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1. Úvod   
Závěrečnou etapu procesu tvorby Programu rozvoje města Ralsko představuje tzv. „Akční plán“. Zahrnuje 

přehled vybraných opatření a aktivit, zpracovaných do podoby projektových listů, řazených podle jednotlivých 
prioritních oblastí, u nichž se předpokládá příprava, popř. realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu 
(max. do roku 2020). Tyto záměry musí být dále podrobněji analyzovány, rozpracovány a dány do souladu se 
zpracovaným střednědobým rozpočtovým výhledem (předpoklad dokončení tohoto dokumentu v průběhu roku 
2013). Na základě dalšího posouzení se vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další 
přípravy nebo jeho odmítnutí. Každý záměr bude projednán v příslušných orgánech města, buď samostatně, 
nebo v kontextu se schvalováním rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 

Součástí přehledu vybraných aktivit, resp. projektových záměrů je jejich podrobnější specifikace (určení 
garanta, nákladů projektu, způsobu financování a soulad s nadřazenými strategickými dokumenty jako 
podmínky pro možné kofinancování z národních zdrojů i evropských fondů). Právě rubrika „Návaznost na platné 
strategické dokumenty a operační programy“ musí být v rámci nejbližší aktualizace Akčního plánu dopracována, 
protože strategické dokumenty na nové programovací období EU (2014-2020) na úrovni evropské, národní i 
regionální jsou teprve ve stádiu zpracování a budou dokončeny a schváleny v průběhu příštích dvou let. 
Závěrem je nastíněn způsob implementace a monitoringu vybraných opatření a aktivit Akčního plánu. 

 

2. Specifikace vybraných opatření a aktivit Akčního plánu – přehled 
projektových záměrů a vyhodnocení priorit 

Návrhová část Programu rozvoje města Ralsko (dlouhodobá strategie rozvoje) obsahuje přehled opatření a 
aktivit navržených k realizaci bez podrobnějšího časového určení (neodráží priority v čase). Ve spolupráci 
s odborným aparátem Městského úřadu Ralsko a se zástupci Komisi pro rozvoje města Ralsko byla vybrána 
konkrétní opatření, resp. jednotlivé aktivity (programy a projekty), jež získaly z důvodů politických, technických i 
ekonomických prioritu a předpokládá se jejich příprava, popř. i realizace v nejbližším období (do roku 2020). 
Tyto aktivity jsou zahrnuty do tzv. Akčního plánu. V následující části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit 
v jednotném členění podle prioritních oblastí A – F (v zájmu zachování vazeb na dlouhodobou strategii 
vycházíme z původního číslování opatření a aktivit i přesto, že některé nebyly do Akčního plánu zahrnuty a 
některé aktivity byly naopak do tohoto plánu zařazeny dodatečně). 

 

2.1. Souhrnný přehled projektových záměrů 

Následující přehled projektových záměrů, řazených dle schválených prioritních oblastí, opatření a aktivit, je 
výsledkem práce členů Komise pro rozvoj města (sběr návrhů na projekty probíhal především v létě a na 
podzim 2012 ve všech částech obce), volených zástupců samosprávy i odborného aparátu Městského úřadu 
s využitím námětů občanských sdružení, spolků i angažovaných jednotlivců z řad obyvatel Města Ralsko. 
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A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Specifický cíl: 

Zajištění zdravého životního prostředí, ochrana a využívání přírodního a nerostného bohatství krajiny při 
uplatňování zásad udržitelného rozvoje. Dokončení sanace starých ekologických zátěží, aktivní ochrana území 
proti vzniku černých skládek a činností ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel. Zvýšení aktivní péče o 
jednotlivé složky životního prostředí, zejména veřejná prostranství, zeleň, vodní toky a plochy. 
 

A 1.3.1 Sběrný dvůr odpadů Kuřívody 
A 1.3.2 Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství v Ploužnici (letiště) 
A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko 
A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany chráněných a zvláště 
chráněných živočichů 
A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce na rok 2013 
A 5.1.2 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko) 
A 5.2.1 Úprava veřejného prostranství včetně vybudování odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech 
města Ralsko 
A 5.2.2 Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody 
A 5.2.3 Obnova sítí Ploužnice 
A 5.2.4 Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část Ploužnice 
A 5.2.5 Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové centrum, park 
 
 
B  POSÍLENÍ INTEGRITY OBCE 

Specifický cíl: 

Aktivně podporovat posílení ekonomických, sociálních a dopravních vazeb mezi jednotlivými sídly. 

 
 
C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Specifický cíl: 

Podporovat rozvoj diverzifikované ekonomické základny s důrazem na technologicky vyspělou a ekologicky 
orientovanou výrobu, napomáhat k vytváření nových pracovních míst. 
 

C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany 
C 2.1.1 Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody 
C 2.1.2 Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody  
C 3.2.1 Revize městských pozemků (historický majetek obce) 
C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska 
 
 
D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Specifický cíl: 

Podporovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve všech složkách (ubytování, stravování, trávení volného 
času, výstavba a obnova pěších turistických tras a cyklotras, oprava památek, vznik nových zajímavostí) s 
návazností na rozvoj sportovního vyžití i v netradičních formách. 
 

D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko 
D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech 
D 1.2.1 Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně tras 
D 1.2.2 Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla" 
D 1.5.1 Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech 
D 1.5.2 Sezonní WC u IC Kuřívody 
D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku 
D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko 
D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center 
D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody 
D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko 
D 3.5.3 Volnočasové centrum v Hradčanech 
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E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 
 

Specifický cíl: 

Dobudovat a případně zásadně rekonstruovat technickou infrastrukturu ve všech sídlech, postupně 
plynofikovat trvale obydlená sídla. Rekonstruovat stávající, popř. vybudovat nová dopravní spojení mezi 
jednotlivými sídly i okolními obcemi, rekonstruovat stávající síť místních komunikací. Rozšířit a zkvalitnit 
občanskou vybavenost (školství, kultura, sport, sociální služby), usilovat o zřízení dalších služeb (zdravotnictví, 
pošta, maloobchod), zlepšit kulturní a sportovní vyžití a zlepšit dostupnost zařízení občanského vybavení pro 
všechny obyvatele města. 
 

E 1.1.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV 
E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí 
E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice 
E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody 
E 1.7.1 Rekonstrukce vodovodu Náhlov 
E 1.8.1 Vodovod Boreček 
E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé 
E 1.9.2 Rozšíření vodovodního řadu Ploužnice 
E 1.11.1  Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech 
města Ralsko 
E 2.1.1 Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany 
E 2.2.1 Dopravní řešení centra Kuřívod 
E 2.3.1-3  Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u 
restaurace Blízalka a na Svébořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3) 
E 2.4.1 Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice č. II/270 
E 2.4.2 Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice 
E 2.5.1 Vybudování záchytného parkoviště Hradčany 
E 3.3.1 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I. 
E 3.3.2 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II. 
E 3.3.3 Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice 
E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku 
E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku 
E 4.3.3 Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku 
E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech 
 
 
F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Specifický cíl: 

Podporovat zapojení občanů do života obce, vzájemnou sounáležitost, lokální patriotismus, posilovat 
historické povědomí obyvatel. Aktivní spoluprací se všemi aktéry zlepšovat podmínky v sociálně vyloučených 
lokalitách, bránit jejich šíření a vzniku nových, zlepšit bezpečnost ve městě. 
 
 

F 2.2.1 Svítání – program prevence kriminality 
F 3.1.1 Společenské centrum Náhlov 
F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice 
F 3.1.3 Sportovní hřiště Náhlov 
F 3.1.4 Dětské hřiště Náhlov 
F 3.1.5 Dětské hřiště Hvězdov 
F 3.1.6 Dětské hřiště Hradčany 
F 4.2.1 Bezpečný přechod 

 

 

2.2. Podrobnější specifikace aktivit - projektové listy  
 

2.2.1 Projektové listy 

V následující části dokumentu je uveden aktuální přehled projektových listů (projektů a projektových záměrů 
s podrobnou specifikací.   
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A1 Odstranění starých a zabránění vzniku nových černých skládek, 
podpora třídění a bezpečné likvidace odpadů 

Aktivita A 1.3.    Rozšíření systému sběru tříděného odpadu, vznik sběrných dvorů 

Název projektu  A 1.3.1 Sběrný dvůr odpadů Kuřívody 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Kuřívody, pozemky p. č. 88/1 a 99 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba Sběrného dvora odpadů včetně rozšíření vodovodního řadu a 
kanalizace na pozemku p. č. 88/1 s využitím prostor v objektu bývalé technické 
opravny po SA na p. č. 99 k. ú. Kuřívody za účelem zajištění sběru vytříděných 
částí komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, velkoobjemových odpadů od 
obyvatel města Ralsko 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

SFŽP (dotace z OP ŽP) 
 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- zpracován projekt pro stavební povolení 
- podána žádost o dotaci z OPŽP – rozhodnutí očekáváno v 1. pol. roku 2013 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2014 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

7,5 mil. Kč  
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

cca 70 % z OP ŽP, cca 30 % (dofinancování projektu) - Město Ralsko 
 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 
 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
D.1.5 Podpora odpovědného nakládání s vyprodukovanými dále 
nevyužitelnými odpady 
D.2a.4 Podpora všech aktivit vedoucích k omezování vzniku odpadů, včetně 
podpory zavádění systémů moderních nízkoodpadových technologií 
D.2b.1 Podpora aktivit vedoucích k přípravě, zavádění a realizaci maximálního 
materiálového využívání odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů za účelem 
snížení jejich nebezpečnosti 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A1 Odstranění starých a zabránění vzniku nových černých skládek, 
podpora třídění a bezpečné likvidace odpadů 

Aktivita A 1.3.    Rozšíření systému sběru tříděného odpadu, vznik sběrných dvorů 

Název projektu  
A 1.3.2 Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství 
v Ploužnici (letiště) 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemek p. č. 294 
k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemek p. č. 291/4 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce objektu po Sovětské armádě v Ploužnici pod Ralskem na 
pozemku p. č. 294 a využití plochy na pozemku p. č. 291/4 k.ú. Hradčany nad 
Ploučnicí pro umístění sběrných nádob odpadů (kontejnery na velkoobjemový 
odpad) 
  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

dosud nezjištěno 
 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- zpracován pouze investiční záměr 
- projektová příprava i realizace – 2013   
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

cca 0,5 mil. Kč 
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (externí zdroje zatím nezjištěny)  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
D.1.5 Podpora odpovědného nakládání s vyprodukovanými dále 
nevyužitelnými odpady 
D.2a.4 Podpora všech aktivit vedoucích k omezování vzniku odpadů, včetně 
podpory zavádění systémů moderních nízkoodpadových technologií 
D.2b.1 Podpora aktivit vedoucích k přípravě, zavádění a realizaci maximálního 
materiálového využívání odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů za účelem 
snížení jejich nebezpečnosti 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A3 Péče o vodní toky a plochy, odbahnění rybníků a sanace jejich 
hrází 

Aktivita A 3.1    Sanace vodních nádrží (odbahnění, sanace hrází) 

Název projektu  
A 3.1.1    Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve 
všech částech města Ralsko 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová,DiS.,faltusova@mestoralsko.cz,487898127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, Ploužnice pod Ralskem, Kuřívody…  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Čištění vodotečí a vodních ploch včetně odbahnění rybníků a zřizování tůní.  
Odbahnění Hradčanského rybníka. Údržba Ploužnického potoka a 
Hradčanského potoka včetně náhonů a kanálů, odbahnění a vyčištění vodních 
nádrží v Kuřívodech. 
  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

VLS ČR s. p. Praha (odbahnění rybníka v Hradčanech)  
- Miloslav Tůma, miloslav.tuma@vls.cz  

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- zpracován pouze investiční záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

cca 24 mil. Kč - z toho:  
• Odbahnění Hradčanského rybníka - 20 mil. Kč 
• Údržba potoků a kanálů - 2 mil. Kč 
• Odbahnění a vyčištění vodních nádrží v Kuřívodech - 2 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

VLS ČR s. p. Praha, Město Ralsko – cca 10% spoluúčast 
další externí zdroje zatím neuvedeny (SFŽP - dotace z OP ŽP aj.) 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:miloslav.tuma@vls.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření A4 Péče o veřejnou zeleň 

Aktivita 
A 4.1    Podpora ochrany ŽP, výsadba a údržba zeleně ve všech částech 
města Ralsko 

Název projektu  
A 4.1.1    Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech 
včetně ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výsadba a údržba zeleně ve všech městských částech včetně ochrany 
chráněných a zvláště chráněných živočichů. Údržba stávajících stromů, jejich 
obměna, výsadba nových stromových alejí a porostů. Opatření k ochraně 
zvláště chráněných živočichů. 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS ČR s. p. Praha a další vlastníci dotčených pozemků na území obce 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektová příprava  
- realizace 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2020 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 4 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko  
(příp. Grantové fondy Libereckého kraje)  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.1    Asanace zdevastovaných objektů, rekultivace areálů 

Název projektu  
A 5.1.1    Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce 
na rok 2013 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Ploužnice pod Ralskem – objekty na pozemcích p. č. 284, 385, 282 
k.ú. Kuřívody – objekty na pozemcích p. č. 279 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Demolice objektů po Sovětské armádě ve vlastnictví města Ralsko – vybrané 
aktivity pro rok 2013. 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS ČR s. p. Praha, MMR Praha … 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektová příprava 
- realizace  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013, popř. později (termín realizace závisí na možnosti získání dotací) 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 2,5 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 50%, OPŽP 4.2 – 50% 
(další externí zdroje zatím nezjištěny) 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, připr. k realizaci apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.1    Asanace zdevastovaných objektů, rekultivace areálů 

Název projektu  
A 5.1.2    Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve 
všech částech města Ralsko) 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Odstranění havarijních objektů po Sovětské armádě, popřípadě zabezpečení 
těchto objektů z hlediska možného úrazu. (jedná se o cca 160 objektů, 
lokalizovaných na celém území obce). 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS ČR s. p. Praha  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektová příprava  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2020 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 100 mil. Kč (do r. 2020) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 100%  
další externí zdroje (dotace) zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
 

I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.2    Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba 

Název projektu  
A 5.2.1    Úprava veřejného prostranství včetně vybudování 
odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech města Ralsko  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Celková úprava ploch ve všech městských částech pro sport a odpočinek a 
kulturu obyvatel (sečení ploch, instalace laviček a odpočívadel včetně instalace 
odpadkových košů, obrubníků s úpravou chodníků a cest). 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

občanská sdružení a iniciativy, zástupci jednotlivých částí obce (osadní výbory) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2020 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 7 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
 

I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.2    Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba 

Název projektu  A 5.2.2    Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Vybudování nového oplocení s úpravou komunikačních prostor v zahrádkářské 
kolonii v Kuřívodech. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Český zahrádkářský svaz, p. Mareš 
(LAG Podralsko) 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko  
(LAG Podralsko) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- v realizaci  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 400 tis. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Dotační titul z PRV pro LAG Podralsko – cca 80 - 90%, zbývající část 
dofinancuje Město Ralsko (Město zajišťuje i předfinancování projektu)  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
 

I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.2    Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba 

Název projektu  A 5.2.3    Obnova sítí Ploužnice  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemek p. č. 32/1  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Revitalizace (obnova a rozšíření) veřejného prostoru pro nově rekonstruované 
bytové domy (úpravy komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení, 
odvodnění a veřejné zeleně).   
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

MMR, SARITA s. r. o. (vlastník bytových domů)  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- realizační projekt včetně stavebního povolení  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2014  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 8 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

• 70% - dotační zdroje MMR 
• 30% - vlastník bytových domů (SARITA s. r. o.)  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
 

I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.2    Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba 

Název projektu  
A 5.2.4    Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část 
Ploužnice  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemek p. č. 70/1,2,3…   
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Revitalizace sídliště v Ploužnici (úpravy komunikací, chodníků, parkovišť, 
veřejného osvětlení, odvodnění a veřejné zeleně ve stávajícím sídlišti).   
(Bytové objekty jsou ve vlastnictví města Mimoň a jsou obývány převážně 
nepřizpůsobivými občany. Veřejná prostranství jsou v majetku města Ralsko). 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

MMR, Město Mimoň (vlastník bytových domů)  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2014  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 15 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

• 70% - dotační zdroje MMR 
• 30% - Město Ralsko, další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření 
A5 Péče o vzhled města (odstranění ruin, zkvalitnění veřejných 
prostranství) 

Aktivita A5.2    Úprava veřejných prostranství, pravidelný úklid a údržba 

Název projektu  
A 5.2.5    Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové 
centrum, park  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Kuřívody 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Celková úprava ploch v Kuřívodech pro sport a krátkodobou rekreaci obyvatel 
(sekání a úprava ploch s osazováním laviček, odpadkových košů apod.).   
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektová příprava  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2020 (průběžně po celé období v návaznosti na disponibilní zdroje) 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 4 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

• 100% - Město Ralsko 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Opatření 
C1 Využití areálů brownfields pro ekonomické aktivity (výroba, 
zemědělství, cestovní ruch) 

Aktivita C1.3    Využití prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany 

Název projektu  C 1.3.1    Využití areálu letiště Hradčany  

Předkladatel projektu  
Liberecký kraj, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova   

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, pozemky v areálu letiště a v nejbližším okolí - ve 
vlastnictví Libereckého kraje 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Využití ploch bývalého letiště a stávajících objektů pro podnikatelské účely 
v návaznosti na výsledek soutěže v roce 2012 na využití areálu, organizované 
Libereckým krajem.   
Vítězný záměr společnost L-Consult, s.r.o. z Liberce nejlépe splnil zadávací 
podmínky soutěže. Komplexně řeší celou lokalitu letiště, navrhuje legalizaci 
stávajících sportovních aktivit, včetně sportovního létání a jeho zázemí, a jejich 
doplnění (cyklokros, motokáry, landkiting, lanové centrum,…), zachovává 
celistvou plochu letiště pro její variantní využití (volnočasové aktivity, kulturní 
akce, motoristické akce, letecké sporty), navrhuje umístění výrobní plochy a 
vznik nových pracovních příležitostí pro zapojení místního obyvatelstva. Celý 
záměr navrhuje realizovat po etapách; 

I. etapa: letištní plocha + zázemí letiště - služby související s provozem 
letiště 

II. etapa: volnočasové aktivity, sport, rekreace - zajištění především 
sezónní zaměstnanosti 

III. a IV. etapa: průmyslová zóna, sklady, výroba - zajištění celoročních 
pracovních příležitostí, nutno hledat drobné a střední investory + 
zajištění podmínek pro rozvoj navazujícího podnikání i v terciální sféře 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Liberecký kraj, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  
– RNDr. Ivana Pecháčková 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko, soukromé subjekty (případní další vlastníci objektů v areálu a 
zázemí bývalého letiště) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr 
- studie využití prostoru letiště  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

období 2014 – 2020+  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 150 – 400 mil. Kč (dle rozsahu realizovaných aktivit) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé zdroje, Liberecký kraj, další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Opatření 
C2 Rozvoj vymezených průmyslových zón, podpora rozvoje podnikání, 
především malých a středních podniků, nových progresivních oborů 

Aktivita 
C2.1    Rozvoj vymezených průmyslových zón a dalších ploch pro 
podnikání (napojení na inženýrské sítě, výstavba a rekonstrukce 
přístupových komunikací, oplocení, zřízení ostrahy) 

Název projektu  C 2.1.1    Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Kuřívody - p. č. 109/4  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba obousměrné obslužné komunikace pro těžkou dopravu do průmyslové 
zóny Kuřívody (zajištění hlavního přístupu k nemovitostem podnikatelských 
subjektů)  
   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

soukromé subjekty, působící v průmyslové zóně 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 +  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 2,5 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, soukromé zdroje 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Opatření 
C2 Rozvoj vymezených průmyslových zón, podpora rozvoje podnikání, 
především malých a středních podniků, nových progresivních oborů 

Aktivita 
C2.1    Rozvoj vymezených průmyslových zón a dalších ploch pro 
podnikání (napojení na inženýrské sítě, výstavba a rekonstrukce 
přístupových komunikací, oplocení, zřízení ostrahy) 

Název projektu  C 2.1.2   Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody  
Předkladatel projektu 
(vč. kontaktních 
údajů)  

soukromé subjekty 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody – pozemek p. č. 173 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

V důsledku nerealizace původního záměru vybudování fotovoltaické elektrárny 
doporučuje Komise rozvoje města po dohodě s majitelem pozemku 
zakomponovat záměr nového využití pozemků k zástavbě (pro účely výroby, 
popř. občanské vybavenosti, sportu aj.) do nového Územního plánu Ralska.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

soukromé subjekty 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko 
developerské firmy 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektová příprava 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2020  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 4 mil. Kč (příprava pozemků k zástavbě – sítě) 
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Soukromí investoři 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Opatření 
C3 Ekonomický rozvoj v zemědělství a lesnictví, včetně netradičních 
ekologicky a krajinotvorně orientovaných a multifunkčních zemědělských 
a lesnických aktivit 

Aktivita C3.2    Revize městských pozemků 

Název projektu  C 3.2.1    Revize městských pozemků (historický majetek obce)  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec – všechny katastry  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Zpracování podrobných podkladů pro získání historického majetku města ve 
všech katastrech obce a realizace převodu, včetně zápisu do katastru 
nemovitostí. 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

- Geodézie online (pověřený zpracovatel podkladů) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 1 mil. Kč (včetně zpracování geometrických plánů apod.) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz


Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

20 

 
 

Prioritní oblast C  ROZVOJ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE 

Opatření C4 Podpora rozvoje sektoru služeb 

Aktivita C4.1    Rozvoj sektoru komerčních služeb 

Název projektu  
C 4.1.1    Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské 
vybavenosti ve všech lokalitách Ralska  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec – všechny katastry  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Sektor komerčních služeb je v Ralsku velmi slabý (v důsledku roztříštěné sídelní 
struktury a nízké koupěschopnosti obyvatel téměř neexistuje maloobchodní síť a 
občané musí proto nákupy zajišťovat v okolních obcích). Projekt je zaměřen na 
podporu rozvoje sektoru základních služeb pro obyvatele (v rámci legislativních i 
finančních možností města). 
Podpora výstavby centra Ploužnice včetně tržnice. Výstavba (zřízení) prodejen 
se základním sortimentem v ostatních městských částech Ralska.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

soukromé subjekty  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

nelze stanovit 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (zvýhodněná nabídka nemovitostí vhodných ke zřízení 
obchodních jednotek), soukromé zdroje  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace 
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita D1.1    Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb 

Název projektu  
D 1.1.1    Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech 
města Ralsko  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec – všechny katastry  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Stávající ubytovací a stravovací zařízení mají malou kapacitu a neumožňují 
např. ubytování pro celý autobus turistů. Cílem navrhovaných opatření je 
vytvoření podmínek pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (ubytovací a 
stravovací zařízení, vč. doplňkových služeb), zvýšení počtu návštěvníků a 
prodloužení jejich pobytu v obci, vytvoření nových pracovních příležitostí a 
zvýšení příjmů z cestovního ruchu.  
Konkrétním záměrem je např. vybudování čerpací stanice PHM s rozšířením 
dalších služeb v k. ú. Kuřívody (viz D1.1.2).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

soukromé subjekty podnikající v cestovním ruchu a doprovodných službách 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

- nelze stanovit 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé subjekty (s případnou podporou Města Ralsko)   

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita D1.1    Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb 

Název projektu  D 1.1.2    Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech  
Předkladatel projektu  soukromý investor - Ivan Dvořák, Klimentská 2061/21, 110 00 Praha – Nové 

Město, tel. 603 898 743 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Kuřívody  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Záměr vybudování ČS PHM s rozšířením dalších služeb: parkoviště pro 
kamiony, hlídané parkoviště pro osobní automobily, sociální zařízení – sprchy, 
ubytování, možnost občerstvení, zázemí pro cyklisty, prodejna příp. servis pro 
cyklisty v k.ú. Kuřívody.  
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

soukromý investor - Ivan Dvořák, Klimentská 2061/21, 110 00 Praha – Nové 
Město, tel. 603 898 743 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko, popř. další soukromé subjekty  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2016  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 10 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé subjekty (s případnou podporou Města Ralsko)   

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita 
D1.2    Rozvoj pěších tras a cyklotras (údržba stávajících a vznik nových 
tras) 

Název projektu  
D 1.2.1    Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně 
tras 

Předkladatel projektu  soukromé subjekty  

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí 
k.ú. Kuřívody 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového centra cyklobikerů v Hradčanech a Kuřívodech se sociálním 
zázemím, občerstvením a ubytováním. Součástí výstavby bude i upravená 
terénní cyklotrasa propojující obě centra.  
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

soukromé subjekty s případnou podporou Města Ralsko   

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS s.p., divize Mimoň 
- Miloslav Tůma, miloslav.tuma@vls.cz , Město Ralsko – úsek rozvoje 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

cca 5 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé subjekty s případnou podporou VLS s.p. a Města Ralsko   

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
  

mailto:miloslav.tuma@vls.cz
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita 
D1.2    Rozvoj pěších tras a cyklotras (údržba stávajících a vznik nových 
tras) 

Název projektu  D 1.2.2    Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla" 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k. ú. Ploužnice pod Ralskem (část obce Hvězdov)  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Revizalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla" (likvidace schodiště, 
betonového podstavce, úprava terénu, instalace odpočinkového sezení se 
zastřešením, instalace cyklomapy)   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
- realizace 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

cca 120 tis. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (s případnou podporou soukromých subjektů) 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, připr. k realizaci apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita D1.5    Využití volných ploch pro outdoorové aktivity 

Název projektu  D 1.5.1    Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí – náves   

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Obnova stávající studny v Hradčanech jako zdroj užitkové vody pro turisty a 
návštěvníky Hradčan, případně fontánky s pitnou vodou z vodovodního řadu 
(sezonní provoz).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS s.p. 
 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 100 tis. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (příp. s příspěvkem VLS, SčVaK …) 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, 
doplňkové služby, výstavba a obnova pěších tras a cyklotras, podpora 
vodácké turistiky) 

Aktivita D1.5    Využití volných ploch pro outdoorové aktivity 

Název projektu  D 1.5.2    Sezonní WC u IC Kuřívody  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody – pozemek p. č. 4 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Sezonní WC (letní provoz) pro potřeby univerzálního sportoviště a dětského 
hřiště a provoz venkovního odpočinkového parku u Informačního centra na 
Kuřívody včetně zřízení fontánky s pitnou vodou na obvodové stěně.   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek rozvoje města - Bc. Inna Faltusová, DiS.,                       
telefon:  487 898 127, e-mail: faltusova@mestoralsko.cz                        

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 200 tis. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko 
případné další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření D2 Oprava kulturních památek, vznik nových turistických atrakcí 

Aktivita D2.1    Rekonstrukce a záchrana kulturních památek 

Název projektu  
D 2.1.1    Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních 
památek v Ralsku  

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Boreček, Kuřívody a další lokality na území obce  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Opravy a rekonstrukce stávajících sakrálních a dalších hodnotných historických 
staveb (pomníky, kaple – Eustachova kaple v Borečku, hroby, kostel sv. Havla 
v Kuřívodech aj.)   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko (úsek rozvoje), VLS ČR s. p. Praha, Biskupství Litoměřické, 
příp. další subjekty - dle vlastnických vztahů k nemovitostem 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko (úsek rozvoje), VLS ČR s. p. Praha, Biskupství Litoměřické, 
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, příp. další subjekty - dle 
vlastnických vztahů k nemovitostem 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

min. 10 mil. Kč (z toho podíl Města Ralsko cca 1 mil. Kč) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, VLS ČR s. p. Praha, Biskupství Litoměřické, příp. další 
subjekty - dle vlastnických vztahů k nemovitostem 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních 
formách 

Aktivita 
D3.3    Rozvoj netradičních forem využití volného času s využitím místních 
tradic (vojenství, letecké sporty, agroturistika, hipoturistika…) 

Název projektu  
D 3.3.1    Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech 
města Ralsko  

Předkladatel projektu  soukromé subjekty, VLS s.p. 

Místo (lokalizace) 
projektu 

celé území obce 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba hipostezek, bike stezek a údržba zimních lyžařských běžeckých tratí 
na území města.   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

soukromé subjekty 
VLS s.p. 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2013 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 2 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé subjekty, popř. s příspěvkem Města Ralsko 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních 
formách 

Aktivita 
D3.4    Podpora tradičních forem trávení volného času (zahrádkáři, včelaři, 
rybáři, myslivci) 

Název projektu  D 3.4.1    Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center 

Předkladatel projektu 
Město Ralsko (úsek rozvoje), příp. další soukromé subjekty - dle vlastnických 
vztahů k nemovitostem 

Místo (lokalizace) 
projektu 

celé území obce, zejména Ploužnice, Náhlov, Hvězdov, Hradčany  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

• Výstavba zahrádkářské kolonie v části Ploužnice, Náhlov, Hvězdov 
• Výstavba rybářského centra – bašty Ploužnice – Hradčany   
  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

VLS s.p., Město Ralsko (úsek rozvoje), příp. další soukromé subjekty - dle 
vlastnických vztahů k nemovitostem 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko, VLS s.p., příp. další soukromé subjekty - dle vlastnických 
vztahů k nemovitostem 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 10 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé zdroje s případnou podporou Města Ralsko  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace 
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
  



Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

30 

 
 

Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních 
formách 

Aktivita D3.5    Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní účely 

Název projektu  D 3.5.1    Rekonstrukce domu kultury Kuřívody 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody, č.p. 500 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Přestavba (rekonstrukce) stávajícího objektu po Sovětské armádě na 
víceúčelové kulturní centrum. (Původní stupňovité uspořádání kinosálu mělo 
kapacitu cca 350 míst. Předpokládá se přestavba – uspořádání úrovňové – 
snížení kapacity sálu při stolovém uspořádání na plesy, taneční zábavy, 
přednášky, koncerty, sportovní akce aj.) 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- investiční záměr, studie využití objektu 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

celkem cca 15 mil. Kč, z toho cca 10 mil. Kč – I. etapa 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz


Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

31 

 
 
 

Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních 
formách 

Aktivita D3.5    Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní účely 

Název projektu  
D 3.5.2    Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a 
sportovní účely ve všech částech města Ralsko 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celé území obce, zejména k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (okolí letiště)  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce a opravy směřující k využití stávajících opuštěných a 
zdevastovaných objektů pro kulturní a sportovní účely. 
  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko (úsek rozvoje), Liberecký kraj, příp. další soukromé subjekty - 
dle vlastnických vztahů k nemovitostem 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Liberecký kraj, Město Ralsko, soukromé subjekty - dle vlastnických vztahů k 
nemovitostem 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- investiční záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

neupřesněno 
z toho cca 10 mil. Kč předpokládaný podíl Města Ralsko 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

soukromé subjekty - dle vlastnických vztahů k nemovitostem 
Město Ralsko 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast D  ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Opatření 
D3 Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních 
formách 

Aktivita D3.5    Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní účely 

Název projektu  D 3.5.3    Volnočasové centrum v Hradčanech 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí - pozemek p. č. 697/1 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového objektu pro kulturní vyžití, výchovu, vzdělávání a další veřejně 
prospěšné účely o kapacitě 20 – 30 účastníků. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- investiční záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 3 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita 
E1.1    Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Náhlově včetně vybudování 
ČOV pro sídlo 

Název projektu  E 1.1.1    Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Náhlov 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Celková rekonstrukce a dostavba stávající kanalizační sítě, včetně ČOV. 
(Nefunkční kanalizace a ČOV ohrožuje pásmo chráněného vodního zdroje). 
Je nutno dořešit otázku vlastnických vztahů a provozování zařízení  - kanalizace 
(Libex s. r.o.), doposud nevyřízeno. 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS, SčVK 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- investiční záměr  
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2014 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 9 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita 
E1.3    Převedení systému odkanalizování sídla Hradčany na ČOV 
Hradčany letiště 

Název projektu  E 1.3.1    Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nové kanalizační sítě včetně dvou čerpacích stanic odpadních vod a 
jejich odvedení do nově rekonstruované ČOV Sigma Letiště dle studie 
odvedených splaškových vod Hradčany nad Ploučnicí z roku 2004. (V současné 
době je stav kanalizace v místní části Hradčany havarijní s nefunkční ČOV, která 
v současné době slouží jako jímka na vyvážení splašků).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS, SčVK 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- Projektový záměr 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

rok 2015 – 2020   
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 10 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, SVS  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita 
E1.4    Rozšíření kanalizačního systému v sídlech Ploužnice a Hvězdov, 
vybudování přečerpávacích stanic a napojení na ČOV Hradčany letiště, 
likvidace stávajících nefunkčních ČOV v těchto sídlech 

Název projektu  E 1.4.1    Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Ploužnice pod Ralskem, Hradčany nad Ploučnicí 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nové kanalizační sítě, kanalizační stoky, výtlačného řadu, čerpací 
stanice odpadních vod a jejich odvedení do nově rekonstruované ČOV Sigma 
Letiště dle studie odvedených splaškových vod Hradčany nad Ploučnicí, 
Ploužnice, Hvězdov z roku 2004. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS, SčVK 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr 
- dokumentace pro územní rozhodnutí 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

• 2013 – 1. etapa: Ploužnice od křižovatky se silnicí II/268 k C. Bau a k farmě 
Ploužnice s.r.o. (1640m kanalizační stoky, KT 300 320m, výtlačné potrubí PS 
100 a ČSOV 1 
• 2015 - 2020 – další etapy 
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 7,6 mil. Kč (1.etapa) 
• 18 mil. Kč 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, SVS  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita E1.6    Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV v dalších sídlech 

Název projektu  E 1.6.1    Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody 
Předkladatel projektu  Soukromé subjekty, SVS, (SČVaK) 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě, vodovodu a ČOV . (Cílem projektu je 
odstranění stávajícího havarijního stavu, kdy nepřečištěné vody volně odtékají a 
zasakují do terénu).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Soukromé subjekty, SVS, (SČVaK) 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

• Vydané stavební povolení na rozšíření vodovodu a kanalizace  (etapa 2013) 
• Projektový záměr (další etapy) 
 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

• 2013 - 3. etapa rozšíření kanalizace a vodovodu (v souvislosti s výstavbou 
sběrného dvora odpadů) 
• 2014 - 2020 – odvedení přečištěných vod z ČOV Kuřívody 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

9 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

SVS (90%), Město Ralsko (10%) 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita 
E1.7    Rekonstrukce vodovodní sítě včetně výtlačného řadu a vyčištění 
vodojemu v Náhlově 

Název projektu  E 1.7.1    Rekonstrukce vodovodu Náhlov 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Náhlov  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Celková rekonstrukce (odstranění havarijního stavu) vodovodního řadu a 
vodárny v Náhlově. Je nutno vyřešit otázku provozování zařízení. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS, SčVK 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektová příprava  

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 7 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, SVS  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz


Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

38 

 
 
 

Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita E1.8    Rozšíření vodovodního systému z Hradčan do Borečku 

Název projektu  E 1.8.1    Vodovod Boreček 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Boreček  
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového zásobního vodovodního řadu napojeného na stávající zdroj 
Červený vrch (nový vodovodní řad PEHD 90 v délce 300 m jako náhrada 
stávajícího dožitého zásobního řadu na Borečku napájeného z 
kontaminovaného zdroje - vrt Boreček). 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS, SčVK 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projekt pro územní řízení 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 12 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (80%), SVS a.s. Teplice (20%)  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita E1.9    Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v dalších sídlech 

Název projektu  E 1.9.1    Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé 
Předkladatel projektu 
(vč. kontaktních 
údajů)  

VLS s.p., divize Mimoň 
- Miloslav Tůma, miloslav.tuma@vls.cz 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Horní Krupá  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, včetně vodárny na sídlišti v Dolní 
Krupé a výstavba nového vodovodního řadu s napojením všech obytných 
objektů v H.Krupé.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

VLS s.p., divize Mimoň 
- Miloslav Tůma, miloslav.tuma@vls.cz 

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS a.s. Teplice 
SčVK a.s. Teplice 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2014 - 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 7 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

VLS ČR, popř. spoluúčast SVS a.s. Teplice 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita E1.9    Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v dalších sídlech 

Název projektu  E 1.9.2    Rozšíření vodovodního řadu Ploužnice 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Ploužnice pod Ralskem, pozemek p. č. 56   
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rozšíření vodovodního řadu Ploužnice na pozemku p. č. 56 k. ú. Ploužnice pod 
Ralskem (výstavba nového vodovodního řadu PEHD 90 v délce 300 m) s 
napojením stávajících nemovitostí a nových RD v lokalitě.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

SVS a.s. Teplice 
SčVK a.s. Teplice 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektový záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2015  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 0,7 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (80%), SVS a.s. Teplice (20%)  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E1 Dobudování a rekonstrukce sítí technické infrastruktury – hlavně 
kanalizace, ČOV, vodovod, dále doplnění veřejného osvětlení 

Aktivita E1.11    Rozšíření ekologických a alternativních zdrojů vytápění včetně CZT 

Název projektu  
E 1.11.1    Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, 
včetně napojení na CZT, ve všech částech města Ralsko 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

celé území obce   
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nových zdrojů, případně napojení na stávající stávajících CZT 
Kuřívody a Ploužnice. Pořízení nových alternativních zdrojů vytápění (tepelná 
čerpadla, vodní elektrárny, větrné elektrárny, sluneční kolektory apod.)   

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

soukromé subjekty, výrobci a distributoři tepla 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektový záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2015 - 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 5 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko (cca 20%), ostatní subjekty (80%)  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita 
E2.1    Vybudování nových dopravních spojení mezi jednotlivými sídly 
(Kuřívody – Osečná, spojka podél letiště Hradčany), zlepšení dostupnosti 
Kuřívod jako správního centra obce 

Název projektu  
E 2.1.1    Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a 
II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Hradčany nad Ploučnicí – pozemky p.č. 80/1, p. č. 457/11    
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba provizorních sjezdů s využitím stávajících sjezdů na pozemku p. č. 
80/1 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí (sjezd z II/268 Ploužnice) a na p. č. 457/11 k. 
ú. Hradčany nad Ploučnicí (sjezd z II/270 Hradčany nad Ploučnicí) s cílem 
vymístění těžké dopravy z obytné zóny v Ploužnici (omezení do 3,5 tuny) do 
doby realizace projektu průmyslové spojky (dle ZÚR LK a ÚP Mimoň).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

KSS LK, Liberecký kraj 
soukromé subjekty 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektový záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2020  
 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

cca 3 mil.  Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Liberecký kraj, VLS s.p., Město Ralsko   
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita E2.2    Rekonstrukce krajských komunikací, odstranění bodových závad 

Název projektu  E 2.2.1    Dopravní řešení centra Kuřívod 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Kuřívody    
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového kruhového objezdu na křižovatce Kuřívody – Bělá pod 
Bezdězem za účelem zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, včetně 
parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení a autobusových zastávek. 
1 etapa - výstavba chodníku + VO ve směru od křižovatky II/268, směr Bělá pod 
Bezdězem, pravá strana po výstavbu nových RD (investorem je Město Ralsko). 
Další etapy tvoří nový kruhový objezd a doprovodná infrastruktura (investorem 
by měl být Liberecký kraj) 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz -  1.etapa 
Liberecký kraj - další etapy                    

Spolupracující 
organizace, partneři 

Liberecký kraj (KSS LK) – 1. etapa 
Město Ralsko (další etapy) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projekt stavby 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 – 1.etapa 
2014 - 2020 – další etapy 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 1,35 mil. Kč (1.etapa) 
• 25 mil. Kč (další etapy) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

1.etapa - Město Ralsko   
další etapy – Liberecký kraj (KSS LK), Město Ralsko (cca 20%)  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 
 
 
 
  

mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz


Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

44 

 
 
 

Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita E2.3    Rekonstrukce místních komunikací, odstranění bodových závad 

Název projektu  
E 2.3.1-3  Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u 
C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u restaurace Blízalka a na 
Svébořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3) 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Ploužnice pod Ralskem    

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce / generální oprava stávajících mostů – náprava jejich současného 
havarijního stavu. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 
část. v realizaci 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013+  
etapizace dle priorit 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 6 mil. Kč  
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 100%   
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita E2.4    Vybudování chodníků podél hlavních komunikací 

Název projektu  
E 2.4.1      Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice 
č.II/270 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Hradčany nad Ploučnicí 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového chodníku po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice II/270 
až na konec zastavěné části obce směr Doksy. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

VLS s.p. – vlastník části pozemků 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projektový záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013+ 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 1,35 mil. Kč  
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 100%   
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita E2.4    Vybudování chodníků podél hlavních komunikací 

Název projektu  E 2.4.2      Smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Hradčany nad Ploučnicí, Ploužnice pod Ralskem, Mimoň   
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba smíšené cyklostezky (pěší+cyklisté) podél silnice II/268 v úseku 
Mimoň – Ploužnice od domova důchodců po autobusovou zastávku v Ploužnici. 
Zahrnuje chodník, cyklostezku, veřejné osvětlení, přemostění Ploužnického 
potoka. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

Mikroregion Podralsko, Město Mimoň, soukromé subjekty 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

- projekt pro územní rozhodnutí 
- zadána inženýrská činnost (C projekt) 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013+  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 30 mil. Kč  
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko, Mikroregion Podralsko (žadatel o dotaci)  
možná dotace ze SFDI – do 50 % 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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mailto:faltusova@mestoralsko.cz
mailto:urban@mestoralsko.cz
mailto:faltusova@mestoralsko.cz


Program rozvoje města Ralsko – Akční plán                                                                      SAUL + ARR Nisa 2013 

47 

 
 
 

Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E2 Dobudování a rekonstrukce sítí dopravní infrastruktury 

Aktivita E2.5    Vybudování parkovišť v místech se zvýšeným pohybem osob 

Název projektu  E 2.5.1      Vybudování záchytného parkoviště Hradčany 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú Hradčany nad Ploučnicí – pozemek p. č. 470/2  (je ve vlastnictví Libereckého 
kraje, nutno dořešit majetkoprávní vztahy) 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového parkoviště osobních vozů s kapacitou 50 – 80 vozidel v části 
obce Hradčany. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Liberecký kraj / Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina 
Dokoupilová, telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko / Liberecký kraj (dle určení garanta) 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Projektový záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2014 - 2020  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 1 mil. Kč  
 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Liberecký kraj 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E3 Koncepční řešení potřeb a lokalizace bydlení v obci, podpora 
rozvoje bydlení, především v rodinných domech 

Aktivita 
E3.3    Podpora rozvoje bydlení v bytových domech – revitalizace 
brownfields = nová aktivita, která nebyla uvedena v Programu rozvoje města 
Ralsko - návrh dlouhodobé strategie  

Název projektu  E 3.3.1      Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I. 
Předkladatel projektu  Soukromé subjekty 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí -  na pozemcích p. č. 35, 36  (sídliště Ploužnice)  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce nevyužitých objektů po Sovětské armádě na bytové účely 
(revitalizace brownfields).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

SARITA s. r. o. (vlastník nemovitostí) 
 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

probíhá projektová příprava a realizace 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2020  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 100 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

SARITA s. r. o. (vlastník nemovitostí) -100% 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy  

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E3 Koncepční řešení potřeb a lokalizace bydlení v obci, podpora 
rozvoje bydlení, především v rodinných domech 

Aktivita 
E3.3    Podpora rozvoje bydlení v bytových domech – revitalizace 
brownfields = nová aktivita, která nebyla uvedena v Programu rozvoje města 
Ralsko - návrh dlouhodobé strategie  

Název projektu  E 3.3.2      Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II. 
Předkladatel projektu  Soukromé subjekty 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí -  na pozemku p. č. 40  (sídliště Ploužnice)  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce nevyužitých objektů po Sovětské armádě na bytové účely 
(revitalizace brownfields). 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

nový vlastník nemovitostí  (změna vlastnických vztahů) 
 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Probíhá realizace 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 - 2020  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 30 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

nový vlastník nemovitostí - 100%   
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření 
E3 Koncepční řešení potřeb a lokalizace bydlení v obci, podpora 
rozvoje bydlení, především v rodinných domech 

Aktivita 
E3.3    Podpora rozvoje bydlení v bytových domech – revitalizace 
brownfields = návrh nové aktivity, která nebyla uvedena v Programu rozvoje 
města Ralsko (návrh dlouhodobé strategie) 

Název projektu  E 3.3.3      Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí -  sídliště Ploužnice  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Zateplení pláště bytových domů typu BANKS, včetně výměny výplně otvorů 
(okna, dveře) za účelem zlepšení technického stavu objektů a úspory energie na 
vytápění. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

MŽP 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Probíhá realizace 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 6 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 50%  
MMR – dotační programy pro bydlení – 50 % 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E4 Rozvoj občanského vybavení ve městě 

Aktivita E4.3    Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Název projektu  E 4.3.1      Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody, Hradčany nad Ploučnicí -  sídliště Ploužnice  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rozšíření kapacity a zlepšení hygienických podmínek mateřské školy v Ralsku 
(výstavba nové MŠ v Ploužnici nebo dostavba stávajícího areálu školy v 
Kuřívodech).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 – 2020   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 8 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 
 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E4 Rozvoj občanského vybavení ve městě 

Aktivita E4.3    Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Název projektu  E 4.3.2      Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba dětského dopravního hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy 
Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

• cca 150 tis. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – 80 %  
dotace z LK – 20 % 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E4 Rozvoj občanského vybavení ve městě 

Aktivita E4.3    Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Název projektu  E 4.3.3      Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody  

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Nákup a instalace 4 ks herních prvků do areálu zahrady Základní školy a 
mateřské školy Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech (lanový prvek, dětský 
domek, pískoviště, houpací sestava).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka v Ralsku - Kuřívodech 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013  

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů) 

• cca 300 tis. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko 
další externí zdroje zatím nezjištěny  

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast E  ROZVOJ INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ, TECHNICKÁ, SOCIÁLNÍ) 

Opatření E4 Rozvoj občanského vybavení ve městě 

Aktivita 
E4.4    Obnova a rozvoj infrastruktury ostatních služeb pro obyvatele 
= nová aktivita, která nebyla uvedena v Programu rozvoje města Ralsko - návrh 
dlouhodobé strategie 

Název projektu  E 4.4.1      Obnova hřbitova v Kuřívodech 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Kuřívody – pozemek p. č. 285/2 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Obnova původního hřbitova v Kuřívodech na pozemku p. č. 285/2 včetně 
stavebních úprav vyplývajících z platné legislativy (stavební zákon, zákon o 
pohřebnictví).  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – úsek MH, dopravy a ŽP - Ing. Martina Dokoupilová,             
telefon:  487 898 138 , e-mail:  dokoupilova@mestoralsko.cz                         

Spolupracující 
organizace, partneři 

- 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 – 2020   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 6 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F2 Řešení problémů sociálně vyloučených lokalit 

Aktivita 
F2.2    Intenzivní spolupráce všech aktérů na řešení problémů sociálně 
vyloučených lokalit 

Název projektu  F 2.2.1      Svítání – program prevence kriminality 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko – místostarosta  - Oto Váradi, DiS. - varadi@mestoralsko.cz,  
tel. 487 898 126 

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec - s důrazem na sociálně vyloučené lokality 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

„Svítání“ je název programu prevence kriminality města Ralsko, který řeší mj. 
zapojení občanů města Ralsko do preventivní činnosti ve spolupráci s MP 
Ralsko. (Jedná se např. o preventivní hlídkovou činnost, působení na mladistvé, 
apod.). 
Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy se stále více se objevují i v 
malých městech či obcích. Týká se to zejména specifických jevů nebo kumulace 
jevů, např. protiprávní jednání nepřizpůsobivých osob, které je mj. důsledkem 
jejich sestěhování do tzv. sociálně vyloučených lokalit.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – místostarosta  - Oto Váradi, DiS. - varadi@mestoralsko.cz,  
tel. 487 898 126 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Policie ČR  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Zpracován program, schválen Radou města Ralsko 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 – 2014    

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 250 tis. Kč (zařazeno do návrhu rozpočtu) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  F 3.1.1      Společenské centrum Náhlov 

Předkladatel projektu  
občanská iniciativa / Město Ralsko  
 

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú. Náhlov 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce stávající administrativní budovy s cílem využití pro společenské a 
kulturní akce v této místní části (mj. jako prevence sociálně patologických jevů u 
dětí a mládeže). V současné době funguje jako nízkoprahové centrum pro 
ohroženou mládež. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

vlastník objektu (doc. Římsa)/ Město Ralsko 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Město Ralsko / vlastník objektu  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2014 – 2020   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 4 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  
F 3.1.2      Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Ralsko – Ploužnice 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú.  Hradčany nad Ploučnicí - pozemek p. č. 5 (ve vlastnictví Města Ralsko) 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Rekonstrukce objektu po Sovětské armádě v Ploužnici (sídliště) na víceúčelové 
zařízení pro volnočasové aktivity a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
města Ralsko.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

? 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2014 – 2020 
2013 – Zadání projektu pro stav. povolení, realizační dokumentace (0,6 mil. Kč) 

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 25 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko – spoluúčast, možnost získání dotace na vzdělávání a 
volnočasové aktivity romské populace 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  F 3.1.3      Sportovní hřiště Náhlov 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú.  Náhlov – na pozemku p. č. 51 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového sportovního hřiště v Náhlově s objektem se sociálním 
zařízením a kabinou pro rozhodčí a sportovce.  

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

? 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2016 – 2020   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 8 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100% 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  F 3.1.4      Dětské hřiště Náhlov 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú.  Náhlov – na pozemku p. č. 51 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového dětského hřiště v Náhlově pro děti školního a předškolního 
věku. Součástí záměru je umístění multifunkční herní sestavy včetně houpačky, 
laviček a odpadkových košů. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

? 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 0,3 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100% 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, připr. k realizaci apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  F 3.1.5      Dětské hřiště Hvězdov 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú.  Ploužnice pod Ralskem - na pozemku p. č. 126/19 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového dětského hřiště ve Hvězdově pro děti školního a předškolního 
věku.  Umístění multifunkční herní sestavy včetně houpačky, laviček a 
odpadkových košů. 
 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

? 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013+   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 0,3 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100% 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, připr. k realizaci apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F3 Intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivita F3.1    Rozšíření možností pro trávení volného času dětí a mládeže 

Název projektu  F 3.1.6      Dětské hřiště Hradčany 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Místo (lokalizace) 
projektu 

k.ú.  Hradčany nad Ploučnicí - na pozemku p. č. 671/9 
 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Výstavba nového dětského hřiště v Hradčanech pro děti školního a předškolního 
věku. Součástí záměru je umístění multifunkční herní sestavy včetně houpačky, 
laviček a odpadkových košů. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko -úsek rozvoje města-František Urban, urban@mestoralsko.cz, 
tel. 487 898 130, Bc. Inna Faltusová, DiS., faltusova@mestoralsko.cz, 487 898 
127                       

Spolupracující 
organizace, partneři 

? 

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Investiční záměr 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013+   

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• cca 0,3 mil. Kč  

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100% 
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z ext. zdrojů, připr. k realizaci apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 
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Prioritní oblast F  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Opatření F4 Posílení bezpečnosti ve městě 

Aktivita 
F4.2    Opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
= nová aktivita, která nebyla uvedena v Programu rozvoje města Ralsko - návrh 
dlouhodobé strategie 

Název projektu  F 4.2.1      Bezpečný přechod 

Předkladatel projektu  
Město Ralsko – místostarosta  - Oto Váradi, DiS. - varadi@mestoralsko.cz,  
tel. 487 898 126 

Místo (lokalizace) 
projektu 

celá obec, zejména k.ú. Kuřívody, Ploužnice pod Ralskem a Hradčany nad 
Ploučnicí 

Stručný popis 
projektu (podrobnější 
informace o projektu 
případně  
v samostatné příloze) 

Cílem programu je zabezpečit bezpečný přechod přes komunikace v obci, a to 
zejména v době příchodu a odchodu dětí do/ze školy. 
Jedná především o dvě lokality, a to přechod na Ploužnici a křižovatka v 
Kuřívodech. Dohled bude zajištěn dohodami o pracovní činnosti z řad místních 
občanů – předpoklad důchodci. Dohled bude řádně proškolen, vybaven žlutou 
reflexní vestou a terčíkem s nápisem STOP. 

Garant realizace 
(instituce, kont. 
osoba) 

Město Ralsko – místostarosta  - Oto Váradi, DiS. - varadi@mestoralsko.cz,  
tel. 487 898 126 

Spolupracující 
organizace, partneři 

Policie ČR, školy  

Stav přípravy (projekt. 
dokumentace, vydané 
stavební povolení aj.) 

Zpracován program, schválen Radou města Ralsko 

Termín realizace 
(návrh - měsíc, rok) 

2013 – 2014    

Rozpočet projektu 
(odhad nákladů v tis. 
Kč) 

• 40 tis. Kč (zařazeno do návrhu rozpočtu) 

Financování (možné 
externí zdroje, 
dotace…) 

Město Ralsko - 100%  
další externí zdroje zatím nezjištěny 

Návaznost na platné 
strategické 
dokumenty a operační 
programy 

Program rozvoje Libereckého kraje na léta  2007-2013 – vybrané aktivity: 
 

Priorita realizace  
I. velmi důležité (nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.) 
II. důležité (střední priorita důležitosti) 
III. vhodné (možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích) 

 
 

 
  

mailto:varadi@mestoralsko.cz
mailto:varadi@mestoralsko.cz
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2.2.2 Další možné aktivity („měkké“ projekty) k dalšímu zpracování: 

 
1. Vznik Sportovního klubu 

 předkladatel projektu: Město Ralsko 

 buď založení samostatného subjektu (příspěvková organizace města, nebo spolupráce s o.s. Naše 

Ralsko a jeho finanční podpora 

 garant realizace: město Ralsko 

 spolupráce: o.s. Naše Ralsko, sportovní komise 

Zařazení do priorit, opatření, aktivit:  
-  Opatření B 3 - Podpora sociálních vazeb mezi sídly – společné kulturní a sportovní akce 
-  Opatření D 3 - Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních formách 
 

2. Propagace města Ralsko 

 vydávání periodika (měsíčníku) 

 vydání knihy o městě Ralsko 

 pravidelná propagace v časopisech zaměřených na cestovní ruch 

 účast na propagačních akcích a veletrzích cestovního ruchu 

Zařazení do priorit, opatření, aktivit:  
-  Opatření B 3 - Podpora sociálních vazeb mezi sídly – společné kulturní a sportovní akce 
-  Opatření D 4 - Zlepšení propagace města pro cestovní ruch, zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti 
cestovního ruchu  
-  Opatření F 1 - Podpora vzniku občanských sdružení, zapojení občanů do dění v obci, posilování místního 
patriotismu a vytváření pozitivního obrazu obce mezi občany města i navenek 
(Aktivita F 1.3. - Rozvoj obecních médií, Aktivita F 1.4. - Budování pozitivního obrazu obce) 
 

3. Informační systém pro obyvatele 

 informační tabule – výlepové plochy – všechny části města 

 informační šipky  

 bezdrátový rozhlas do jednotlivých částí města 

 nové webové stránky města 

Zařazení do priorit, opatření, aktivit:  
-  Opatření B 3 - Podpora sociálních vazeb mezi sídly – společné kulturní a sportovní akce 
-  Opatření D 4 - Zlepšení propagace města pro cestovní ruch, zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti 
cestovního ruchu 
-  Opatření F 1 - Podpora vzniku občanských sdružení, zapojení občanů do dění v obci, posilování místního 
patriotismu a vytváření pozitivního obrazu obce mezi občany města i navenek 
(Aktivita F 1.3. - Rozvoj obecních médií, Aktivita F 1.4. - Budování pozitivního obrazu obce) 
 

4. Zajištění bezpečnosti obyvatel  

 kamerový systém v sídlištích 

Zařazení do priorit, opatření, aktivit:  
-  Opatření F 2 - Řešení problémů sociálně vyloučených lokalit 
-  Opatření F 4 - Posílení bezpečnosti ve městě 
 

5. Rozvoj lidských zdrojů 

 podpora vzdělávacích akcí 

 podpora kulturních akcí 

 podpora dalšího vzdělávání mladých 

 podpora rekvalifikací obyvatelstva 

Zařazení do priorit, opatření, aktivit:  
- Opatření A 7 - Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel 
-  Opatření B 3 - Podpora sociálních vazeb mezi sídly – společné kulturní a sportovní akce 
-  Opatření D 3 - Rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití i v netradičních formách 
-  Opatření D 4 - Zlepšení propagace města pro cestovní ruch, zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti 
cestovního ruchu 
-  Opatření F 1 - Podpora vzniku občanských sdružení, zapojení občanů do dění v obci, posilování místního 
patriotismu a vytváření pozitivního obrazu obce mezi občany města i navenek 
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2.3. Vyhodnocení priorit Akčního plánu  

Do Akčního plánu byly zařazeny všechny návrhy projektových záměrů, které shromáždili členové Komise pro 
rozvoj města od obyvatel jednotlivých městských částí, podnikatelských subjektů i neziskových organizací. 
Reálný termín realizace u mnohých projektů s ohledem na technické podmínky a zejména možnosti financování 
překračuje střednědobý horizont, proto bylo třeba projekty roztřídit podle priority realizace do 3 skupin 
(označeny římskými číslicemi.). I. skupinu s nejvyšší prioritou tvoří projekty a záměry označené jako velmi 
důležité, nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod., II. skupinu tvoří důležité projekty se střední 
prioritou, III. skupinu tvoří projekty s nižší prioritou, označené jako vhodné (s možným odkladem v čase 
v závislosti na disponibilních zdrojích). 

Hodnocení prováděli nejprve členové Komise pro rozvoj města a zástupci za Město a Městský úřad 
(starosta, zástupci úseku rozvoje města a úseku místního hospodářství, dopravy a životního prostředí – celkem 
7 hodnotitelů) a následně členové Zastupitelstva města Ralsko (14 hodnotitelů). Pro zpracování finální podoby 
priorit Akčního plánu jsme použili pouze hodnocení členů zastupitelstva. Hodnotitelé zařadili projekty do I. až III. 
skupiny dle důležitosti a naléhavosti řešení. Projektům v jednotlivých skupinách byly přiřazeny body (3 body za 
skupinu I., 2 body za skupinu II. a 1 bod za skupinu III.) a následně bylo stanoveno souhrnné pořadí projektů 
podle bodového součtu hodnotitelů – členů Zastupitelstva města Ralsko (viz přiložená tabulka). Do I. skupiny 
s nejvyšší prioritou byly zařazeny projekty s rozpětím 34 – 42 bodů, do II. skupiny se střední prioritou projekty 
s 25 – 33 body a III. skupinu tvoří projekty s méně než 24 body, které představují zásobník vhodných projektů 
na delší období. Přesnější zařazení projektů (zejména II. a III. skupiny) k realizaci v jednotlivých letech zatím 
není možné – dosud chybí aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled. 

 
 

3. IMPLEMENTACE A MONITORING 
Zpracovaný a schválený Program rozvoje města Ralsko je důležitým výchozím předpokladem pro naplnění 

priorit a cílů volené reprezentace města. Neméně důležitou fází je však implementace („uvedení do života“) a 
monitoring (sledování jeho plnění v čase). Příprava Programu rozvoje si vyžádala zapojení představitelů vedení 
města (rada, zastupitelstvo, komise), přizvaných odborníků s potřebnými znalostmi a zkušenostmi i případně 
rozdílnými pohledy na budoucnost města, zčásti i laické veřejnosti (prostřednictvím dotazníků v rámci procesu 
přípravy územního plánu i sběru projektů). Realizace strategického plánu je však úkolem manažerským, který 
vyžaduje podrobný dohled nad aktivitami města a dalších organizací, které budou do realizace zapojeny. Pro 
tento úkol je třeba na základě zkušeností z jiných českých měst a podle programovacích zásad EU vytvořit a 
naplnit odpovídající struktury.  

 

3.1. Implementace 

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje 
garant (většinou příslušný odbor či pracoviště Městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) buď vlastními 
silami, nebo prostřednictvím jiného subjektu – vybraného realizátora. Na realizaci se ale spolupodílejí i členové 
volených orgánů, výborů a příslušných komisí.  

Konkrétní akce by v předrealizační fázi měly být doplněny o konkrétní ukazatele, určující dosažené cíle 
(např. nová pracovní místa, bytové jednotky, lůžka aj., včetně dodržení rozpočtových nákladů), aby bylo možné 
posoudit, do jaké míry byly po realizaci projektu splněny.  

Dle zkušeností z jiných měst doporučujeme formálně ustavit funkci manažera strategického rozvoje, který 
by současně plnil i funkci tajemníka Komise pro rozvoj města Ralsko (dále jen „Komise“). Jeho úkolem je 
sledovat, koordinovat a průběžně řešit problematiku plnění programu rozvoje jednotlivými garanty (orgány a 
odbory/úseky MěÚ a institucemi i mimo městský úřad). Manažer strategického rozvoje by měl vést aktuální 
přehled plnění jednotlivých projektů, s jejich nositeli, zodpovědnými osobami („patrony“) z řad členů Komise a 
garanty jednotlivých úkolů projednávat postup realizace, podílet se na přípravě a aktualizaci časových plánů a 
řešení otázek finančního zabezpečení. Dále by měl organizovat, zajišťovat a podílet se na realizaci cílů 
neinvestičního charakteru a plnit úkoly strategického plánu, jejichž je nositelem. 

Finančním garantem Programu rozvoje, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu bude 
financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo Město Ralsko se svými existujícími 
organizačními strukturami (zastupitelstvo, rada města, odborný aparát úřadu, příslušné výbory a komise aj., 
popř. pověřené organizační složky a příspěvkové organizace) a technickými a ekonomickými nástroji (rozpočet 
města).  

Doporučujeme pravidelně prověřovat možnosti financování ze zdrojů mimo městský rozpočet a průběžně 
podávat žádosti o financování ze státního a krajského rozpočtu a účelových fondů (SFŽP, SFDI…), zpracovávat 
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projekty do jednotlivých operačních programů EU, spolufinancovaných z ERDF a ESF apod. Touto činností by 
měl být pověřen příslušný odbor/úsek městského úřadu, popř. přímo manažer strategického rozvoje či jím 
pověřený subjekt (i externí spolupracující instituce). S ohledem na končící programovací období EU nebyla do 
projektových listů doplněna návaznost na strategické dokumenty a operační programy (v současné době nejsou 
aktuální). Tyto důležité informace doporučujeme doplnit až po schválení dokumentů na nové období 2014 – 
2020 (nové operační programy EU, aktualizovaný Program rozvoje Libereckého kraje aj.). 

 

3.2. Monitoring 

Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění 
strategických cílů – opatření, jak byly definovány ve zpracovaném Programu rozvoje města. Monitoring stavu 
jednotlivých projektů, resp. procesu realizace by měla nadále zajišťovat jmenovaná Komise pro rozvoj města 
Ralsko, složená z představitelů samosprávy, institucí a občanů, kteří se aktivně podíleli na přípravě dlouhodobé 
rozvojové strategie města i akčního plánu. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města při 
zajišťování realizace cílů programu rozvoje a souvisejících činností. Ve spolupráci s odborným aparátem MěÚ 
sleduje a vyhodnocuje přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů plánu a dalších aktivit, s rozvojem 
města souvisejících. Průběžně provádí koordinační činnost při realizaci projektů. 

Monitoring realizace projektů bude sledovat a vyhodnocovat: 

 soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu 
 plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty 
 dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části pro 

dané aktivity a opatření  
 efektivitu využití a skutečný objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným 

objemem finančních prostředků 
 spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace. 

Komplexní monitoring by měla Komise (pokud si tuto činnost nevyhradí přímo Rada města Ralsko) provádět 
minimálně 1x ročně. Na základě zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících z Programu rozvoje města, vypracuje 
monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží starostovi (radě města) a následně 
zastupitelstvu města. Monitorovací zpráva bude obsahovat vyhodnocení realizací projektů dle bodů - viz výše. 

Pokud z monitorovací zprávy vyplyne, že realizace projektů probíhá jinak, než bylo stanoveno v akčním 
plánu, učiní zastupitelstvo takové úkony směrem ke garantovi realizace, aby realizace probíhala dle 
schváleného plánu. 

3.3. Aktualizace Programu rozvoje 

Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu, sestaveného pro delší časové 
období. Z tohoto důvodu je nutné celý Program rozvoje města pravidelně aktualizovat, aby časem nedošlo 
k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace změnou některých 
zákonů, změny rozpočtových priorit apod.).  

Aktualizací se ověřuje, zda jsou i s odstupem času stále platné předpoklady, na nichž byla rozvojová 
strategie postavena. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické části a jsou 
shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je plán zaměřen.  

 Aktualizace rozvojové strategie, resp. Akčního plánu může být prováděna přímo Městem (např. 
manažer strategického rozvoje) nebo ve spolupráci se zhotovitelem Programu rozvoje města. 
Aktualizace se vždy zaměřuje na: 

 sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohlo ohrozit realizaci navržených 
činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.) 

 sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické 
části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města – analýza silných a slabých 
stránek) 

 sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se Program rozvoje města dotýká.  

Subjekt provádějící aktualizaci Programu rozvoje dle výše uvedených bodů předkládá výsledky aktualizace 
starostovi (radě) a následně zastupitelstvu města. Zároveň navrhuje změny a úpravy opatření, aktivit, projektů, 
které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města navržené změny posoudí a 
rozhodne o jejich zařazení do aktualizovaného rozvojového plánu. 

Podle vývoje městského rozpočtu a naplňování jeho priorit by Program rozvoje města měl být aktualizován 
pravidelně. Zejména jde o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního plánu, které navrhujeme 
aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotný Program rozvoje města Ralsko jako 
dlouhodobý koncepční dokument (Návrh dlouhodobé strategie rozvoje) doporučujeme aktualizovat ve čtyřleté 
periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města. 
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4. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 
Zpracovatel Programu rozvoje města Ralsko doporučuje voleným orgánům (radě, zastupitelstvu) a vedení 

města dodržet následující postup pro implementaci:  

 Po zpracování střednědobého rozpočtového výhledu (v průběhu roku 2013) upřesnit finanční náročnost 
projektů a zařazení jejich realizace do jednotlivých let (se zahrnutím do rozpočtu příslušného roku). 

 Provádět pravidelný monitoring plnění úkolů vyplývajících z Programu rozvoje města Ralsko. Komise 
pro rozvoj města Ralsko jako orgán rady města bude v souladu se svým statutem a plánem činnosti i 
nadále zajišťovat výše uvedenou "společensko-politickou" složku řízení strategického rozvojového 
plánu tím, že bude zejména provádět pravidelný dohled nad realizací jednotlivých projektů – minimálně 
1x ročně a bude navrhovat opatření v případech, kdy se změní podmínky a některé cíle již nebudou 
aktuální či nebudou moci být z objektivních důvodů dosaženy. Při této své činnosti bude využívat 
poznatky a iniciativy odpovědných osob za jednotlivé dílčí projekty („garantů projektů“). 

 Jednotlivé úkoly Programu rozvoje budou řešeny v pracovním pořádku Městského úřadu Ralsko, 
přičemž rozhodující pro úspěch bude monitorování a koordinace těchto úkolů. Bez toho, aby „radnice“ 
(tj. vedení města, členové zastupitelstva i úředníci Městského úřadu) přijala dokument za svůj, je plán 
nesplnitelný!  

 Komise pro rozvoj města Ralsko by se měla scházet podle potřeby (zpravidla čtvrtletně či pololetně, 
minimálně však 1x ročně). O průběhu jednání a přijatých usneseních je vhodné pořizovat zápis, který 
bude k dispozici vedení města a členům zastupitelstva. O zjištěních, návrzích a připomínkách Komise je 
třeba průběžně informovat radu města a důležité informace o realizaci Programu rozvoje předávat 
členům zastupitelstva. 

 Komise by měla trvale sledovat možnost externího financování projektů, obsažených v Programu 
rozvoje města Ralsko, zejména možnost zařadit vybrané vhodné projekty do vládních podpůrných 
programů a dotačních titulů a operačních programů Evropské unie. V této souvislosti doporučujeme po 
schválení nových nadřazených strategických rozvojových dokumentů (regionálních a celostátních) a 
operačních programů EU na léta 2014 – 2020 provést aktualizaci Akčního plánu a doplnit do 
projektových listů návaznost na tyto dokumenty (s ohledem na zastaralost stávajících platných 
dokumentů nebyla tato návaznost v rámci projektových listů řešena).  

 Komise pro rozvoje města Ralsko by se kromě pravidelných periodických zasedání, zaměřených na 
kontrolu aktuálního plnění Akčního plánu, měla přibližně za rok (tj. v první polovině roku 2014) znovu 
sejít s vedením Města k projednání dosavadního postupu realizace a odsouhlasit případné úpravy 
Programu rozvoje města (zejména v části Akčního plánu), které budou zohledňovat změny, ke kterým v 
průběhu roku došlo. 

 S výstupy Programu rozvoje města Ralsko je třeba průběžně seznamovat nejširší veřejnost. Vhodnými 
nástroji jsou lokální tiskoviny a bulletiny, denní tisk regionálního charakteru, internetová prezentace na 
webových stránkách města apod. Pro realizaci projektů z Programu rozvoje je nezbytné i nadále 
získávat podporu obyvatel města; je třeba rovněž vytvářet podmínky pro aktivní účast občanů města, 
institucí a podniků v Ralsku, ale i představitelů okolních obcí a dalších institucí (včetně MR / LAG 
Podralsko aj.) na aktualizaci Programu rozvoje a implementaci jeho opatření, aktivit i konkrétních 
projektů Akčního plánu. 

 

Program rozvoje města Ralsko nesmí být chápán jako dogma. Tento dokument se mění a vyvíjí v návaznosti 
na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění prvního úkolu a je optimální, 
je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a monitoring). Na druhé straně je nutné 
respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného 
dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a 
aktivitami) musí být podložen jasnými a konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem Komise pro rozvoj města, 
volených orgánů města, zástupců Městského úřadu a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby 
vize, záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny. 
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5. POUŽITÉ PODKLADY 
 Územní plán města Ralsko (aktuální výstupy) 
 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje  
 Regionální operační program NUTS II – Severovýchod na léta 2007 – 2013  
 Tematické (resortní) operační programy ČR na období 2007-2013  
 Strategie rozvoje Libereckého kraje (do r. 2020) 
 Program rozvoje Libereckého kraje (2007-2013) 
 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013  
 Odvětvové koncepční dokumenty Libereckého kraje z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, 

dopravy, životního prostředí… 
 Studie, koncepce a pracovní podklady poskytnuté odbornými pracovníky MěÚ Ralsko a členy 

Komise pro rozvoj města 
 Články z denního tisku a odborných periodik 
 Webové stránky Města Ralsko, popř. a dalších subjektů na území města aj. 
 Konzultace s představiteli vedení Města a Městského úřadu Ralsko, popř. jimi řízených složek 

 
 

6. PODĚKOVÁNÍ 
 

Zpracovatel (konzultant) Programu rozvoje města Ralsko vyslovuje poděkování za příkladnou spolupráci při 
řešení a projednávání jednotlivých etap dokumentu, za podnětné návrhy a připomínky a poskytnuté podklady 
představitelům vedení, rady a zastupitelstva města a jednotlivých odborných pracovišť městského úřadu, 
zejména pak členům Komise pro Program rozvoje města Ralsko,  

a dále představitelům místních orgánů a institucí, komisí, zástupcům občanských sdružení a dalším 
osloveným občanům města Ralsko. 

Dále zpracovatel děkuje za přínosnou spolupráci všem osloveným expertům a zpracovatelům koncepčních 
dokumentů, studií, a dalších materiálů, ze kterých vycházel a čerpal informace pro zpracování Programu 
rozvoje města Ralsko. 

 

7. PŘÍLOHA – PRIORITY AKČNÍHO PLÁNU – SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ TABULKA 
V příloze Programu rozvoje města Ralsko jsou uvedeny dvě tabulky hodnocení priorit Akčního plánu (v 

řazení dle priorit, resp. dle pořadí projektů). Hodnocení provedlo 14 členů zastupitelstva na jednání dne 
6.2.2012. Způsob vyhodnocení byl popsán v kapitole 2.3 Vyhodnocení priorit Akčního plánu.  
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Souhrnné hodnocení 14 hodnotitelů – členů Zastupitelstva města Ralsko - řazeno dle priorit a opatření 
 

 Kód 
projektu 

Název projektu 
Priorita 

Body Pořadí 
Sku-
pina I. II. III. 

A 1.3.1 Sběrný dvůr odpadů Kuřívody 7 4 3 32 24. II. 

A 1.3.2 Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství v Ploužnici (letiště) 5 4 5 28 31.-36. II. 

A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko 0 9 5 23 46.-49. III. 

A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech měst. částech vč. ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů 4 8 2 30 26.-29. II. 

A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce na rok 2013 11 0 3 36 15.-19. I. 

A 5.1.2 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko) 1 9 4 25 42.-45. II. 

A 5.2.1 Úprava veř. prostranství včetně vybudování odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech m. Ralsko 5 3 6 27 37.-38. II. 

A 5.2.2 Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody 7 2 5 30 26.-29. II. 

A 5.2.3 Obnova sítí Ploužnice 1 7 6 23 46.-49. III. 

A 5.2.4 Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část Ploužnice 1 9 4 25 42.-45. II. 

A 5.2.5 Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové centrum, park 5 2 7 26 39.-41. II. 

C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany 7 5 2 33 23. II. 

C 2.1.1 Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody 9 4 1 36 15.-19. I. 

C 2.1.2 Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody (dříve E 3.2.1) 0 0 14 14 58. III. 

C 3.2.1 Revize městských pozemků (historický majetek obce) 10 3 1 37 11.-14. I. 

C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska 6 5 3 31 25. II. 

D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko 4 3 7 25 42.-45. II. 

D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech 1 12 1 28 31.-36. II. 

D 1.2.1 Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně tras 0 7 7 21 51. III. 

D 1.2.2 Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla" 3 6 5 26 39.-41. II. 

D 1.5.1 Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech 8 0 6 30 26.-29. II. 

D 1.5.2 Sezonní WC u IC Kuřívody 13 1 0 41 2.-6. I. 

D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku 5 2 7 26 39.-41. II. 

D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko 1 6 7 22 50. III. 

D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center 1 2 11 18 54.-55. III. 

D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody 3 8 3 28 31.-36. II. 

D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko 1 2 11 18 54.-55. III. 

D 3.5.3 Volnočasové centrum v Hradčanech 6 2 6 28 31.-36. II. 

E 1.1.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV 12 0 2 38 8.-10. I. 

E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí 5 6 3 30 26.-29. II. 

E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice 7 6 1 34 20.-22. I. 

E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody 0 6 8 20 52. III. 

E 1.7.1 Rekonstrukce vodovodu Náhlov 10 3 1 37 11.-14. I. 

E 1.8.1 Vodovod Boreček 12 1 1 39 7. I. 

E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé 7 6 1 34 20.-22. I. 

E 1.9.2 Rozšíření vodovodního řadu Ploužnice 10 3 1 37 11.-14. I. 
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E 1.11.1 Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech m. Ralsko 5 1 8 25 42.-45. II. 

E 2.1.1 Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany 10 2 2 36 15.-19. I. 

E 2.2.1 Dopravní řešení centra Kuřívod 11 2 1 38 8.-10. I. 

E 2.3.1-3 
Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u 
restaurace Blízalka a na Svébořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3) 

8 6 0 36 15.-19. I. 

E 2.4.1 Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice č. II/270 11 2 1 38 8.-10. I. 

E 2.4.2 Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice 13 1 0 41 2.-6. I. 

E 2.5.1 Vybudování záchytného parkoviště Hradčany 7 0 7 28 31.-36. II. 

E 3.3.1 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I. 1 0 13 16 57. III. 

E 3.3.2 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II. 1 1 12 17 56. III. 

E 3.3.3 Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice 11 1 2 37 11.-14. I. 

E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku 13 1 0 41 2.-6. I. 

E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku 2 5 7 23 46.-49. III. 

E 4.3.3 Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku 1 3 10 19 53. III. 

E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech 4 7 3 29 30. II. 

F 2.2.1 Svítání – program prevence kriminality 5 3 6 27 37.-38. II. 

F 3.1.1 Společenské centrum Náhlov 1 7 6 23 46.-49. III. 

F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice 8 4 2 34 20.-22. I. 

F 3.1.3 Sportovní hřiště Náhlov 5 4 5 28 31.-36. II. 

F 3.1.4 Dětské hřiště Náhlov 13 1 0 41 2.-6. I. 

F 3.1.5 Dětské hřiště Hvězdov 14 0 0 42 1. I. 

F 3.1.6 Dětské hřiště Hradčany 13 1 0 41 2.-6. I. 

F 4.2.1 Bezpečný přechod 10 2 2 36 15.-19. I. 

 
 
Legenda: 
Priority:              

I. – nejvyšší priorita - (velmi důležité, nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.- 3 body),  
II. – střední priorita (důležité projekty - 2 body), 
III. – nízká priorita (vhodné projekty – možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích - 1 bod) 

 
Souhrnné hodnocení (výsledný návrh od všech hodnotitelů): 
 

Skupina: I. nejvyšší priorita (34-42 bodů)   II. střední priorita (25-33 bodů), III. nízká priorita (14-24 bodů) 

Pořadí:  pořadí projektů podle priority (dosaženého součtu bodů) 
Hodnotilo: 14 členů Zastupitelstva města Ralsko. Minimální součet bodů při hodnocení všech projektů = 14 bodů, maximum = 42 bodů. 
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Souhrnné hodnocení 14 hodnotitelů – členů Zastupitelstva města Ralsko - řazeno dle pořadí důležitosti 
 

 Kód 
projektu 

Název projektu 
Priorita 

Body Pořadí 
Sku-
pina I. II. III. 

F 3.1.5 Dětské hřiště Hvězdov 14 0 0 42 1. I. 

D 1.5.2 Sezonní WC u IC Kuřívody 13 1 0 41 2.-6. I. 

E 2.4.2 Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice 13 1 0 41 2.-6. I. 

E 4.3.1 Dostavba – optimalizace kapacit mateřské školy v Ralsku 13 1 0 41 2.-6. I. 

F 3.1.4 Dětské hřiště Náhlov 13 1 0 41 2.-6. I. 

F 3.1.6 Dětské hřiště Hradčany 13 1 0 41 2.-6. I. 

E 1.8.1 Vodovod Boreček 12 1 1 39 7. I. 

E 1.1.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Náhlov + ČOV 12 0 2 38 8.-10. I. 

E 2.2.1 Dopravní řešení centra Kuřívod 11 2 1 38 8.-10. I. 

E 2.4.1 Chodník po hrázi Hradčanského rybníka a podél silnice č. II/270 11 2 1 38 8.-10. I. 

C 3.2.1 Revize městských pozemků (historický majetek obce) 10 3 1 37 11.-14. I. 

E 1.7.1 Rekonstrukce vodovodu Náhlov 10 3 1 37 11.-14. I. 

E 1.9.2 Rozšíření vodovodního řadu Ploužnice 10 3 1 37 11.-14. I. 

E 3.3.3 Zateplení BD č. p. 332 – 337 Ploužnice 11 1 2 37 11.-14. I. 

A 5.1.1 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě – akce na rok 2013 11 0 3 36 15.-19. I. 

C 2.1.1 Hlavní přístup do průmyslové zóny Kuřívody 9 4 1 36 15.-19. I. 

E 2.1.1 Výstavba sjezdu pro těžkou dopravu ze silnice č. II/268 a II/270 do prostoru areálu letiště Hradčany 10 2 2 36 15.-19. I. 

E 2.3.1-3 
Rekonstrukce mostu na Ploužnickém potoce v Ploužnici u C. Bau (E 2.3.1), v Hvězdově (E 2.3.2) u 
restaurace Blízalka a na Svébořickém potoce v Hvězdově u Hudečkových (E 2.3.3) 

8 6 0 36 15.-19. I. 

F 4.2.1 Bezpečný přechod 10 2 2 36 15.-19. I. 

E 1.4.1 Výstavba kanalizace Hvězdov, Ploužnice 7 6 1 34 20.-22. I. 

E 1.9.1 Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v Horní Krupé 7 6 1 34 20.-22. I. 

F 3.1.2 Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ralsko – Ploužnice 8 4 2 34 20.-22. I. 

C 1.3.1 Využití areálu letiště Hradčany 7 5 2 33 23. II. 

A 1.3.1 Sběrný dvůr odpadů Kuřívody 7 4 3 32 24. II. 

C 4.1.1 Podpora rozvoje obchodní sítě a ostatní občanské vybavenosti ve všech lokalitách Ralska 6 5 3 31 25. II. 

A 4.1.1 Výsadba a údržba zeleně ve všech měst. částech vč. ochrany chráněných a zvláště chráněných živočichů 4 8 2 30 26.-29. II. 

A 5.2.2 Úprava areálu zahrádkářské kolonie Kuřívody 7 2 5 30 26.-29. II. 

D 1.5.1 Zajištění veřejného zdroje vody v Hradčanech 8 0 6 30 26.-29. II. 

E 1.3.1 Rekonstrukce kanalizace - Hradčany nad Ploučnicí 5 6 3 30 26.-29. II. 

E 4.4.1 Obnova hřbitova v Kuřívodech 4 7 3 29 30. II. 

A 1.3.2 Sběrné místo odpadů a zázemí služeb místního hospodářství v Ploužnici (letiště) 5 4 5 28 31.-36. II. 

D 1.1.2 Vybudování centra služeb pro motoristy v Kuřívodech 1 12 1 28 31.-36. II. 

D 3.5.1 Rekonstrukce domu kultury Kuřívody 3 8 3 28 31.-36. II. 

D 3.5.3 Volnočasové centrum v Hradčanech 6 2 6 28 31.-36. II. 

E 2.5.1 Vybudování záchytného parkoviště Hradčany 7 0 7 28 31.-36. II. 
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F 3.1.3 Sportovní hřiště Náhlov 5 4 5 28 31.-36. II. 

A 5.2.1 Úprava veř. prostranství včetně vybudování odpočinkových zón a sportovišť ve všech částech m. Ralsko 5 3 6 27 37.-38. II. 

F 2.2.1 Svítání – program prevence kriminality 5 3 6 27 37.-38. II. 

A 5.2.5 Úprava ploch Kuřívody pro sportovní a odpočinkové centrum, park 5 2 7 26 39.-41. II. 

D 1.2.2 Revitalizace odpočinkového místa Hvězdov "U Děla" 3 6 5 26 39.-41. II. 

D 2.1.1 Opravy a rekonstrukce sakrálních staveb a kulturních památek v Ralsku 5 2 7 26 39.-41. II. 

A 5.1.2 Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko) 1 9 4 25 42.-45. II. 

A 5.2.4 Venkovní úpravy – Sídliště Hradčany – letiště, část Ploužnice 1 9 4 25 42.-45. II. 

D 1.1.1 Podpora výstavby ubytovacích kapacit ve všech částech města Ralsko 4 3 7 25 42.-45. II. 

E 1.11.1 Podpora ekologických a alternativních zdrojů vytápění, včetně napojení na CZT, ve všech částech m. Ralsko 5 1 8 25 42.-45. II. 

A 3.1.1 Sanace vodních toků a ploch včetně údržby a čištění ve všech částech města Ralsko 0 9 5 23 46.-49. III. 

A 5.2.3 Obnova sítí Ploužnice 1 7 6 23 46.-49. III. 

E 4.3.2 Dopravní hřiště v areálu školy v Ralsku 2 5 7 23 46.-49. III. 

F 3.1.1 Společenské centrum Náhlov 1 7 6 23 46.-49. III. 

D 3.3.1 Podpora netradičních sportovních aktivit ve všech částech města Ralsko 1 6 7 22 50. III. 

D 1.2.1 Zřízení centra bikerů v Hradčanech a Kuřívodech včetně tras 0 7 7 21 51. III. 

E 1.6.1 Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a ČOV Kuřívody 0 6 8 20 52. III. 

E 4.3.3 Instalace herních prvků v areálu školy v Ralsku 1 3 10 19 53. III. 

D 3.4.1 Výstavba zahrádkářských kolonií a rybářských center 1 2 11 18 54.-55. III. 

D 3.5.2 Rekonstrukce budov a jejich využití pro kulturní a sportovní účely ve všech částech města Ralsko 1 2 11 18 54.-55. III. 

E 3.3.2 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – II. 1 1 12 17 56. III. 

E 3.3.1 Rekonstrukce bytových domů Ploužnice – I. 1 0 13 16 57. III. 

C 2.1.2 Využití ploch po nerealizované FVE Kuřívody (dříve E 3.2.1) 0 0 14 14 58. III. 

 
 
Legenda: 
Priority:              

I. – nejvyšší priorita - (velmi důležité, nezbytné, kofinancované z externích zdrojů apod.- 3 body),  
II. – střední priorita (důležité projekty - 2 body), 
III. – nízká priorita (vhodné projekty – možný odklad v čase v závislosti na disponibilních zdrojích - 1 bod) 

 
Souhrnné hodnocení (výsledný návrh od všech hodnotitelů): 
 

Skupina: I. nejvyšší priorita (34-42 bodů)   II. střední priorita (25-33 bodů), III. nízká priorita (14-24 bodů) 

Pořadí:  pořadí projektů podle priority (dosaženého součtu bodů) 
Hodnotilo: 14 členů Zastupitelstva města Ralsko. Minimální součet bodů při hodnocení všech projektů = 14 bodů, maximum = 42 bodů. 
 

 

 


