
Vyhodnocení opatření strategického plánu za období 2010-2013

P.1.1 Rozvoj vzájemné informovanosti a zapojení regionální hospodářské komory

Město je prostřednictvím starosty členem KAT - krajské akční skupiny zaměstnanosti. Účast 

Czech Invest, Hospodářská komora, hejtman

Spolupráce při organizování sociálního podnikání.

P3.1 Rekonstrukce nádražní ulice - úspěšná žádost na MAS, rekonstrukce další části. 

Projektová dokumentace na křižovatku Pod kostelem.

P3.4 Pasportizace dlážděných komunikací

Zpracován kompletní pasport komunikací a chodníků, včetně dopravního značení.

P3.7 Rekonstrukce místních komunikací v příměstských částech

Oprava komunikace ve Verušicích a příjezdových cest v Knínici, oprava komunikace v Protivci. 

K1.1 Rekonstrukce kulturního domu

Provedena rekonstrukce šaten pro vystupující, rekonstruováno sociální zařízení na sále.

K1.2 Uspořádání vnitřních prostor muzea 

Zpracována studie na dispozici muzea a radnice, vyhlášeno výběrové řízení na projekt.

K1.3 Podpora kulturních a společenských akcí

Znovu převzetí pořádání kulturních a společenských akcí pod město přineslo zkvalitnění 

poskytování této služby (zefektivnění výdajů za kulturní programy)

K2.1 Podpora rozšíření studijních oborů

Novým vedením SLŠ Žlutice byly zavedeny nové obory. Opatření bylo zavedeno nezávisle na 

městu Žlutice.

K2.2 Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání

Ve spolupráci s úsekem kultury město organizuje Univerzitu 3. věku. 

K2.3 Rekonstrukce Mateřské školy

Byly provedeny opravy výdejních míst pro školní kuchyni a rekonstrukce všech sociálních 

zařízení ve “staré budově”. Nově byla otevřena další třída školy. Byla provedena rekonstrukce 

elektrických rozvodů a vody a kanalizace. Bylo provedeno odvedení vody z okapových svodů 

od budov školy.

V2.1 Modernizace koupaliště

Provedena rekonstrukce toalet a zřízeno sezónní občerstvení.



V2.4 Rozvoj cyklostezek

Byla zpracována projektová dokumentace Střelské stezky, včetně přípravy na realizaci v úseku 

Verušice – Ratiboř

V2.5 Rozvoj naučných stezek

Proveden nedestruktivní průzkum hradů Mazanec a Nevděk s ambicí na vznik naučné stezky o 

husitských fortifikacích a městském opevnění.

V3.1 Revitalizace náměstí

Zpracována studie na rekonstrukci náměstí, probíhá architektonická soutěž studentů. Proveden 

předstihový archeologický výzkum. Zpracována studie na revitalizaci fasád. Zpracován 

stavebně-historický průzkum radničního bloku. Restaurován sloup Nejsvětější trojice. 

Provedeno osvětlení radnice.

V3.3 Zpřístupnění památek

Nasvícení kostela. Znovu postaven Jahnstein.

V4.1 Rozvoj turistického a informačního systému

Vypsáno výběrové řízení na jednotný grafický manuál a webové stránky města.

V4.2 Podpora rozvoje stravovacích a ubytovacích služeb

V této oblasti bylo dosaženo soukromými subjekty značného vylepšení. V současné době jsou 

ve městě 2 penziony a 1 ubytovna. Kapacita ubytovacích míst se jeví jako dostatečná. Dále 

prochází modernizací internát SLŠ, kde je také možnost ubytování.

V4.3 Navázání partnerství s jinými městy

Bylo získáno partnerské město Warmensteinach v oblasti Euregia Egrensis. Spolupráce je 

velmi intenzivně rozvíjena. Bylo navázáno na vztahy s Bad-Sooden Allendorf (sudetští Němci) a 

konzultována možnost umístění některých exponátů ze sbírky tamního muzea do Žlutic. 

V4.4 Aktualizace informačních materiálů

Byly znovu vydány některé materiály včetně anglické a německé verze. Dále byla vydána nová 

dvojjazyčná brožura o sloupu Nejsvětější trojice. Spolupráce na vydání brožury Hrdelní právo 

v Karlovarském kraji.

B1.2 Podpora prevence kriminality

V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování byl vypracován strategický plán, který 

obsahuje také oblast prevence kriminality. Prostřednictvím projektu MVČR byla získána dotace 

na 2 asistenty prevence kriminality, kteří úzce spolupracují s místním oddělením Policie ČR.

B1.3 Oprava objektu dobrovolného hasičského sboru

Byl zpracován energetický audit budovy.



B1.4 Instalace veřejného osvětlení okolo MŠ a hřiště

Byla realizována část okolo mateřské školy.

B2.3 Podpora rekonstrukcí obytných objektů

Bylo napojeno na CZT v 7 městských domech, vč. rekonstrukce rozvodů vody v bytech.

B3.1 Realizace osvětových programů

Zapojení veřejnosti do akce čištění řeky Střely.

B4.1 Výstavba haly na štěpku

Hala na štěpku byla vybudována, vč. místa pro otáčení kamionové dopravy.

B4.2 Výstavba vodovodu Veselov Knínice

Nejprve je nutno vybudovat vodovod do Veselova. Město iniciovalo zařazení této akce do plánu 

investic VSOZČ a pracuje se na projektové dokumentaci. Také byl proveden průzkum zájmu 

mezi obyvateli Veselova a Ratiboře.

B4.3 Údržba a rozvoj veřejné zeleně

Byl proveden řez na stromech v Protivci a ve Veselově. 

Byl vypracován pasport veřejné zeleně, podle kterého je Technickými službami udržována.

Náletové dřeviny v okolí města jsou štěpkovány. 

B4.4 Realizace sběrného dvora

Bylo úspěšně požádáno o dotaci na sběrný dvůr. V současné době probíhá výběrové řízení na 

dodavatele vybavení.

Realizované nad rámec

Vybudování bezdrátového rozhlasu s návazností na krizové řízení v samotném městě Žlutice.

Dětské hřiště Mlýnská

Veřejné osvětlení Ratiboř, Knínice, Verušice, Veselov (vč. doplnění), Velké náměstí, doplnění 

ve městě Žlutice

Zpracován Program regenerace městské památkové zóny.

Zrevitalizovány rybníky v Knínici a v chatové oblasti.

Realizování terénní sociální práce prostřednictvím pracovnice financované z dotace.

V současné době je realizován nový územní plán města.




