a zpevněných ploch. 

Stavbu prováděla firma HIPPMANN s.r.o., Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov, IČO: 02291754. Celkové 

výdaje stavby 563 722,60 Kč včetně DPH. 
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ZŠ Masarykova - 2.etapa, rekonstrukce a vybavení dílny, bezbariérovost školy  

Koncem roku 2019 byla schválena nová dotace na celkovou uplatněnou rekonstrukci pod názvem ZŠ 

Masarykova - 2.etapa, rekonstrukce učebny řemeslných oborů a bezbariérovost školy s realizací 2020 -

2021. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu základní školy, novým dispozičním 

řešením učebny technických oborů, získáme modernizovanou dílnu s kapacitou 16 míst. V atriu školy je 

navržen bezbariérový výtah. Stavba nezasahuje do celkového provozního řešení školy. Rekonstruované 

prostory budou využity shodně s dnešním využitím. Přístavba bezbariérového výtahu je umístěna v JV 

rohu atria, kde vhodným způsobem propojí všechny výškové úrovně podlaží školy přístupné pro žáky. 

Součástí rekonstrukce je vybavení učebny pevně zabudovaným nábytkem, doplnění mobiliářem a 

vybavením dle projektové dokumentace. 

Rekonstrukce byla zahájena 2.6.2020, stavební firmou STASKO PLUS, spol. s r.o., Karlovy Vary, v roce 

2021 bude stavba předána a následně kolaudována a předána provozovateli. Celkové zasmluvněné výdaje 

na realizaci stavby činí 6 400 300,00 Kč. 

 

ZŠ a MŠ Myslbekova – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy 

Koncem roku 2019 byla schválena nová dotace na původní rozsah uplatněné rekonstrukce pod názvem 

ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy s realizací v roce 2020 – 2021. 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a nová přístavba technických učeben s přístavbou 

dvoupodlažního objektu na východní straně k  pavilonu jídelny, včetně jejich zázemí, doplnění 

mobiliářem a vybavením dle projektové dokumentace. 

Další částí zakázky je zajištění bezbariérovosti školy. Toto je řešeno přístavbou výtahu, který 

bezbariérově propojí všechny hlavní výškové úrovně stávajícího objektu školy. Pro bezbariérový přístup 

k výtahu je navržena imobilní rampa ve dvorní části areálu. Bezbariérovost školy zajišťují také dvě 

imobilní WC nově navržená v přístavbě. Instalovaný výtah zajistí imobilní přístup do všech výškových 

úrovní školy. Předmětem zakázky není Přeložka teplovodu, která je řešena jako samostatná stavba. 

Rekonstrukce a přístavba byla zahájena 8.7.2020, stavební firmou STASKO PLUS, spol. s r.o., Karlovy 

Vary, ukončení nejpozději do 31.7.2021, poté bude stavba předána, následně kolaudována a předána 

provozovateli. 

Celkové vynaložené náklady za rok 2020  činí 7 200 000,00 Kč (limit dotace za 2020). Celkové 

zasmluvněné výdaje na realizaci stavby 17 438 629,06 Kč 

 

ZŠ a MŠ Myslbekova – Přeložka sekundárního teplovodu 

 Pro zajištění realizace dotační stavby přístavba ZŠ a MŠ Myslbekova bylo nutné v předstihu realizovat 

přeložení sekundárního teplovodu v trase realizace přístavby. Stavba přeložky teplovodu byla řešena 

technicky i finančně odděleně - společně s rekonstrukcí celkové trasy sekundárního teplovodu ve 

spolupráci s Ostrovskou teplárenskou a.s.  

Stavbu realizovala firma HIPPMANN s.r.o., Ostrov, TDi prováděl Ing. Karel Beránek, Kalora s.r.o, 

stavba byla zahájena dne  1.6.2020 s termínem předání  24.8.2020. Kolaudace stavby proběhne v rámci 

celkové stavby přístavby ZŠ a MŠ Myslbekova.  Celkové výdaje stavby 1 397 381,21 Kč. 

 

ZŠ Májová – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy  

Koncem roku 2019 byla schválena nová dotace na původní rozsah uplatněné rekonstrukce pod názvem 

ZŠ Májová Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy 

s realizací v roce 2020 – 2021. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a celková vestavba technické 

učebny a jejího sociálního zázemí do stávajícího prostoru bývalé kotelny, včetně vybavení mobiliářem a 

nářadím dle projektové dokumentace.  

Nově je řešen imobilní přístup plošinou do 1.PP -  učebny technických oborů. Tento je navržen 

z východní strany vyříznutím části stropu bývalé kotelny a vytvoření vnější chodby, která je napojena 

přímo na chodbu v 1.PP a současně na přístupový chodník ke škole.  

Pro zajištění imobilního přístupu školy je řešena přístavba výtahové šachty ve dvorním rohu mezi 

hlavním a východním křídlem budovy. Instalovaný výtah zajistí imobilní přístup do všech výškových 

úrovní a tím celkovou bezbariérovost školy. 

Rekonstrukce a přístavba byla zahájena  28.8.2020, stavební firmou STASKO PLUS, spol. s r.o., Karlovy 

Vary, ukončení nejpozději do 31.7.2021, poté bude stavba předána, následně kolaudována a předána 

provozovateli objektu. 

Celkové vynaložené náklady za rok 2020 činí 4 00 000,00 Kč (limit dotace za 2020). Celkové 

zasmluvněné výdaje na realizaci stavby  9 580 345,03 Kč. 

 

Koupaliště – rekonstrukce malých bazénů 

V rámci celkové rekonstrukce malých bazénů byla řešena montáž dvou nerezových bazénů, osazení 

nerezového brodítka, dále je realizována úprava a doplnění bazénové technologie, provedena celková 

výměna tras technologických rozvodů a technologické oddělení bazénků. Je zajištěn bezbariérový přístup 
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do bazénů a v brouzdališti jsou nainstalovány tyto atrakce – fontána, stříkající zvířátko, nerezová 

skluzavka, vodní ježek a zvon.  

Rekonstrukce byla zahájena 2.9.2019 firmou PRO URBAN s.r.o., Klášterec nad Ohří, termín dokončení a 

předání díla  21.6.2020. Celkové výdaje stavby jsou 14 976 124,00 Kč. 

 

Myslivna – Rekonstrukce střešní konstrukce, (oprava krovu, střechy a stropu nad 2.NP)  

V rámci opravy a rekonstrukce objektu Myslivna byla zahájena stavba s dotačním příspěvkem 

Ministerstva kultury ČR v rozsahu původní projektové dokumentace pod názvem Rekonstrukce střešní 

konstrukce, (oprava krovu, střechy a stropu nad 2.NP), stavba v rozsahu SOD, realizovala firma   

Jurica a.s. - stavba byla zahájena v 05/2020, finančně ukončena v rozsahu SOD a podmínek dotace 

k 20.12.2020, s celkovými stavebními náklady 8 319 961,68 Kč a dotačním příspěvkem 1 105 000,00 Kč. 

V průběhu realizace stavby byla uplatněna Změna stavby Rekonstrukce střešní konstrukce, (oprava 

krovu, střechy a stropu nad 2.NP), přestavba na byty, která byla uplatněna Dodatkem č.1, s realizací 

v roce 2021 s rozdílovým rozpočtem – navýšení ceny díla o 1 178 762,68 Kč, s termínem dokončení do 

15.3.2021.   

 

Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco) 

V době od 11. 5. 2020 do 26. 11. 2020 proběhla výstavba parkoviště na Jáchymovské ulici v úseku mezi 

Hlavní třídou a autobusovou zastávkou u velkoprodejny Tesco. Stavba se nachází na pozemcích p.č. 

224/332, 925/1, 940/1, 940/8, 2559/1, 2559/4, 2678/3, 2898/2, 2898/4 k.ú. Ostrov nad Ohří. Stavbou 

došlo k vybudování kolmých parkovacích stání pro 130 vozidel podél Jáchymovské ulice na její pravé 

straně ve směru od Hlavní třídy na Dolní Žďár, dále došlo k opravě živičného povrchu vozovky na 

Jáchymovské ulici a k úpravě zálivu autobusové zastávky u Tesca, kdy došlo k prodloužení zálivu. Jízdní 

pruhy na Jáchymovské ulici byly upraveny na šířku 2,75 m. Mezi stáními a jízdním pruhem se nachází 

bezpečnostní pruh šířky 1,5 m. Povrch parkovacích stání byl proveden z betonové drenážní dlažby, která 

umožňuje vsakování dešťových vod. Podél opačné strany parkoviště byla provedena živičná cyklostezka 

se společným provozem chodců. Mezi cyklostezkou a parkovacími stáními je proveden bezpečnostní pruh 

šířky 1 m. Na šesti místech je cyklostezka propojena spojovacími chodníčky se stávajícím chodníkem, 

který vede podél panelových domů. Odvodnění vozovky je řešeno uličními vpustěmi, které jsou svedeny 

do koalescenčního odlučovače ropných látek se sorpční vložkou a usazovacím prostorem. Součástí 

odvodňovací stoky je podzemní retenčně vsakovací zařízení složené z plastových boxů typu AS-

NIDAFLOU. Pro případ přívalových dešťů je odvodňovací stoka vyústěna do Jáchymovského potoka. 

Nové parkoviště a cyklostezka jsou osvětleny svítidly typu TECEO S/16 LED, nové veřejné osvětlení je 

napojeno na stávající rozvody na severní a jižní straně parkoviště. Délka kabelových rozvodů činí 346 m. 

Součástí stavby bylo osazení příslušného svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného 

dopravního značení. Celkové výdaje stavby jsou 13 102 463,79 Kč včetně DPH. 
 

Ostrov, Bezpečné přecházení 

V době od 18. 8. 2020 do 15. 10. 2020 prováděla firma KV Realinvest s.r.o., Karlovy Vary stavbu pro 

zvýšení bezpečnosti chodců na Jáchymovské ulici. V rámci stavby byla provedena úprava křižovatky 

Jáchymovská – Hroznětínská a výstavba ochranných ostrůvků v místě u ulice Na Máchadle a u 

Bezručovy ulice. 

 

Křižovatka Jáchymovská - Hroznětínská 

Stavba se nachází na pozemcích p.č. 2503/5, 2503/8, 2503/9, 2507/2, 2534/2, 2534/3 a 2669/2 k.ú. Ostrov 

nad Ohří. Stavbou byla provedena úprava křižovatky místních komunikací na Jáchymovské  

a Hroznětínské ulici včetně napojení sousední obytné zóny pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

v tomto prostoru. Na Jáchymovské ulici bylo provedeno zúžení jízdních pruhů včetně odbočovacího 

pruhu. Napojení na Jáchymovskou ulici bylo upraveno tak, že vjezd a výjezd jsou odděleny zvýšeným 

ostrůvkem místa pro přecházení o šířce 2,0 m. Šířka výjezdu 5,45 m umožní průjezd jízdní soupravy NS. 

Díky vybudovanému ostrůvku místo pro přecházení zvýší bezpečnost přecházení chodců a zároveň 

usměrní výjezd z křižovatky a zlepší rozhledové poměry. Výjezd z Hroznětínské ulice na Jáchymovskou 

je rozdělen odbočovacími pruhy šířky 2,75 m, což umožní řazení vozidel a omezí blokování vjezdu do 

Školní ulice, tj. do obytné zóny. Vjezd do obytné zóny je přes zpomalovací práh šířky 2,8 m. Odvodnění 

upravované plochy je provedeno do uličních vpustí. Bylo provedeno příslušné vodorovné a svislé 

dopravní značení. 

Při stavbě byla provedena úprava veřejného osvětlení. Stávající stožár se třemi sodíkovými lampami byl 

posunut. Dále je novými stožáry osvětlen roh vjezdu do obytné zóny z ulice Hroznětínské a nově 

upravované místo pro přecházení je přisvětleno oboustranně. Napájení lamp je provedeno kabelem 

CYKY 4B x 10 mm2 uloženým v trubce HDPE. Délka kabelu je cca 82 m. Kabely jsou napojeny ve 

stávajícím rozvaděči na rohu ulic Hroznětínská a Školní. 

Vegetační úpravy spočívaly v založení travnatých ploch a záhonů s výsadbou nízkorostoucích rostlin.  
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Přechod pro chodce u ulice Na Máchadle 

V rámci tohoto stavebního objektu byla provedena úprava stávajícího přechodu pro chodce vložením 

ochranného ostrůvku pro chodce do vozovky a zhotovení oboustranného přisvětlení přechodu. Na západní 

straně (ul. Na Máchadle) byl proveden signální pás, který je zalomen k chodníkovému obrubníku. 

Stávající snížený obrubník byl vyměněn za nájezdový s nadvýšením max. 2 cm a s oboustrannými 

náběhovými obrubníky. Betonová zámková dlažba chodníku na Jáchymovské ulici byla nově položena. 

Na východní straně (ul. Krušnohorská) byla rovněž provedena výměna sníženého obrubníku za nájezdový 

s navýšením o 2 cm v místě přechodu a o 5 cm v místě nájezdu na stávající parkovací plochu u 

soukromého rodinného domu. Byl proveden signální pás, vyměněna barevná dlažba za přírodní, podél 

parkovací plochy byla provedena vodící linie s drážkami. Přechod pro chodce je uprostřed vozovky 

rozdělen ochranným ostrůvkem šířky 2,5 m. Ostrůvek je z betonové dlažby, ohraničený silničními 

obrubníky s navýšením o 15 cm, v místě přechodu jsou obrubníky navýšeny o 2 cm. Na ostrůvku je 

proveden varovný pás a signální pásy. Na obou koncích ostrůvku jsou osazeny dopravní značky C4a ve 

zmenšeném provedení na pružném prosvětleném majáku. Přechod je oboustranně osvětlen. Na straně 

Krušnohorské ulice byl stávající stožár vyměněn a posunut, na straně ulice Na Máchadle byl osazen nový 

stožár. Svítidla jsou typu AMPERA MIDI ZEBRA 32 LED (50W). Napájení svítidel je provedeno ze 

stávajícího stožáru VO kabely CYKY 4B x 10 mm2 uloženými v zemi v trubce HDPE. Délka kabelů je 

cca 38 m. Součástí stavby bylo obnovení a úprava svislého a vodorovného dopravního značení. 

 

Přechod pro chodce u křižovatky s ulicemi Lidická – Bezručova 

V místě napojení Lidické ulice na Jáchymovskou ulici byl nově proveden chodníkový přejezd z betonové 

dlažby. Hranice obytné zóny je vyznačena signálním pásem šířky 80 cm. Oddělení dlažby od živičných 

povrchů vozovky je na obou stranách přejezdu provedeno zapuštěným chodníkovým obrubníkem. 

Přechod přes Jáchymovskou ulici je zúžen ze západní strany na 6,5 m. Zároveň byly upraveny oblouky 

k parkovacímu zálivu a do ulice Bezručovy. Stávající navazující chodníky na obou stranách Jáchymovské 

ulice byly předlážděny novou betonovou zámkovou dlažbou a vybaveny signálním a varovným pásem. 

Pro zajištění odvodnění byla posunuta stávající vpust u Lidické ulice a u vjezdu do Lidické ulice byl 

položen mikroštěrbinový odvodňovací žlab délky 7 m s napojením do stávající jednotné městské 

kanalizace. Součástí je rovněž provedení osvětlení přechodu, které je řešeno výměnou stávajících stožárů 

za žárově zinkované dvoustupňové stožáry. Svítidla jsou typu AMPERA MIDI ZEBRA 32 LED (46W). 

Napájení svítidel je provedeno ze stávajícího stožáru VO na straně Lidické ulice kabely CYKY 4B x 10 

mm2 uloženými v zemi v trubce HDPE. Délka kabelů je cca 8 m. V rámci stavby bylo provedeno napojení 

stávajících okapových svodů č.p. 180 a 170 do stávající šachty a vpusti. Součástí stavby bylo obnovení a 

úprava svislého a vodorovného dopravního značení. Celkové výdaje stavby činí 2 308 705,84 Kč včetně 

DPH. 
 

Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 3. etapa 

Stavba „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého“ pokračovala v roce 2020 třetí etapou, 

která byla poslední etapou z celkových pěti realizovaných etap projektu. Třetí etapa představovala 

rekonstrukci Májové ulice v úseku mezi ulicemi Štúrova a Masarykova včetně provedení malé okružní 

křižovatky v křižovatce ulic Májová - Masarykova. Stavba se tak nacházela na částech p. p. č. 224/7, 

224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 2722, 2727/1 a 2728 v k.ú. Ostrov nad Ohří. Stavbu prováděla společnost 

KV Realinvest s.r.o., Karlovy Vary.  

Výstavba probíhala v době od 11. 5. 2020 do 25. 9. 2020. V rámci stavby došlo k rekonstrukci prostoru  

v části Májové ulice v délce 179,90 m mezi ulicemi Štúrova a Masarykova a navazujícího úseku  

v Palackého ulici v délce 29,22 m. Komunikace v Májové ulici byla provedena jako jednosměrná. Mezi 

ulicemi Štúrova a Palackého je šířka vozovky 7,75 m. Skládá se z vlastního jízdního pruhu o šířce 4 m  

a v levé části z nájezdu a manipulační plochy pro zásobování výrobny čokolády v šířce 3,75 m. Vpravo 

jsou situována podélná parkovací stání pro osobní vozidla, za kterými je veden chodník pro pěší v šířce 

dlažby 2,50 m. Následující část vozovky má šířku jízdního pruhu 3,50 m. Vlevo jsou situována parkoviště 

pro osobní vozidla se šikmým stáním. Celková kapacita parkovacích míst v této části je 43 míst, z toho 3 

pro tělesně postižené. Trasy pro pěší jsou řešeny vpravo pokračujícím chodníkem šířky 2 m, odděleným 

od jízdního pruhu vegetačním pásem širokým celkem 2,73 m. Vlevo je pak chodník podél bytových domů 

široký 3 m, u vchodů 2,65 m. Z tohoto chodníku vedou přístupové chodníčky k uvedeným parkovištím,  

v jejichž čele je obslužný chodníček šířky zpevnění 1,35 m. Místa pro přecházení na přístupových trasách 

dětí k základní škole jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti řešeny ve zpevnění ze žulové dlažby. 

Vzhledem ke špatným rozhledovým poměrům a ke snížení rychlosti vozidel v ulici Masarykova, byla 

provedena v křižovatce ulic Májová – Masarykova malá okružní křižovatka o vnějším průměru 19 m. 

Šířka jízdního pásu na ní je 5 m, středový ostrůvek o průměru 9 m je mírně zvýšený, pojížděný, ze žulové 

dlažby. To umožní i průjezd nákladním vozidlům včetně souprav zásobujících výrobnu čokolády. Pěší 

doprava je vedena přes Masarykovu ulici přechody pro chodce, přes Májovou ulici místy pro přecházení. 

Ostatní okolí okružní křižovatky je navrženo ve vegetační úpravě. 

Odvodnění komunikací je provedeno pomocí 15 ks uličních vpustí, které jsou napojeny do stávající 

jednotné kanalizace. V rámci stavby byla provedena ochrana dotčených podzemních inženýrských sítí. 

Součástí je také příslušné svislé a vodorovné dopravní značení.  
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Vozovka je osvětlena novými LED lampami, místa pro přecházení jsou přisvětlena LED lampami typu 

ZEBRA. Vozovka s parkovacími stáními a okružní křižovatka je osvětlena 19 ks uličních lamp (55W) s 

výškou osvětlovacího bodu do 8,0 m s výložníkem délky 1,5 m. Celková délka kabelových rozvodů je 

593 m. 

Vegetační úpravy spočívaly v založení travnatých ploch a záhonů s výsadbou nízkorostoucích rostlin. 

V tomto úseku Májové ulice proběhla výsadba 14 ks nových stromů. Celkové výdaje stavby jsou 

8 456 080,85 Kč včetně DPH. 

 

Odpadové hospodářství 

Město Ostrov prostřednictvím oprávněných firem Marius Pedersen a.s., spol. RESUR s.r.o. Otovice a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zajišťuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území. V průběhu roku 2020 byl plně 

využíván Sběrný dvůr, jeho náklady na provoz činily 3 907 tis. Kč.  

Akce „Jarní a podzimní úklid“ probíhala převážně o víkendech.  

Celkem bylo odvezeno 162 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 1 305 tis. Kč.  

Pátým rokem město Ostrov přistavuje na vybraná místa k rodinným domům a zahrádkářským koloniím 

VOK na bioodpad. Tam, kde lidé poctivě dávali do VOK na bioodpad pouze určené bioodpady, tam se 

kontejnery přistavovaly pravidelně každých 14 dní na víkend jak na jaře, tak na podzim. K této službě se 

již v roce 2018 přidala služba svozu bioodpadu z domácností. Po městě bylo v roce 2020 rozmístěno o 44 

ks nádob na bioodpad o objemu 120 l, 240 l nebo 1 100 l více než v roce 2019, tj. celkem 392 ks.  

Celkově svoz bioodpadu z malých nádob i VOK stála město Ostrov 1 061 tis. Kč.  

Dále v roce 2020 bylo po městě Ostrov rozmístěno 6 nádob na použité jedlé oleje z domácností. Sběr 

textilu je zajišťován prostřednictvím 14 ks zelených kontejnerů firmy Koutecký s.r.o. 

Separace odpadů v našem městě byla zajišťována prostřednictvím 123 ks nádob na třídění plastů, 117 ks  

na papír, 57 ks na sklo barevné, 43 ks nádob tzv. duálů na bílé i barevné sklo a také 18 ks nádob na 

kovové obaly. 

Prováděnou kontrolní činností se předchází, ale i následně řeší zjištěné nedostatky, odhalují se „černé 

skládky“ a pokud je zjištěn pachatel, je řešen v přestupkovém řízení. Bohužel, ve většině případů se 

pachatel nedá zjistit. Pokud jsou odloženy komunální odpady mimo nádoby, provádí se mimořádný úklid 

s následným vyúčtováním. Úklid „černých skládek“ a nepořádek okolo nádob na odpady stál 533 tis. Kč. 

Na základě uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM jsou Městu poskytovány finanční prostředky za 

množství vytříděného komunálního odpadu a lze konstatovat, že tento druh odstraňování odpadů plně 

pokrývá zisk z plnění společnosti EKO-KOM.  

Město Ostrov získalo Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii měst nad 

5000 obyvatel v Karlovarském kraji. 

 

Porovnání třídění za rok 2012 - 2020 : (t/rok) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sklo 174 183 171 187 203 203 196 234 265 

Papír 313 293 297 331 325 520 530 590 543 

Plasty 162 170 181 214 280 242 252 414,5 281 

Nápojové kartony 7 7,5 7,4 9 10 10 9 8 13 

Textil 22 30 32 33 42 46 56 53 66 

Kovy 12 15,6 10,4 10 18 757 1 836 1 231 1 208 

Směsný komunální 

odpad 

2 426 2 333 2 319 2 265 2 334 2 324 2 449 

 

2 277 2 254 

 

Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na 

dětských hřištích. Náklady činily 606 tisíc Kč. Herní prvky, které již dosloužily a neodpovídaly normám 

ČSN 1176-7, byly nahrazeny novými. Na odstranění dožilých herních prvků, mobiliáře a starých 

nevyužívaných pískovišť bylo vynaloženo 314 tis. Kč. Také se na žádosti občanů, resp. SVJB pořizovaly 

k bytovým domům zcela nové herní prvky a  městský mobiliář.  

Náklady na pořízení a instalaci všech těchto prvků a nového městského mobiliáře činily 730 tisíc Kč. Na 

dětská pískoviště, zabezpečená oplocením, dbá správce, který nyní celoročně zajišťuje čistotu písku           

a udržuje herní prvky v takovém stavu, aby zabránil možnosti dětských úrazů. I v tomto roce jsme však 

museli odstraňovat následky vandalismu na dětských hřištích. A to převážně z důvodů nedodržování 

věkové skupiny a hmotnosti, pro kterou jsou herní prvky určeny. Významnou položkou v nákladech na 
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opravy městského mobiliáře byly opravy zničených odpadkových košů a doplňování zcizeného 

městského mobiliáře (košů a laviček). Renovovaly se stářím poničené lavičky. Průběžně byly vyřizovány 

žádosti občanů na různé druhy oprav městského mobiliáře, též na pořizování nového mobiliáře jako jsou 

např. lavičky a sušáky na prádlo, prováděly se opravy a renovace stářím dožilých laviček a toto vše v 

celkové částce 333 tis. Kč. 

V létě roku 2020 byla dokončena 3. etapa výstavby nového dětského hřiště v ulici Severní (pod Tescem). 

Cena stavby této etapy činila 1 635 tis. Kč. 

Pro občany místní části Kfely bylo vybudováno zcela nové dětské hřiště včetně místa pro společné 

venkovní akce a setkávání se. Díky splnění podmínek o environmentální výchově a použití výrobků           

z recyklovaných materiálů bylo možno náklady na tuto stavbu ve výši 1 721 tis. uhradit z odměn             

od společnosti Eko-Kom. 

        
Čistota města 

Úklid pro město Ostrov zajišťuje na základě smlouvy firma Marius Pedersen a.s. Úklid zahrnuje sběr 

papírků a drobných odpadků po městě, průběžné letní čištění, tedy strojní i ruční čištění komunikací, 

veřejných prostranství, náměstí a autobusových zastávek. 

Ve spolupráci s výše uvedenou firmou byl připraven harmonogram blokového čištění, ten byl zveřejněn 

v Ostrovském měsíčníku, v kabelové televizi a na webových stránkách města, aby občané města byli včas 

informováni a mohli svá vozidla přeparkovat. Jako upozornění na blokové čištění bylo vždy umístěno 

v daném úseku 7 dní předem přenosné dopravní značení. Nepřeparkovaná vozidla byla odtažena a seznam 

nevyzvednutých vozidel byl vyvěšen na úřední desce. Blokové čištění probíhalo mimořádně až od měsíce 

června do konce srpna. Bylo tak rozhodnuto z důvodu jarní náročné situace způsobené covidem. 

V zimních měsících firma Marius Pedersen a.s. zajišťovala zimní údržbu města dle Plánu zimní údržby na 

místních komunikacích 2019/2020 a dle Nařízení města č. 1/2019, o zabezpečení zmírňování závad ve 

schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení 

místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam zimní údržba neprovádí. Spor 

ohledně vyúčtování byl vyřešen. Náklady na čištění a zimní údržbu v roce 2020 činily 21 384 128,68 Kč 

vč. DPH. 

 

Městská zeleň 

Údržba městské zeleně začátkem roku v období vegetačního klidu znamenala zejména prořezávání a kácení 

stromů. V loňském roce probíhaly probírky a prořezávky zejména na žádosti občanů, v mnoha případech se 

jednalo o dřeviny stínící do přilehlých bytů nebo o stromy, u kterých byla zhoršená provozní bezpečnost. 

V některých případech došlo i ke kácení.  Náhradní výsadba probíhala z části na jaře a z části v podzimních 

měsících. Na podzim také došlo k osazení kruhových objezdů na vjezdech do města Ostrov. Náklady na úpravu 

kruhového objezdu u Lidlu činily 509 983,60 Kč vč. DPH. Náklady na úpravu kruhového objezdu u Witte činily 

357 349,78 Kč vč. DPH. 

V období od května do října ve městě a místních částech probíhaly seče travnatých ploch. V letních měsících byly 

vysázeny sezónní rostliny do záhonů a nádob na náměstí, v parčíku Oty Hofmana, u MěÚ a do přenosných nádob, 

které jsou rozmístěny v různých částech města. Náklady na výsadbu květin byly 537 015,00 Kč vč. DPH. 

Nově byla ve městě vybraná místa oseta lučním kvítím, což vzbudilo u občanů pozitivní reakce. 

 

Doprava a místní komunikace 

Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2020 investováno do běžných oprav místních 

komunikací 2 820 tis. Kč.  

V rámci oprav komunikací byla nákladem 145 tis. Kč zvětšena plocha provizorního parkoviště v ulici U 

Nemocnice (u odbočky k pivnici U Čepelíka). 

Na podzim 2020 byla zahájena úprava plochy před ostrovským gymnáziem. Zatím došlo k rozšíření a 

odvodnění plochy, která po doplnění betonových bloků a dopravního značení bude sloužit jako 

parkoviště. Zatím dokončené práce vyšly na 724 tis. Kč. 

Nákladem 467 tis. Kč bvly provedeny úpravy autobusové zastávky v Jáchymovské ulici (před okružní 

křižovatkou u OD Tesco). K úpravám bylo přikročeno z důvodu deformací vozovky autobusového zálivu 

a zejména s ohledem na požadavek, aby do zastávky mohly zajíždět i autobusy o délce 15 metrů. 

 

V rámci oprav a údržby chodníků bylo proinvestováno 5 313 tis. Kč. Mimo jiné byly provedeny 

rekonstrukce chodníků v ulici Masarykova (v úseku Májová – Severní), v ulici Jungmannova před č.p. 

1254-1264, v ulici U Koupaliště, ve vnitrobloku ulic Májová – Masarykova – Severní – Štúrova (zde se 

bude pokračovat i v roce 2021), v Luční ulici před č.p. 831-2, v ulici Komenského u č.p. 751-753 a 737-9 

a před č.p. 926-8 v ulici Mánesova.  

 

V únoru 2020 byla dokončena montáž stacionárního zařízení pro úsekové měření rychlosti silničních 

vozidel (úsekový radar) v obci Stráž nad Ohří. Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

v obci. Celkové náklady na montáž tohoto zařízení přišly na 2 546 tis. Kč. Stavbu realizovala firma AŽD 

Praha s.r.o.  
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Dále jsou uvedeny náklady související s údržbou místních komunikací :  

• Údržba vodorovného a svislého doprav. značení                               558 tis. Kč 

• Opravy mobiliáře                                                                                    8 tis. Kč 

• Periodické prohlídky mostů a lávek                                                      52 tis. Kč 

• Opravy kanalizačních zařízení v majetku města                                 192 tis. Kč 

• Čištění dešťové kanalizace                                                                  550 tis. Kč  

• Likvidace ropných látek z lapolů                                                          66 tis. Kč 

 

V roce 2020 pak byly dokončeny následující projekty pro opravy silnic, případně chodníků : 

• Ostrov, Průmyslová zóna, oprava vozovky a nový chodník v části Průmyslové ulice v Ostrově 

(122 tis. Kč),   

• Bytový dům v ulici Vančurova v Ostrově - rozšíření parkoviště, veřejné osvětlení, zachytávání 

dešťových vod (82 tis. Kč), 

• Odvodnění chodníku v Luční ulici před č.p. 910-911 (9 tis. Kč). 

 

Příspěvek VSOZČ na výstavbu kanalizačních zařízení 

Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech byl uhrazen příspěvek ve výši 513 tis. Kč na další 

etapu výstavby tlakové kanalizace v obci Květnová.  

 

Bytové hospodářství 

Na opravu a údržbu bytového fondu bylo v roce 2020 vynaloženo 44 tis. Kč.  

Mimo běžnou údržbu bytů bylo zrekonstruováno 9 bytových jednotek v částce 7 184 tis. Kč. 

Opraveno 38 ks balkonů v havarijním stavu v částce 1 843 tis. Kč. 

 

Nebytové hospodářství 

Na opravu a údržbu nebytových prostor bylo v roce 2020 vynaloženo celkem 300 tis. Kč.  

Mimo běžnou údržbu bylo provedeno nové, úsporné a pro personál a obyvatele více praktické osvětlení 

v objektu Domova pokojného stáří, U Nemocnice čp. 1202 ve 2.NP a starší budově v částce 269 tis. Kč. 

Předokenní rolety na jižní straně objektu Domova pokojného stáří, U Nemocnice čp. 1202 v částce                

335 tis. Kč. 

Zpracování studie – úpravy NP Brigádník na byty v částce 56 tis. Kč. 

Zpracování studie – úpravy interiéru OD Brigádník v částce 58 tis. Kč. 

  

Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 

V měsících březen až červenec 2020 proběhla přestavba pracoviště Městské policie v Ostrově. Přestavba 

řešila vnitřní dispozice, které oddělily část přístupnou pro veřejnost a část zabezpečenou, přístupnou 

pouze pracovníkům policie, dále zázemí obsahující technické místnosti, místnosti hygienické a doplňující 

funkce mezi které patří místnost pro asistenty prevence kriminality a Senior expresu.  

Stavbu prováděla firma STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary. Celkové 

výdaje stavby byly 6 084 713,46 Kč včetně DPH. 

 

Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí 

Stavba byla zahájena v měsíci dubnu 2020 a dokončena v září 2020. Jednalo se o novostavbu přízemního 

objektu se sedlovou střechou, základových pasech ze ztraceného bednění, železobetonovou základovou 

deskou a stěn zděných z pórobetonových tvárnic. Podhledy ze sádrokartonových desek byly zatepleny 

minerální vatou, nášlapné vrstvy podlah z keramické dlažby a povrchy stěn v prostorách přípravna, 

sociální zařízení, kuchyně, ošetřovna a kotce byly obloženy do výšky 2m keramickým obkladem. 

Součástí stavby byla nová čistička odpadních vod složená s čerpací šachty, 3 komorového septiku a 

biologického filtru. 

Stavbu prováděla firma ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary. Celkové výdaje stavby jsou 

3 452 127,27 Kč včetně DPH. 

 

                                

                                      Odbor majetku města 

 
Počet pracovníků: 7  

 

Odbor majetku města zajišťuje realizaci nákupů, prodejů, směn, pronájmů, výpůjček nemovitého a 

movitého majetku Města Ostrov.  Připravuje smlouvy o zřizování věcných břemen na pozemcích Města 

Ostrov i na pozemcích jiných vlastníků. Dále řeší zábory veřejného prostranství a pojištění majetku 

města. Jako účastník správních řízení zastupuje Město Ostrov v územních, stavebních a vodoprávních 

řízeních. V rámci přenesené působnosti provádí státní památkovou péči ve správním území obce 

s rozšířenou působností.  

Nedílnou součástí činnosti odboru je práce v komisi majetku města.   
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Pronájem prostor určených k podnikání 

Většina prostor určených k podnikání je celoročně obsazena nájemci, uvolněné prostory určené k 

podnikání jsou nabízeny na úředních deskách k pronájmu. Odborem majetku města je v současné době 

evidováno 174 nájemních smluv a 82 výpůjčních smluv převážně na výpůjčku staveb garáží a prostor 

určených k podnikání. Dvě třetiny prostor určených k podnikání má ve správě společnost DOSPRA spol. 

s r.o. Příjem z nájemného za pronájem těchto prostor určených k podnikání za rok 2020 činil 

6 135 525,84 Kč. Příjem z nájemného za pronájem prostor určených k podnikání, vývěsních ploch a 

staveb garáží ve správě Města Ostrov za rok 2020 byl  3 421 015,00 Kč + 1 459 260,00 Kč vč. DPH z 

nájemní smlouvy se společností Marius Pedersen a.s. a 266 200,00 Kč za pronájem TKR. 

Současní nájemci prostor určených k podnikání v majetku Města Ostrov jsou již od roku 2013 

zvýhodňováni nenavyšováním nájemného o inflaci a nájemci noví mají možnost využít úlevy na základě 

Programu aktivní podpory podnikání (projekt spočívající ve vytváření nových pracovních míst a podpory 

stávajících podnikatelů v prostorech určených k podnikání. V roce 2020 byl schválen program „ covid 

19“ spočívající v dočasných slevách pro nájemce v nebytových prostorech v době koronavirové 

pandemie. Celkem bylo uzavřeno 25 dodatků  o dočasné slevě k nájemním smlouvám. Dále v  roce 2020 

OMM  uzavřel 12 smluv: 6 x nájemní smlouva na pronájem prostor určených k podnikání, 2 x dodatek 

k NS a 4 x výpůjční smlouva. 

 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 

Odborem bylo v roce 2020 vydáno celkem 120 souhlasů se zvláštním užíváním veřejného prostranství, 

příjem z místních poplatků činil 131 310,00 Kč. 

 

Ekonomicko-administrativní činnost 

V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem v roce 2020 předloženo 134 návrhů 

k projednání v radě města a 26 návrhů k projednání v zastupitelstvu města. Současně byla řešena 

korespondence odboru, kdy bylo zpracováno 1 400 doručených dokumentů, 1 417 vlastních dokumentů, 

celkem tedy 2 817 dokumentů. Celkem bylo zpracováno 460 spisů, k tomu bylo vypraveno celkem 1 350 

dokumentů. Odbor majetku města v roce 2020 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města 

Ostrov 97 návrhů pro jednání Komise majetku města. OMM bylo uzavřeno celkem 129 smluv. 

 

Prodeje a pronájmy pozemků a staveb 

V průběhu roku 2020 bylo realizováno 8 kupních smluv, jeden dodatek ke kupní smlouvě. Dále bylo 

uzavřeno 18 smluv o zřízení věcného břemene, z toho 9 smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  V souvislosti s žádostmi o prodej obecního majetku bylo uzavřeno 18 dohod o 

úhradě nákladů spojených s prodejem nemovitostí, 1 darovací smlouva na dar projektové dokumentace, 1 

smlouva o advokátní úschově. 

Příjem z prodeje pozemků v majetku města byl v roce 2020 celkem 1 680 624,00 Kč, za nákup pozemků 

do majetku města bylo zaplaceno 133 066,00 Kč, z toho za výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice 

– vlečka a Lidická ulice bylo uhrazeno celkem 86 398,00 Kč.  Za splátky BD č. p. 1347 bylo 548 958,92 

Kč. Splátky z prodeje půdních vestaveb činily za rok 2020 81 036,00 Kč. Finanční náhrady za zřízení 

věcných břemen pak 75 055,00 Kč (vč. DPH). Město Ostrov naopak vydalo za zřízení VB ve svůj 

prospěch částku ve výši  0,00 Kč. 

Během roku 2020 bylo pro účely stavebního řízení vypracováno 67 vyjádření či stanovisek OMM pro 

územní, stavební či vodoprávní řízení.  

OMM uzavřel celkem 45 smluv na pozemky. 

Na pronájem pozemků bylo uzavřeno 16 nových nájemních smluv na pronájem pozemků, 9 dodatků 

k nájemním smlouvám na pronájem pozemků, 7 nájemních smluv na pronájem pozemků pod stavbami 

garáží, 1 dodatek k nájemním smlouvám na pronájem pozemků pod stavbami garáží, 1 dodatek 

k výpůjční smlouvě na výpůjčku pozemku. 

Na výpůjčku sloupů veřejného osvětlení byla uzavřena 1 výpůjční smlouva, 1 dodatek k nájemní smlouvě 

na pronájem VO. 

Na pronájem zábradlí bylo uzavřeno 6 nájemních smluv a na výpůjčku zábradlí 3 výpůjční smlouvy.  

OMM byly vydány 3 souhlasy s oplocením pozemku a 1 souhlas se stavbou dočasnou na pozemku. 

Příjem z pronájmu pozemků Základní organizace Českého zahrádkářského svazu činil 336 305,00 Kč, z 

pronájmu pozemků v honitbách 43 345,00 Kč, z pronájmu ostatních pozemků 731 576,50 Kč, příjem z 

pronájmu sloupů VO, z pronájmu zábradlí a reklamních bannerů činil 159 242,00 Kč. 

  

Péče o kulturní památky 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném 

správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice. Odbor majetku 

města, zajišťující památkovou péči v daném správním obvodu, spolupracuje ve věcech spojených s 

ochranou a obnovou kulturních památek a objektů v městských a krajinných památkových zónách a 

ochranných pásmech kulturních památek s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem v 

Lokti, s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Dohlíží na čerpání dotací na obnovu kulturních památek 

a objektů v městských památkových zónách. 
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Ve správním obvodu pověřené obce Ostrov byly v roce 2020 evidovány 4 nemovité národní kulturní 

památky a 141 nemovitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 

3 městské památkové zóny (Ostrov, Horní Blatná, Jáchymov), 2 ochranné pásma kulturních památek - 

Hradu a zámku Horní Hrad a národní kulturní památky třídírny uranové rudy-Rudá věž smrti a 2 krajinné 

památkové zóny- území Hornické kulturní krajiny Abertamy-Horní Blatná- Boží Dar a území Hornické 

kulturní krajiny Jáchymov. Území těchto dvou krajinných zón je součástí „Hornického regionu 

Krušnohoří/Erzgebirge“, který byl dne 6. července 2019 zapsán do Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Ve věci státní památkové péče v přenesené působnosti v celém správním území obce bylo v 

roce 2020 vydáno 160 závazných stanovisek z toho 23 k obnově nemovitých kulturních památek, 137 k 

obnově objektů v městských a v krajinných památkových zónách. Dále bylo vydáno 9 rozhodnutí 

v přestupkovém řízení, výše pokut za rok 2020 činí celkem 106 000,- Kč. 

Výkonný orgán vykonával dozor při obnovách objektu v městských a krajinných zónách a obnovách 

kulturních památek v Ostrově, Jáchymově, Horní Blatné, Malém Hrzíně, Svatoboru, na Božím Daru a 

dalších. Dozor byl rovněž vykonáván při realizaci obnov fasád objektů čerpajících příspěvky programu 

finanční podpory na obnovu objektů nacházejících se v historickém jádru města Ostrov.  

 

Pojištění města 

Pojištění Města Ostrov je zahrnuto v sedmi pojistných smlouvách- Pojištění majetku – živel, odcizení, 

vandalismus, strojní a elektronika, Pojištění odpovědnosti, Zemědělské – pojištění lesů, Zemědělské – 

pojištění zeleně v parku u Generali České pojišťovny a.s., Kolektivní úrazové pojištění žáků u UNIQA 

pojišťovny a.s., Flotilové pojištění odpovědnosti vozidel, Flotilové havarijní pojištění vozidel u 

Kooperativa pojišťovny a.s. Za rok 2020 bylo uhrazeno celkové pojistné ve výši 1 540 434,- Kč. 

Zaregistrováno bylo 6 škodných události týkající se poškození majetku města a za které bylo vyplaceno 

pojistné plnění cca ve výši 621 003,- Kč. 

 

 

Odbor rozvoje a územního plánování 

 
Počet pracovníků: 6 

 

Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2020 zajišťoval činnosti spojené s územním plánováním, 

rozvojem města, dotačním managementem a přípravou investičních i neinvestičních projektů města.  

 

Úsek územního plánování 
S účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pracuje na odboru rozvoje a územního plánování 

tzv. úřad územního plánování (ÚÚP). ÚÚP, který je vytvořen na každé obci s rozšířenou působností, měl 

i v roce 2020 za úkol pořizovat územně plánovací dokumentace (ÚPD) tj. územní (ÚP) a regulační plány 

(RP) pro obce ve svém správním území, tzn. pro Boží Dar, Abertamy, Horní Blatnou, Hájek, Hroznětín, 

Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří a obec 

Doupovské Hradiště. ÚÚP pořizoval kromě ÚP a RP také územně plánovací podklady, územní studie, 

územně analytické podklady (ÚAP). Od 1.1.2018 vydává ÚÚP jako tzv. dotčený orgán závazná 

stanoviska ke stavbám umisťování staveb na území ORP pro výše jmenovaná města a obce.  

Pro obce ve svém správním území odbor v roce 2020 pokračoval v pořizování ÚPD či jejich změn, a to 

konkrétně pro Stráž n. Ohří, Krásný Les, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov a Boží Dar, změny č. 2 a č. 

3 Územního plánu Ostrov a byla vydána Změna č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská 

ul. - vlečka. Dále probíhala příslušná projednání návrhů ÚPD pro obce Boží Dar, Hroznětín, Doupovské 

Hradiště a Stráž nad Ohří. V roce 2020 odbor rozvoje a územního plánování nezpracoval žádnou zprávu o 

uplatňování územního plánu, bylo však  dokončeno pořizování nového Územního plánu Krásný Les.  

ÚÚP v souladu se stavebním zákonem provedl revizi všech územních studií v rámci obce s rozšířenou 

působností a výsledky revize zapracoval do evidence územně plánovací činnosti.  

Dále byly v roce 2020 průběžně aktualizovány ÚAP pro celé správní území ORP Ostrova. Aktualizace 

byla prováděna na základě sběru dat o území od poskytovatelů nebo dat z vlastních průzkumů. Tato data 

byla následně zpracována a evidována na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje a 

zakládána do centrální krajské databáze. V souladu se stavebním zákonem byla započata úplná 

aktualizace ÚAP. V rámci samosprávních úkonů odbor rozvoje a územního plánování zpracovával a 

projednával projektovou dokumentaci ke stavbě „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – 

vlečka“. 

Úřad územního plánování i v roce 2020 vydal 568 závazných stanovisek k umístění staveb a 128 

vyjádření z hlediska ÚPD. Úřad územního plánování zpracoval celkem 1.379 podání.  

 

Úsek územního plánování pracoval v r. 2020 v počtu 3 referentů. 
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Úsek rozvoje 

 
Strategický plán rozvoje města Ostrova (SPRMO) 

Odbor rozvoje a územního plánování v r. 2020 koordinoval přípravu a realizaci rozvojových záměrů 

města a přípravu rozpočtu města tak, aby byla podpořena realizace rozvojových priorit definovaných ve 

SPRMO, který byl schválen Zastupitelstvem města Ostrova dne 12. 9. 2018. Na konci roku 2020 

zastupitelstvo města Ostrova schválilo vyhodnocení plnění projektů SPRMO a odsouhlasilo aktualizaci 

SPRMO pro roky 2021 a následující. 

 

Projekt „Ostrov, Lidická ulice“ 

Projekt, financovaný z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, 

byl ukončen v září 2015. Náklady projektu činily 10,9 mil. Kč, na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 

7,9 mil. Kč, tzn. 85% celkových způsobilých nákladů. V roce 2020 probíhal monitoring udržitelnosti. Ta 

bude trvat do roku konce 2021. 

 

Projekt Lesopark Borecké rybníky (Program OPŽP) 

V rámci tohoto projektu byla v areálu Boreckých rybníků vysazena a upravena stromová a keřová 

vegetace, dále byly vybudovány nové cesty pro pěší a osazena nová naučná stezka. Práce, které byly 

financovány z Operačního programu Životní prostředí, byly ukončeny v říjnu 2010. Stav vegetace byl 

v průběhu roku 2020 kontrolován, plochy jsou řádně udržovány. V listopadu 2020 skončil monitoring 

projektu a v roce 2021 bude podána poslední monitorovací zpráva.  

 
Projekt Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby (Program OPŽP) 

Na konci roku 2012 skončily v zámeckém parku práce na obnově zeleně. V parku bylo vazbou či řezem 

ošetřeno 350 kusů dřevin, nově bylo vysázeno 100 ks dřevin. 72 poškozených či jinak nevyhovujících 

stromů bylo pokáceno. Celková výše poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a 

Státního fondu životního prostředí činila 1 954 452,92 Kč. Stav vegetace byl v průběhu roku 2020 

kontrolován, plochy jsou řádně udržovány. Udržitelnost projektu bude trvat do konce roku 2022. 

 

Projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov (Program ROP) 

Projekt, který obdržel dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, byl 

v roce 2015 ukončen. Celkové výdaje činily 13,5 mil. Kč, dotace ve výši 85% způsobilých výdajů (10,4 

mil Kč) byla městu Ostrov v průběhu roku 2015 proplacena. V roce 2020 byla podána poslední 

monitorovací zpráva a byl ukončen monitoring udržitelnosti projektu. 

  

Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p. 794-800, ul. Hlavní, 

Ostrov („Pošta“), (Program Zelená úsporám) 

Zateplení objektu bylo dokončeno v březnu 2011. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 

4.844.478,- Kč byla proplacena v listopadu 2012. Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2026.  

 

Projekt „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“ (ROP) 

Skatepark vznikl v lokalitě „za klášterem“ na stávající zpevněné asfaltové ploše za areálem bývalých 

kasáren. Výstavba byla ukončena v létě 2015, na stavbu byla poskytnuta dotace z Regionálního 

operačního programu ve výši 3,11 mil. Kč, tzn. 85% celkových způsobilých nákladů (3,66 mil. Kč). 

V roce 2019 byla podána poslední monitorovací zpráva a byl ukončen monitoring udržitelnosti projektu, 

který trval 5 let od jeho ukončení. 

 

Projekt „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ (ROP) 

Projekt zahrnuje několik investičních akcí, jejichž spojením vznikla na Ostrovsku nová naučná stezka 

s 22 zastaveními, cyklostezka podél hlavní silnice v Horním Žďáru, byla provedena rekonstrukce 

kapličky v Maroltově, vybudování vyhlídkové plošiny na tělese bývalé vodárny v Moříčově, zadláždění 

předpolí kaple sv. Floriána a Paláce princů, odvlhčení vnitřního zdiva kaple sv. Floriána a rekonstrukce 

vnějšího schodiště podél kaple sv. Anny. Náklady na realizaci akcí činily 15,4 mil. Kč, závěrečné 

vyúčtování a jeho kontrola ze strany poskytovatele dotace včetně proplacení 85% celkových nákladů 

proběhla v roce 2016, v roce 2019 probíhal průběžný monitoring udržitelnosti projektu, která trvá 5 let od 

jeho ukončení.    

 
Ostrov - revitalizace vnitrobloků (Program ROP) 

V září 2014 byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Předmětem projektu je 

rekonstrukce tří lokalit – 10. etapa, 13. etapa, Seifertova ulice a Halasova ulice včetně vnitrobloků. Stavba 

probíhala od března do srpna roku 2015 a bylo na ni vynaloženo celkově 31 237 936,66 Kč, přičemž 

poskytnutá dotace byla proplacena ve výši 23 645 698,93 Kč. V roce 2020 byla monitorována povinná 

udržitelnost, ta bude trvat do roku 2021. 
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Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice (Program ROP) 

V září 2014 byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Stavba probíhala od 

března do června roku 2015 a bylo na ni vynaloženo celkově 9 983 664,79 Kč, přičemž poskytnutá dotace 

byla proplacena ve výši 7 073 501,78 Kč. V roce 2020 byla podána poslední monitorovací zpráva a byl 

ukončen monitoring udržitelnosti projektu.  

 

Projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov (Program IOP) 

Hlavním záměrem projektu byla modernizace technologie ICT pro výkon územní veřejné správy v ORP 

Ostrov s dopadem do zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.  

V rámci realizace projektu došlo k výraznému navýšení zabezpečení systému ICT v oblasti HW a SW 

s dopadem na vysokou spolehlivost a výkonnost v oblasti bezpečnostního monitorování a auditu událostí 

v celém informačním systému. Současně byl řešen problém zálohování narůstajícího objemu dat. 

Výměnou a navýšením počtu zálohovacích zdrojů byl zajištěn bezproblémový kontinuální provoz 

systému ICT na úřadě. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1,8 mil. Kč, dotace z Integrovaného 

operačního programu ve výši 1,5 mil. Kč představovala 85% celkových způsobilých výdajů projektu. 

Projekt byl realizován v období 3/2014 – 5/2015. V roce 2020 byla podána poslední monitorovací zpráva 

a byl ukončen monitoring udržitelnosti projektu.  

 

Mikroregion Centrální Krušnohoří 

Odbor rozvoje a územního plánování se i v roce 2019 pravidelně účastnil jednání a následných 

souvisejících aktivit tohoto mikroregionu, který pokrývá příhraniční oblasti Saska i ČR, a to jak s cílem 

prohloubení přínosné spolupráce v rámci ekonomicky silnějšího uskupení obcí, tak i s vidinou 

intenzivnější participace na čerpání peněz z dotačních titulů Evropské unie prostřednictvím realizovaných 

přeshraničních projektů. V průběhu roku 2019 pokračovaly práce na potenciálních projektech, setkávání 

byla intenzivně využívána zejména ke koordinaci běžících projektů, spolufinancovaných z Programu na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020“. 

Důležitou prací odboru je v této oblasti i působení Města Ostrov jako obce s rozšířenou působností, 

protože na této úrovni je možno aktivně a účinně ovlivňovat a spoluvytvářet rozvojové projekty, 

přesahující svým přeshraničním dopadem lokální význam. Od roku 2017 došlo i v důsledku posunu 

priorit dotačních titulů k odklonu od rozsáhlejších investičních akcí a iniciativa se soustřeďuje zejména na 

posílení role mikroregionu v oblasti cestovního ruchu. 

 

Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace 

přírodního a kulturního dědictví. 

Účastníky projektu jsou kromě Města Ostrov další partneři Město Boží Dar, Město Loučná pod 

Klínovcem, Breitenbrunn, Annaberg-Buchholz. Cílem projektu je vytvořit v území informační síť o 

produktech, službách, aktivitách a atraktivitách pro cestovní ruch. V rámci této virtuální sítě dojde 

k propojení informačních systémů partnerů, kteří tak budou moci sdílet informace v ČR. Návštěvníkovi 

tyto sdílené informace budou zpřístupněné pomocí infokiosků – venkovních terminálů, jejichž obsah bude 

průběžně aktualizován. 

V roce 2017 byla na tento projekt podána žádost o dotaci z Programu spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. V červnu 2018 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. 

V květnu 2019 partner projektu Město Bečov nad Teplou se rozhodl odstoupit od projektu. Zbývající 

partneři se shodli, že technické a technologické prostředky, na kterých byl projekt v letech 2015 a 2016 

připravován, jsou dnes již překonané a zastaralé a není zde výhled na zachování udržitelnosti projektu. 

Hlavní myšlenka projektu, tj. využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a 

propagace přírodního a kulturního dědictví je i nadále aktuální. Idea projektu o centrálním informačním 

systému je o to více důležitá, a to z důvodu, že se MONTANREGION KRUŠNÉ HORY stal památkou 

světového dědictví UNESCO. Zbývající partneři jsou obce, které leží na hlavní přístupové ose v 

centrálním Krušnohoří. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a započala realizace aktivit. 

 

Projekt Znovuoživené Krušnohoří  

V roce 2017 byla na tento projekt podána žádost o dotaci z Programu spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Projekt přispívá k rozšíření nabídky turistického ruchu, 

přibližuje historii a události Krušných hor a přispívá k zachování kulturního a přírodního dědictví. Cílem 

projektu je vytvořit ve městech a krajině zážitková místa, která bude možné navštívit samostatně či spojit 

ve výlet. Projekt prostřednictvím virtuální reality umožní zažít či zhlédnout to, co již dávno není funkční, 

co již není v krajině a městech viditelné nebo se rozpadá, připomene významné osobnosti, které ve městě 

působily či příběhy, které se odehrály nebo mohly odehrát. Výstupy projektu jsou určeny pro všechny 

věkové skupiny návštěvníků. Leadpartnerem projektu je Antikomplex - hnutí proti xenofobii, z. S. Další 

projektoví partneři jsou Ostrov, Abertamy, Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, Jáchymov, Annaberg – 

Buchholz, Breitenbrunn, Oberwiesenthal. V roce 2020 byl projekt ve fázi realizace aktivit. 
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Projekt „Stříbrná stezka - Silberstrasse - I. Investiční etapa“ (program Cíl3/Ziel3) 

V roce 2015 byla realizace tohoto projektu dokončena. Projekt byl zahájen v roce 2011 a byl financován z 

Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou. Lead partnerem projektu je Boží Dar a dalšími partnery, kromě Ostrova jsou Jáchymov, 

občanské sdružení SUCHÁ KOTVA, Breitenbrunn a Annaberg-Buchholz. V roce 2020 byla podána 

závěrečná monitorovací zpráva a skončila udržitelnost projektu, která trvala 5 let od jeho ukončení. 

 

Projekt „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 

Oberwiesenthal“ - Zastřešení dvorany ostrovského zámku (program Cíl3/Ziel3) 

Realizací projektu byla nastartována užší spolupráce Ostrova se saským městem Kurort Oberwiesenthal, a 

to zejména v oblasti turistické a kulturně-společenské. Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu 

Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

2007 – 2013. Projekt byl ukončen v roce 2015. V roce 2020 byla podána závěrečná monitorovací zpráva a 

skončila udržitelnost projektu, která trvala 5 let od jeho ukončení. 

 

Projekt „Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce“ – rekonstrukce tzv. 

Pohledové zdi v zámeckém parku (program Cíl3/Ziel3) 

V investiční části projektu Ostrov kompletně opravil Pohledovou zeď v zámeckém parku, čímž byla 

završena celá rekonstrukce ostrovského zámku. Perlou celé stavby je desetimetrová kovová vyhlídková 

plošina, ze které mohou návštěvníci přehlédnout celý park, historické jádro města i vzdálenější horizont. 

Směrem od Starého města zpříjemnila celé prostředí malá „Zahrada vůní a barev“ se záhony bylin a 

s příjemným posezením. Projekt byl ukončen v roce 2015. V roce 2020 byla podána závěrečná 

monitorovací zpráva a skončila udržitelnost projektu, která trvala 5 let od jeho ukončení. 

 

Projekt Realizace úspor energií – MŠ Masarykova, MŠ Myslbekova, Lidická 1036, Ostrov 

(Program OPŽP) 

V dubnu 2014 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu 

životního prostředí na zateplení veřejných budov. Práce probíhaly v létě roku 2015. Celkové výdaje 

projektů činily 8 497 209,39 Kč, poskytnutá dotace činila 4 014 697,66 Kč. Dotace byla proplacena na 

konci roku 2015. V roce 2020 byla podána monitorovací zpráva a v září 2020 skončila udržitelnost 

projektu, která trvala 5 let od jeho ukončení. 

 

 

Domácí kompostéry (Program OPŽP) 

Cílem projektu je zavedení separace BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a snížení jeho 

podílu v SKO (směsný komunální odpad) formou systému domácího a komunitního kompostování. 

Závěrečná monitorovací práva byla předložena v roce 2017. Udržitelnost projektu je do roku 2021. 

 

Domácí kompostéry 3  

Město Ostrov požádalo v březnu 2018 o dotaci na pořízení 300 kusů kompostérů o objemu 900 litrů/ks za 

účelem podpory domácího kompostování. Žádost o dotaci byla podána v rámci 103. výzvy Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. 

Cílem projektu je zavedení separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a snížení jeho podílu 

ve směsném komunálním odpadu formou systému domácího kompostování. Kompost vznikající v rámci 

domácího kompostování budou lidé ze 100 % materiálově využívat pro vlastní potřeby na svých 

zahradách. Město obdrželo dotaci v dubnu 2019. Ihned byla uskutečněna veřejná zakázka na pořízení 300 

ks kompostérů na kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností 

občanů města Ostrov a místních částí (Dolní Žďár, Horní Žďár, Vykmanov, Květnová, Hluboký, 

Mořičov) a pořízení kontejneru na použitý textil. Zakázka byla dokončena v září 2019 a kompostéry byly 

přiděleny občanům, kteří si podali žádost o kompostér. V průběhu roku 2020 byla podána žádost o platbu 

a byla městu proplacena dotace ve výši 719 tis. Kč. 

 

Projekt Stavební úpravy bytového domu pro seniory, Hornická 617, Ostrov (B. J. 18 PB – KoDuS 

Ostrov) 

V roce 2016 byl připraven projekt a podána žádost o dotaci do programu MMR. Poskytovatelem dotace je 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora bydlení, podprogramu 117D064 Podporované 

bydlení, dotační titul č.3 - Komunitní dům seniorů. Budovu, která v minulosti sloužila jako ubytovna pro 

sociálně slabé spoluobčany v Hornické ulici č. p. 617, koupilo město Ostrov od soukromého majitele. 

Cílem bylo vybudovat v domě podporované byty pro seniory, kteří jsou soběstační a podporovat vznik 

komunity aktivních seniorů v dané oblasti. Vybudováno bylo celkem 18 bytů, přičemž dva jsou 

bezbariérové, ostatní upravitelné. Vznikla komunitní místnost, která slouží nájemníkům. Dům samotný 

splňuje všechny podmínky bezbariérovosti (výtah). V roce 2017 byla podepsaná smlouva se 

zhotovitelem, firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. V září 

2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 10 800 000 Kč. Celkové náklady rekonstrukce 

činily 21 550 993,- Kč včetně DPH. Stavba byla v červenci 2018 zkolaudovaná, dne 1. srpna proběhlo 
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slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu a postupně byly jednotlivé byty předávány na základě 

schváleného pořadníku žádostí do užívání novým nájemníkům. V roce 2020 probíhal průběžný 

monitoring udržitelnosti projektu, ta trvá 20 let o ukončení. 

  

Nové polytechnické učebny na základních školách 

Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, 

včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova, rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Májová, 

rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova. 

U všech výše uvedených projektů základních škol byly po ukončení projektové přípravy podány žádosti o 

dotaci v rámci integrovaného regionálního operačního programu. Z důvodu více než 100% převisu 

množství i rozsahu projektů v ČR nad alokovanými prostředky v předmětné výzvě však ani jeden 

z projektů dotaci bohužel neobdržel. Avšak v listopadu obdrželo město dopis z Ministerstva pro místní 

rozvoj s informací o uvolnění finančních prostředků všechny tři projekty. Město nabízené finanční 

prostředky přijalo a projekty se v roce 2020 začaly realizovat. Jejich ukončení se předpokládá v roce 

2021. 

Město hledalo i další nové možnosti financování, za podmínky významného zjednodušení rozsahu všech 

tří projektů. Toto se podařilo u projektu Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných 

oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvková organizace, a připravovalo se podání žádosti o dotaci do 13. výzvy z 

Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní 

vzdělávací struktura a vzdělávání III“, s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 3 795 165,85 

Kč, která byla v říjnu 2019 doporučena k financování. Fyzická realizace projektu byla v roce 2019 

dokončena. 

 

Senior expres Ostrov 

Město Ostrov uspělo s žádostí o poskytnutí dotace a uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na projekt „Senior Expres Ostrov“ ve výši 

250 000,- Kč. Jedná se o jednorázový nevratný příspěvek na nákup osobního automobilu, který bude 

sloužit k přepravě seniorů a občanů starších 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P k lékařům, k jednáním na 

úřadech či k zajištění dalších služeb. Příjemce dotace musí službu v rámci projektu “Senior Expres 

Ostrov” poskytovat minimálně 3 roky od doby pořízení automobilu a bude po dobu 3 let předkládat 

poskytovateli dotace statistiku za kalendářní rok, ve které budou uvedeny informace o využití služby 

(počet ujetých km, počet přepravovaných osob, apod.). V roce 2020 probíhal průběžný monitoring 

udržitelnosti projektu. 

  

Zřícenina loveckého zámečku v Moříčově 

ORÚP inicioval jednání o záchraně rychle chátrající zříceniny. Ta je majetkem Lesů ČR, město Ostrov 

má však pochopitelně zájem tuto atraktivní stavbu s velkým turistickým potenciálem zachránit. Stav 

objektu je tristní, zdivo se rozpadává čím dál rychleji, stavba chátrá, a protože není jakkoliv zabezpečena, 

je i bezpečnostním rizikem pro náhodné kolemjdoucí. ORÚP v r. 2017 zpracoval návrh statického 

zajištění objektu a variantní studii možného budoucího využití, v roce 2018 byla zahájena jednání s LČR 

o celé situaci a případné směně pozemků v souvislosti s možnostmi záchranných prací a hledáním 

možností jejich financování.  V roce 2019 byly zpracovány další dvě varianty využití objektu. Byla 

doporučena varianta s přiměřenou ekonomickou náročností s ohledem na památkovou hodnotu objektu 

s cílem vytvořit nezaměnitelný turistický objekt, který splňuje nároky nejen památkové, estetické, ale i 

provozní, zejména ovšem edukativní. V roce 2020 došlo k dohodám ohledně majetku s Lesy ČR.  

 

Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě 

V březnu 2018 město Ostrov získalo dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu 

„Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě“. Projekt zahrnoval zpracování nového strategického 

plánu města a tvorbu koncepčních dokumentů (pasportů města). V rámci projektu byla realizována 

školení zaměřená na provádění zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností pracovníků MěÚ a 

zastupitelů města. V případě aktualizace segmentových koncepčních materiálů (pasportů zeleně, 

komunikací, cyklostezek, svozu odpadu, městského mobiliáře, dětských hřišť) byly tyto dokumenty 

zpracovány pro celé území města. Realizace projektu byla ukončena v dubnu 2019, přičemž dotace byla 

proplacena ve výši 1 293 tis. Kč. V roce 2020 probíhal průběžný monitoring udržitelnosti projektu. 

  

Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov 

Město Ostrov uspělo s žádostí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“. Hlavní cíle a priority projektu jsou 

modernizace, zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti Technologického centra ORP a vytvoření 

nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systému. Výstupem projektu je pořízení 

jednotného informačního systému, ve kterém v rámci integrity dojde k zavedení nových funkcionalit pro 
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správu Městského úřadu v Ostrově. Výstupy projektu umožní zvýšení dostupnosti a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím nástrojů gouvernementu a dojde ke zlepšení zpracování dat úřadu a 

zlepšení přístupu k informacím pro zaměstnance úřadu a občany. V listopadu 2017 jsme obdrželi 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2018, přičemž dotace byla 

proplacena v dubnu 2019 ve výši 3 035 tis. Kč.  V roce 2020 probíhal průběžný monitoring udržitelnosti 

projektu. 

 

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace 

Předmětem projektu je propagace turistických atraktivit města Ostrova (sedm nejvýznamnějších 

turistických cílů města Ostrov – TOP 7, připomínka tradice ostrovského porcelánu, církevní památky 

města Ostrova a další nabídka pro volný čas měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal). Projekt navazuje na 

úspěšnou spolupráci s městem Kurort Oberwiesenthal. Jedná se o investiční projekty Zintenzivnění 

přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal, Zařízení a 

infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa a projekty neinvestičního 

charakteru Ostrovském na kole a pěšky a Propagace turistických cílů měst Ostrov a Kurort 

Oberwiesenthal. Cílem projektu je vzájemné poznání tohoto historického odkazu, využití jeho potenciálu 

v přeshraničním turismu, publicita a propagace území a zintenzivnění přeshraniční spolupráce. 

Podání žádosti o dotaci do výzvy Fondu malých projektů z Programu spolupráce na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská 

územní spolupráce bylo úspěšné a projekt se realizuje. Dokončení projektu je plánováno na březen 2021. 

 

Studie vegetačních úprav Hlavní ulice v Ostrově 

Město Ostrov připravuje revitalizaci zeleně na Hlavní ulici. Cílem je vrátit Hlavní ulici původní 

architektonickou podobu. V rámci studie se provádí terénní šetření, průzkumy, včetně studia historických 

materiálů ve vazbě na celkový urbanisticko-architektonický vývoj daného území a potřebná měření, 

včetně posouzení stávajícího stavu zeleně v přilehlých pásech mezi chodníkem a bytovými domy a na 

okružních křižovatkách. Výsledkem studie bude návrh řešení zeleně na Hlavní ulici včetně výkresové 

dokumentace celkového i detailního řešení, výkresů širších vtahů, souhrnné technické zprávy, vizualizací, 

odborného odhadu nákladů na realizaci, doporučení dalších průzkumů. V roce 2020 byla studie 

dokončena a předána městu. 

 
Památník politickým vězňům z Jáchymovských dolů v Ostrově 

K uctění památky politickým vězňům z Jáchymovských dolů v Ostrově byla zadána a zpracována 

výtvarná a architektonická studie památníku. Studie zahrnuje návrh revitalizace přilehlých veřejných 

ploch celého vnitrobloku vymezeného ulicemi Tylova, Brigádnická a Mírové náměstí, s napojením pěšího 

spojení na křižovatku s ulicí Lidická. Studie obsahuje zpracování návrhu veřejných prostor okolo 

památníku (návrh zeleně, drobné architektury, pěších komunikací). Po schválení koncepce byl vytvořen 

architektonický model plánovaného památníku politickým vězňům z Jáchymovských dolů a parkových 

úprav veřejného prostoru v Ostrově, který byl prezentován ve Dvoraně ostrovského zámku. Dne 18. 

listopadu byl položen základní kámen památníku v rámci oslav 30. výročí obnovení demokracie v České 

republice, tuto akci odbor RÚP spoluzajišťoval. 

 

Areál bývalých kasáren Ostrov – regenerace části území pro volnočasový areál 

Na konci roku se začalo projednávat využití bývalého areálu kasáren. Byl zařazen do seznamu 

brownfieldů. V současné době se připravuje studie dispozičního řešení, včetně vybavení a mobiliáře. V 

areálu kasáren by mohl vzniknout volnočasový areál s příjezdovou komunikací, parkováním, 

cyklostezkou, pumptrackem atd. 

Studie byla dokončena v březnu 2020 a v návaznosti na studii byly zahájeny projekční práce. 

 

Podpora výměny kotlů ve městě Ostrov 

Město Ostrov získalo v září 2019 dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu výměny 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech. Jedná se o pilotní program finanční pomoci 

domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Bezúročné půjčky slouží k 

předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní ekologicky šetrné zdroje tepla 

těm vlastníkům rodinných domů, kteří si požádali o dotaci prostřednictvím příslušného krajského úřadu a 

nedisponují dostatečnými finančními prostředky, a proto by výměnu zdroje tepla neuskutečnili. Projekt 

bude probíhat do konce roku 2021 a pro žadatele je připravena finanční alokace ve výši 2 640 tis. Kč. 

V průběhu roku 2020 byly vyplaceny bezúročné půjčky žadatelům ve výši 700 tis. Kč. 

 

Plán ÚSES ORP Ostrov 

V listopadu 2019 Město Ostrov uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí na 

projekt Plán ÚSES, který bude zpracován v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území 

ORP Ostrov o celkové rozloze 33 920 ha. Účelem zpracování plánů ÚSES je vymezit chybějící segmenty 

skladebných prvků v území a zajistit celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost 
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skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Projekt musí být 

dokončen do konce roku 2021 a předpokládaná výše dotace je ve výši 1 426 tis. Kč.  

 

Lokalita Jáchymovská ulice – vlečka - Družební ulice. 

V roce 2019 pokračovala příprava technického řešení zástavby v rozvojové lokalitě umístěné mezi 

Jáchymovskou ulicí, tělesem bývalé vlečky. Z důvodu existence již zastaralé územně plánovací 

dokumentace města Ostrov (Regulační plán části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka z roku 2004) a 

s ohledem na fakt, že v průběhu platnosti této dokumentace došlo k přemístění místních cílů (městský 

úřad, městská knihovna, rekonstrukce zámeckého parku, klášterního areálu, vznik ekocentra…)V roce 

2016 odbor RÚP zadal zpracování „Územní studie, jejímž cílem bylo, s ohledem na sociální, 

demografický a ekonomický vývoj města, prověřit a navrhnout logické a funkční, ale i urbanisticky 

vhodné propojení starého a nového města, koncepci bytové zástavby, občanské vybavenosti, veřejné 

zeleně, veřejných prostor, technické infrastruktury, dopravy - páteřních a obslužných komunikací, 

cyklodopravy parkování a pěší dopravy pro zajištění bezpečné prostupnosti územím, navrhnout dimenze 

technické infrastruktury vč. jejich způsobu a místa napojení, stanovit limity využití území, navrhnout 

výškovou hladinu a hmoty nové zástavby s ohledem na navazující, stávající zástavbu. Celý nezastavěný 

prostor mezi Jáchymovskou ulicí a bývalou vlečkou je cenným a z urbanistického hlediska velice 

unikátním prostorem města. Jedná se totiž o nevyužité plochy se značným potenciálem pro výstavbu 

(bytovou i občanské vybavenosti), ale i rekreaci. Nezastavěný prostor je situován mezi původní (rostlé) a 

nové (uměle založené) město Ostrov.  

Základem pro zajištění tohoto propojení obou částí města je vznik vhodné sítě dopravní a technické 

infrastruktury, která stabilizuje základní koncepci budoucí výstavby v celém řešeném území. Studie 

vycházela z ankety týkající se názorů občanů o možnostech využití řešeného území. Na územní studii 

navázalo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, které probíhalo v roce 2019. Součástí 

toho bylo i představení projektu veřejnosti ve Dvoraně zámku, dvě prezentace projektu veřejnosti. 

Zpracováním DÚR a vydáním závazného územního rozhodnutí město zajistí závazné umístění páteřní 

dopravní a technické infrastruktury a umožní tak využití navazujících ploch a pozemků a to i po roce 

2022, kdy dle stavebního zákona pozbude platnost výše zmíněný Regulační plán města Ostrov.  

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020 

Odbor rozvoje a územního plánování řeší také dotace ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Ostrova jako obce 

s rozšířenou působností. V rámci tohoto programu získali dotaci ve výši 106 000,- Kč vlastníci usedlosti 

č. p. 133 v Malém Hrzíně na obnovu fasády ze severní strany objektu a vlastníci objektu č. p. 1 ve Stráži 

nad Ohří dotaci ve výši 206 000,- Kč na rekonstrukci střechy na přístavbě mlýna, oken v průčelí mlýna a 

v prvním patře objektu.    

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 

2020  

V roce 2020 Ministerstvo kultury ČR poskytlo finanční podporu ve výši 1 105 tis. Kč na obnovu střešní 

konstrukce objektu Jáchymovská č. p. 225 (Myslivna) ve vlastnictví města a finanční prostředky ve výši 

250 tis. Kč na obnovu tří vitrážových oken kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné ve vlastnictví 

Římskokatolické farnosti v Ostrově. 

 

Obec přátelská rodině a seniorům  

V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na 2. místě 

v kategorii obcí s počtem 10 001 – 50 000 obyvatel a získalo tak dotaci na podporu proseniorských aktivit 

ve výši 500 000,- Kč. Z této částky byly v roce 2020 spolufinancovány nejen aktivity, které již město pro 

seniory zajišťuje: služba Senior Expres, volnočasové aktivity seniorů v rámci Městské knihovny Ostrov, 

MDDM Ostrov, ZUŠ Ostrov a Zájmového spolku důchodců v Ostrově, ale i nově vzniklé aktivity: Den 

seniorů, zážitková divadla pro seniory v rámci prevence sociálně patologických jevů a kurzy tréninků 

paměti pro seniory kvalifikovaným školitelem. Veškeré aktivity probíhaly v rámci respektování 

epidemiologických opatření nařízených vládou ČR. 

 

Projekt Dešťové akumulační nádrže ve městě Ostrově 

V září 2020 Město Ostrov uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt 

Dešťové akumulační nádrže ve městě Ostrově. Realizace projektu spočívá v instalaci dvou akumulačních 

podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod s jejich opětovným využitím pro zálivku přilehlých 

zahrad a zelených ploch. Akumulační nádrže byly osazeny u objektu Ekocentra Klášterní 1418 a Základní 

školy Myslbekova 996. Do konce června 2021 musí město předložit dokumentaci k závěrečnému 

vyhodnocení akce, na jehož základě dojde k proplacení dotace ve výši 464 tis. Kč.  
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Projekt Expozice Zámecká zahrada v proměnách času   

V červnu 2020 město požádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova, v rámci 19.2.1 - Podpora provádění 

operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, na projekt Expozice Zámecká zahrada 

v proměnách času, jehož předmětem bude prezentovat vývoj ostrovského zámeckého parku ve čtyřech 

základních historických vývojových etapách moderní, atraktivní, srozumitelnou formou, s použitím 

moderních technologií, které nabídnou zážitek a pomohou zprostředkovat poznání i edukaci. Nová 

expozice má vzniknout v prostoru historické sala terreny, která navazuje na turistické infocentrum zámku 

v Ostrově. Zda město získá dotaci ve výši 1 199 tis. Kč, se dozví začátkem roku 2021.  

 

Plán rozvoje sportu 

Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2020 připravil střednědobý dokument Plán rozvoje sportu 

města Ostrov 2021–2026, jenž analyzuje současný stav sportu na území města, stanovuje priority a 

vymezuje oblasti sportu a pohybových aktivit. Je zpracován v souladu § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje 

strategické cíle města a definuje konkrétní opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany města a dopomohou k rozvoji sportovních a volnočasových aktivit ve 

městě, stejně tak jako v jeho blízkém okolí, jehož je město Ostrov přirozeným centrem. Zastupitelstvo 

města Ostrova schválilo tento dokument svým usnesením č. 201/20 dne 9. 12. 2020. 

 

Projekt Efektivní a moderní Ostrov   

V červnu 2020 město požádalo o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Efektivní a 

moderní Ostrov. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity veřejné správy zaváděním chytrých řešení 

do procesů řízení, fungování a rozvoje města. Projekt bude zahrnovat pořízení nového SW pro 

komunikaci mezi zastupiteli a radními, SW pro elektronický oběh účetních dokladů, pořízení elektronické 

úřední desky, nové mobilní aplikace mobilního rozhlasu, modernizaci webových stránek města, vytvoření 

jednotného grafického manuálu a nového strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci města s 

veřejností. V rámci projektu dojde k realizaci vzdělávacích programů přispívající ke zvyšování 

kvalifikace pracovníků úřadu a zastupitelů. Zda město získá dotaci ve výši 4 771 tis. Kč, se dozví 

začátkem roku 2021.  

 


