ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM STAVU PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
MĚSTA NOVÁ ROLE KE DNI 31. 3. 2016 (I.)

Strategický plán rozvoje města Nová Role byl schválen zastupitelstvem města Nová Role na jeho 7.
zasedání konaném dne 2. 9. 2015. Plnění stanovených rozvojových cílů je určeno na období let 2015 –
2020 a jednotlivé kroky jsou nastaveny v akčním plánu. V období do září 2015 do března 2016 byly u
cílů a akcí plánovaných na období let 2015 – 2016 realizovány následující dílčí aktivity příp. opatření:

Cíl A. 1. 1.:
Nová Role – Hřbitovní; rekonstrukce komunikace – příprava PD, probíhá jednání se spol. Moyo holding, a.s.
(vlastníkem přilehlých stavebních pozemků) o formě spoluúčasti na rekonstrukci

Nová Role - Ke Stájím; spoluúčast města na rekonstrukci komunikace – splněno
Parkovací plochy a komunikace v ul. U Plynárny a Husova v rámci regenerace panelových sídlišť
(tříetapová investiční akce); realizace všech tří etap posunuta o 1 rok, příčinou je úprava (rozšíření) podkladů
předkládaných společně s žádostí o dotaci ze strany poskytovatele dotace, letošní rok (2016) tak bude věnován
kompletaci a ve druhém pololetí

Cíl A. 1. 2.:
Stezka pro chodce a cyklisty Nová Role – Jimlíkov; výstavba cyklo a pěší stezky, byla podána žádost o
dotaci

Oprava chodníku (od kolejí ke křižovatce k TIC); v r. 2015 byla opravena asfaltová plocha za železničním
přejezdem v Chodovské ulici, oprava chodníku naváže na přeložku sloupu el. vedení u hřiště s umělým povrchem
před halou TJ

Chodník Ul. Chodovská; souhrnný název pro opravu chodníku v ulici Chodovská + za květinářstvím v ul.
Chodovské + chodník v ul. Mlýnská, v současné době je podána žádost o dotaci a pokračují přípravné práce pro
realizaci akce, součástí akce je i zhotovení druhého přechodu na náměstí

Cíl A. 2. 1.:
Zřízení a zabezpečení přechodů pro chodce/míst pro přecházení v centru města; dopravně
bezpečnostní opatření na přechodech a zřízení místa pro přechod + podélná parkovací místa, probíhají
dokončovací práce

Cíl A. 3. 1.:
Zřízení základní umělecké školy v nových prostorách; vybudování nové ZUŠ v prostorách býv. kina;
– splněno

Cíl A. 3. 2.:
Rekonstrukce střechy MěÚ; probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla

Cíl A. 3. 3.:
Sociálně pobytové zařízení pro seniory Domov důchodců; v objektu bývalého výchovného ústavu
mládeže č. p. 231 bude soukromým subjektem zřízeno sociálně pobytové zařízení pro seniory Domov důchodců,
v současnosti probíhají přípravné kroky a administrativní práce zájemce o pronájem budovy

Hledání možnosti dalšího využití bývalých objektů DDM a ZUŠ po jejich přesunu do nových prostor;
byl zveřejněn záměr obce na prodej nemovitosti bývalé ZUŠ, o objektu býv. DDM a knihovny zatím nebylo
rozhodnuto

Cíl B. 2. 1.:
Workout hřiště; hřiště pro posilování pod širým nebem – splněno, hřiště u Novorolského rybníka bylo otevřeno
v rámci konání Michalské pouti 2015

Cíl B. 2. 2.:
Vybavení DDM a knihovny v nových prostorách; mobiliář DDM a knihovny – splněno, obě organizace již
fungují v nových prostorách

Cíl B. 3. 2.:
Oprava střechy kapličky v Mezirolí; provést opravu střechy u kapličky – splněno

Cíl C. 1. 1.:
Pořízení sáčků na koše na veřejném prostranství pro sběr psích exkrementů; na koše venku umístit
sáčky, byla odeslána objednávka na spec. úchyty pro sáčky, po dohodě s TSNR budou vybrána místa, kde budou
sáčky upevněny

Cíl C. 2. 1.:
Ve staré části města provést dendrologický průzkum stavu dřevin; zjistit stav dřevin a za přestárlé či
nebezpečné dřeviny po pokácení vysázet nové, zadána objednávka odborné společnosti, realizace proběhne
v první fázi v lokalitách ul. Chodovská, Školní, Nádražní, Rolavská a Mezirolí náves, vyšetřeno bude 550 stromů,
ke kterým bude zpracován kompletní posudek s návrhem další péče, nebude-li v těchto lokalitách kapacita
vyčerpána, budou operativně vybrána další místa pro vypracování posudku

