
 

 

 

 

PROGRAM NA OBDOBÍ  2022–2026 
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 

KLUB BOCHOV 

1. OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Budeme pokračovat v opravách místních komunikací 
v Bochově a spádových obcích – Karlovarská ulice od ulice Dlážděné směrem na výjezd na 
Karlovy Vary, dokončení opravy povrchu náměstí, oprava chodníků v Luční ulici, centrální 
komunikace v Nových Kounicích a další. Jen pro zajímavost a namátkou – v minulém volebním 
období byly provedeny: 80 % povrchu náměstí v Bochově, opravena část Mlýnské ulice 
v Bochově, prostranství u centrální kotelny a knihovny v Bochově, opravena plocha u zastávky 
v Dlouhé Lomnici, průjezdná komunikace v Javorné, cesta uprostřed Kozlova, část komunikace 
v Polomu. Na základě neustálého působení na krajské představitele byly provedeny 
prostřednictvím Karlovarského kraje opravy komunikací II. tříd – do Toužimi, do Údrče a 
směrem na Hlinky a Bečov. 
  
2.  DOKONČENÍ OPRAVY STŘECHY RADNICE A STROPŮ VE 2. NP BUDOVY - Jde o velice 
finančně náročnou opravu, jejíž rozsah nebylo možné předpokládat, její součástí je již hotová 
výměna oken a následně bude zateplen nový strop nad 2. NP, oprava věže radnice je též 
dokončena. 

 

3. Budeme usilovat o ZAKOUPENÍ JEDNOHO DOMU NA NÁMĚSTÍ V BOCHOVĚ PRO ÚČELY 
DROBNÉHO PODNIKÁNÍ, kde budou následně nabízeny k pronájmu nebytové prostory. 
 

4. Zajistíme další ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, které nebyly provedeny v minulém 
volebním období – kolem kostela v Bochově, okolí kostelů v Údrči a v Kozlově, schody ke 
kulturnímu domu v Bochově.    
 

5. ZDRAVOTNÍ PÉČE – Budeme podporovat všechny lékaře, kteří budou mít zájem ordinovat 

v našem městě. 
 

6. ŠKOLSTVÍ – Budeme i nadále modernizovat budovy a vybavení našich školských zařízení. 

Začneme opravou střechy hlavní budovy základní školy. Podpoříme MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ 

ČINNOSTI A AKTIVITY, včetně tradičních příměstských táborů. 
 

7. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Budeme pokračovat v zajišťování efektivního třídění 

komunálního odpadu, vybudujeme nové sběrné místo ve vhodnější lokalitě, než kde je 

umístěno doposud. 
 

8. HOSPODAŘENÍ S VODOU, ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – Dokončíme projekt odbahnění 

menšího rybníku v Údrči, provedeme odbahnění návesního rybníku v Těšeticích a většího 

rybníku v Údrči, připravíme variantní řešení odbahnění Panského rybníku. 
 

9. OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU – Budeme podporovat a úzce spolupracovat se Sborem 

dobrovolných hasičů Bochov, materiálně zabezpečíme výjezdovou jednotku hasičů. 
 



 

 

 

10. I nadále chceme pokračovat v záchraně DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK – právě teď 
probíhá oprava kapličky u Panského rybníku v Bochově. 
 

11. Pokračování obměn a doplnění VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ve spádových obcích. 
 

12. ZKVALITNĚNÍ KOMUNIKACE S OBČANY a nabídka nových služeb – vybudujeme 
elektronický portál občana, který bude sloužit potřebám obyvatel při jednáních s radnicí 
online. Již tento rok bude na budově radnice osazena elektronická úřední deska. 
 

13. Podpoříme dostavbu RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE D6 – včetně vybudování vhodné 
mimoúrovňové křižovatky v oblasti Bochova. Zatím vše nasvědčuje tomu, že bude vybudována 
mimoúrovňová křižovatka v místech současné odbočky na Těšetice, což je pro Bochovsko ta 
výhodnější varianta.   
 

14. Pokračování provádění úprav HŘBITOVA V BOCHOVĚ. 
 

15. Budeme trvale podporovat PODNIKATELE A SOUKROMĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCE. 
 

16. Pokračování v opravách KOSTELA V KOZLOVĚ. 
 

17. Budeme podporovat TURISTICKÝ RUCH včetně vybudování nové NAUČNÉ STEZKY 
v blízkém okolí Bochova, která spojí naše nejvýznamnější turistické cíle – hrad Hartenštejn               
a památník obětem 1. sv. války, když se to v minulém volebním období nepodařilo.  
 

18. Provedeme úpravy interiéru a dovybavení KULTURNÍHO DOMU v Bochově včetně zřízení 
parkovací plochy pro návštěvníky – tento závazek z minulého období se ještě nepodařilo 
uskutečnit. 
 

19. Chceme podporovat i v následujícím období veškerou SPOLKOVOU ČINNOST konanou na 
území Bochovska, například   ZO SPCCH Bochov, zahrádkářská sdružení atd. 
 

20. Chceme pokračovat v podpoře všech SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ provozovaných na 
Bochovsku – fotbal, lukostřelba, nohejbal, trial, off road, volejbal, stolní tenis…  
 

21. Budeme soustavně rozvíjet SPOLUPRÁCI S NAŠIMI PARTNERY V THIERSHEIMU. 
 

22. Zachováme a podpoříme TRADIČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, např. Jarmark, závody 
v Trialu, Off Road, Šlapání Bochovskem atd. Rádi však podpoříme i NOVÉ AKCE v oblasti 
kultury a sportu, které se u nás doteď tradičně neorganizovaly. 

 

Všechny plány budou realizovány s ohledem na finanční možnosti rozpočtu města a s využitím 
dotačních titulů. Nechceme, tak jako doposud, zásadním způsobem zadlužovat naše město.  

 


