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Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov (dále jen SPURM)
pro období 2011 - 2025 posuzuje vnitřní situaci města a popisuje problémové okruhy, na 
základě kterých byla zpracována souhrnná SWOT analýza města, tzn. analýza jeho silných a 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Situační analýza posuzuje silné a slabé stránky města z různých hledisek. Byly tak získány 
porovnatelné výhody a nevýhody mající zásadní význam pro orientaci a působení 
v konkurenčním prostředí, ve kterém se město nachází. Posouzením příležitostí a ohrožení 
z vnějšího prostředí bylo umožněno porozumění hlavním vnějším vlivům a různým vývojovým 
tendencím, které mohou v budoucnosti významně ovlivnit rozvoj města.

Pracovní skupiny na společných setkáních při aktualizaci SPURM upravily dle aktuální situace 
definované jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Strategie města Sokolov vychází z vnitřní potřeby města a potřeb obyvatel města Sokolov.

Aktualizovaná návrhová část SPURM města Sokolov je na období 2014 - 2018, což znamená, 
že převážně uvedené cíle a aktivity jsou zvažovány s výhledem do roku 2018.

Základními dokumenty, které byly při aktualizaci SPURM použity:

 Rozpočtový výhled města Sokolov na léta 2015 - 2018

 Rozpočet města Sokolov na rok 2015

 Územní plán města Sokolov

 Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolov na období let 2014 - 2018

 Strategický plán lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 - 2016

 Strategické dokumenty Karlovarského kraje týkající se období let 2014 - 2020. 
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Vize	města

Vize města Sokolov vychází ze své historické a kulturní tradice, na které staví. 
V rámci vize chce město Sokolov navázat na tyto tradice a maximálně vytvářet 
podmínky pro kvalitní a spokojený život jeho obyvatel a úzce spolupracovat 
vzhledem ke své poloze s příhraniční oblastí sousedního Německa a 
partnerskými městy.
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GLOBÁLNÍ CÍL

Naplnění vize 
„Sokolov - město příjemné pro život“.

Problémové okruhy a priority

A
Organizace, 

komunikace a 

prostorové plánování

B
Technická 

infrastruktura, doprava, 

životní prostředí

C
Sociální oblast, zdrav., 

bydlení, školství, 

kultura, volnočasové 

aktivity, cestovní ruch

D
Rozvoj podnikání a 

podnikatelského

prostředí

Priority A

A1. Zlepšení a 

zefektivnění 

organizace

A2. Rozvoj komunikace 

a spolupráce

A3. Strategické řízení a 

prostorové 

plánování

Priority B

B1. Dopravní 

infrastruktura a 

dopravní obslužnost

B2. Technická 

infrastruktura

B3. Životní prostředí

Priority C

C1. Sociální oblast a 

zdravotnictví

C2. Bytová politika 

města

C3. Školství a další 

vzdělávací instituce

C4. Kultura a 

volnočasové 

aktivity

C5. Cestovní ruch

Priority D

D1. Rozvoj komunikace 

a spolupráce 

s podnikatelským 

sektorem

D2. Společná 

propagace regionu
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Problémy města jsou popsány ve čtyřech okruzích, v nichž se jich soustřeďuje největší počet:

 Organizace, komunikace a prostorové plánování

 Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

 Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch

 Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí

Problémové okruhy nejsou dále podrobněji popisovány, protože jejich obsah je dán popisem dílčích 
problémů. Každý dílčí problém je charakterizován krátkým textem. Jednotlivé problémy mohou být 
v návrhu priorit a opatření řešeny různým způsobem, přičemž na jednotlivé problémy může reagovat 
více opatření. Některé zjištěné problémy naopak nemusí mít v opatřeních odezvu, protože k jejich 
řešení město nemá dostatečné kompetence.
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A. Organizace, komunikace a prostorové plánování

Popis problémové oblasti

Problémová oblast je zaměřena na zkvalitňování veřejné správy, způsobu komunikace 
s občany a zvyšování spokojenosti obyvatel ve městě Sokolov.

Silné stránky Slabé stránky

Zavedení procesního řízení na MěÚ (normy 
ISO 9001:2001, 18001:2008, 14001:2005), ale 
jedná se jen o některé odbory

Nastavený komunikační proces k občanům i k 
návštěvníkům města (srozumitelné webové 
stránky města, přítomnost infocentra, 
měsíčník sokolovské radnice Patriot)

Zdravé městské finance

Pozitivně je vnímán současný rozvoj města 
Sokolova (realizace řady rozvojových 
projektů, úspěšnost při získávání dotací)

Realizace projektů Sokolov bezpečné město, 
Sokolov čisté město 

Nedostatečně zavedené strategické 
plánování do řízení města 

Slabá horizontální komunikace v rámci MěÚ, 
existence určitých bariér při spolupráci
některých odborů

Partnerská komunikace mezi MěÚ a 
zastupitelstvem, chybí pozitivní zpětná vazba

Nedostatečné vybavení MěÚ v oblasti 
výpočetní techniky a SW (sjednocení
operačních systémů a programů)

Nedostatečná komunikace s podnikatelským 
sektorem

Příležitosti Ohrožení

Zvýšení partnerství soukromého a veřejného 
sektoru (využití Komise rozvoje a podnikání)

Rozvoj informovanosti občanů a spolupráce s 
medií v rámci marketingové strategie 
Městského úřadu

Rozvoj spolupráce v Mikroregionu Sokolov -
východ

Informovanost obyvatel (více informací o 
situaci ve městě pro občany)

Rozvoj lidských zdrojů s využitím moderních 
metod vzdělávání. 

Snížení příjmů do rozpočtu města z důvodu 
reformy veřejných financí

Jednostranná orientace lokální ekonomiky
citlivá na situaci u největšího zaměstnavatele
(možnost snížení daňové výtěžnosti)

Nedostatečná podpora odborů pro
implementaci procesního a strategického 
řízení

Postupné snižování výdajů na investiční akce 
v rozpočtovém výhledu města
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Pracovní skupina na svých jednáních podpořila na další období projekty a aktivity, které by 
získaly nové investory pro město Sokolov a rozšířily se tak možnosti podnikatelského
prostředí, které by přispělo k tvorbě pracovních míst a tím snížení nezaměstnanosti, která je 
v regionu jednou z nejvyšších v ČR. 

Pro zlepšení činnosti městského úřadu budou podporovány činnosti, jako je budování 
metropolitních sítí, jazykové vzdělávání úředníků a vzdělávání v IT dovednostech. Pro 
zajištění kvalitnějšího chodu úřadu je vyjádřena podpora v pořízení a rozvoj digitální 
technické mapy včetně pasportizace sítí, komunikací apod., digitalizace archivu dokumentů 
města, vybudování digitalizačního pracoviště pro digitalizaci dokumentů, vybudování 
prostředí pro hostování služeb a agend v rámci ORP. 

Současně byla zdůrazněna potřeba prezentace města Sokolov a s tím související jednotný 
vizuální systém, informační a orientační systémy a s tím související přeshraniční spolupráce. 

Pro přiblížení a zajištění informovanosti občanů ze strany města je vhodná podpora pro 
pořízení obrazového a zvukového záznamu z jednání orgánů města.

Priority a opatření

A1. Zlepšení a zefektivnění organizace
1. Rozšiřování a efektivita procesního řízení a snížení administrativní zátěže

Opatření umožní nasazení a efektivní optimalizaci procesního řízení, procesů a tím 
zefektivnění činnosti a snížení administrativní zátěže, a to jak zaměstnanců, tak i 
volených zástupců města.

2. Efektivní a účinné vzdělávání 
Opatření umožní další efektivní a účinné vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců městského úřadu, ale i volených zástupců města, a to za využití nových 
a moderních forem vzdělávání. Vzdělávání bude pokrývat potřeby a znalosti, které 
jsou zapotřebí pro řádný výkon činností (vzdělávání v oblasti informačních 
technologií, procesního řízení, správního práva, oblasti dobré správy města…)

3. Rozvoj úřadu v oblasti informačních a komunikačních technologií
Opatření umožní další zavádění a rozvoj oblasti informačních a komunikačních 
technologií, vybudování metropolitních sítí, zavedení nových IT služeb do IT města, 
čímž dojde k dalšímu zvýšení efektivity.

A2. Rozvoj komunikace a spolupráce
1. Rozvoj komunikace a spolupráce mezi odbory

Opatření umožní zlepšení a zefektivnění komunikace mezi odbory a zaměstnanci 
městského úřadu, příspěvkových organizací města, dosažení standardu bezpečnosti 
informačních systémů a odpovídajícího komfortu uživatelů informačních a 
komunikačních technologií. Bude se pokračovat v již osvědčené dobré týmové 
spolupráci napříč odbory.

2. Komunikace s veřejností
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Opatření umožní zlepšení a zefektivnění komunikace mezi městským úřadem a 
obyvateli města, zlepšení a zvýšení efektivity komunikace mezi příspěvkovými 
organizacemi města, dosažení standardu bezpečnosti. Opatření rovněž 
umožní vytvoření jednotného vizuálu města a jednotné informační strategie města
například pomocí optimalizovaných webových stránek.

3. Komunikace s podnikatelským sektorem (řešeno v rámci oblasti D – Rozvoj 
podnikání - Program Komise rozvoje a podnikání)

4. Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje včetně rozvoje 
přeshraniční spolupráce
Opatření zahrnuje další rozvoj spolupráce jak v rámci ORP, ČR, tak i v rámci 
přeshraniční spolupráce.

A3. Strategické řízení a prostorové plánování
1. Revize a inovace strategického řízení MěÚ
2. Zavedení prostorového plánování (procesní model)
3. Zásobník rozvojových projektů
4. Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a vyhodnocování zpětné 

vazby
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B. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

Popis problémové oblasti

Problémová oblast se zaměřuje na řešení městské hromadné dopravy, propojení dopravy 
ve městě, cyklodopravy a pěší dopravy. Dále na řešení v rámci odpadového hospodářství, 

zeleně ve městě, chátrajících území a k předcházení povodním.

Silné stránky Slabé stránky

Dostatek zeleně a lesů ve městě a v 
blízkosti města

Dobrá síť cyklostezek

Systém propojení MHD se satelity

Vysoká úroveň veřejně prospěšné služby 
(Projekt Sokolov čisté město)

Pravidelná interdisciplinární prac. setkání 
pro oblast dopravy

Relativně dobrá dopravní dostupnost v 
rámci kraje

Proběhl energetický audit městských 
budov a dochází nebo již v minulosti došlo 
k jejich zateplení

Existence integrovaného systému veřejné 
dopravy v rámci kraje

Nedostatečné napojení Karlovarského 
kraje na síť dálnic v rámci České republiky 

Nedostatečná drobná údržba cest a 
technických sítí 

Nedostatek parkovacích míst, garážová 
stání v centru města (nejsou v majetku 
města)

MHD – relativně vysoká cena jízdného

U MHD chybí točny a odstavná místa pro 
autobusy

Nedobudovaná technická infrastruktura v 
rámci města (kanalizační síť – Hrušková, 
Novina a vodovodní síť Hrušková.)

Nárůst velkých asfaltových ploch a 
zvyšování odtoku dešť. srážek do 
kanalizace

Nedostatečné protipovodňové opatření

Problémy s oxidy dusíku způsobené 
nárůstem dopravy v centru města

Nadzemní parovod – ochranné pásmo -
estetický vzhled

Příležitosti Ohrožení

Revitalizace brownfields

Rekultivace povrchových dolů v okolí

Vyřešení systému parkování v rámci města 
(parkování v centru, parkovací domy, 
střežená záchytná parkoviště)

Zakomponování vsakovacích pásů do 
zastavěných ploch

Využití alternativních zdrojů energie -
úsporné technologie/ zateplení

Využití odpadů BRKO a tříděného 

Problém s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem (BRKO)

Ekologické znečišťování odpadem, 
existence černých skládek (především v 
oblasti garáží a zahrádkářských kolonií)

V souvislosti s celkovým povodňovým 
plánem dobudovat protipovodňovou 
ochranu města

Sociální struktura obyvatel a jejich kultura
v oblasti ekologie 

Postupné snižování výdajů na investiční 
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komunálního odpadu s využitím moderních 
ekologicky šetrných technologií

Existují rozvojové dokumenty mapující 
možnosti volnočasových aktivit šetrné k 
životnímu prostředí

Dobudování západního obchvatu vyčlenění 
nákladní dopravy z města

Zasíťování pozemků, zlepšení silničního 
napojení na Hruškové

akce v rozpočtovém výhledu města

Pracovní skupina se shodla na podpoře projektů a iniciativ, které by v následujícím období 
zajistily rozvoj města Sokolov v dané oblasti.  Podpora je vyjádřena pro rozvoj cyklostezek. 
Neméně důležitou oblastí je pak podpora dopravní infrastruktury, jako je parkoviště v ulici
Jednoty, parkoviště u Penny marketu, parkoviště Michal, parkovací dům Vítězná, záchytné 
parkoviště u bývalého objektu tzv. Svazarm. 

Zaměření aktivit by mělo být na opravy, úpravy a revitalizace komunikací, jako je ulice 
Jednoty, Spartakiádní, Tovární, nábř. P. Bezruče, Antonínské mosty a další.  

V oblasti životního prostředí jsou podporovány projekty a aktivity týkající se  ČOV, kanalizací v 
ulicích Chelčického a ul. Hrušková, oddělení dešťové a splaškové kanalizace.  Pro rozvoj města 
je důležitá revitalizace zeleně ve městě a plnění studie „Na hraně okolo Sokolova“.  

V odpadovém hospodářství se jedná o plnění politiky odpadového hospodářství a například
vybudování dotřiďovací linky. 

Další uvažovanou oblastí je pak výkup pozemků od ČD a revitalizace území od nádraží ČD 
směrem ke Královskému poříčí.

Priority a opatření

B1. Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
1. Vnější dopravní vazby a dostupnost Sokolova

Opatření umožní optimalizaci a řešení dopravní obslužnosti města a regionu, 
napojení na rychlostní silniční síť, dobudování obchvatů, vytvoření konceptu dopravy, 
vybudování bezpečných přechodů pro chodce, vybudování cyklostezek a cyklotras, 
včetně doprovodné infrastruktury. Nákup nízkopodlažních autobusů.

2. Doprava v rámci města
Opatření umožní další pokračování v opravách komunikací, řešení nedostatku 
parkovacích míst, spolu s řešením efektivního parkovacího systému. Řešit bude 
bezbariérovost města a veřejné dopravy.
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B2. Technická infrastruktura
1. Dořešit problematiku kanalizace ve městě

Opatření umožní dobudování kanalizace a ČOV, tak aby kanalizace i ČOV splňovaly 
veškeré požadavky současné doby kladené na likvidaci odpadních vod a jejich čištění 
v celém městě.

2. Udržitelné financování běžné údržby technické infrastruktury
Opatření umožní efektivního dosažení potřeb jak při běžné údržbě technické 
infrastruktury města, tak i při jeho opravách a spolu s dalším opatřením umožní 
efektivního využití technické infrastruktury města.

3. Koordinační činnosti při provádění oprav technické infrastruktury 
4. Digitálně technická mapa města (včetně pasportizace zeleně, dopravního značení, 

mobiliáře atd.)

B3. Životní prostředí
1. Koncepce zeleně ve městě

V rámci opatření dojde k vytvoření koncepce městské zeleně, vybudování a 
revitalizaci dětských hřišť, vytvoření a údržbě klidových a odpočinkových zón.

2. Ekologická osvěta (realizace projektů s aktivizací obyvatelstva)
3. Odpadové hospodářství

Opatření umožní plnit legislativní požadavky na likvidaci a energetické využití 
komunálního odpadu, řešit povinnosti v oblasti biologicky rozložitelných odpadů.

4. Intenzivnější propagace všech brownfield v rámci mikroregionu ve spolupráci s
vlastníky pozemků

5. Podpora ekologických staveb (uplatňování ekologicky úsporných technologií)
Opatření umožní snižování energetické náročnosti budov a nasazení energeticky a 
ekologicky úsporných technologií u dosud nedořešených objektů v majetku města, 
což ve svém důsledku povede k dalším finančním úsporám. 

6. Postupně řešit protipovodňovou ochranu města a nalézt estetické řešení vedení 
nadzemního parovodu
Opatření umožní pokračování v řešení protipovodňové ochraně města.
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C. Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, 
volnočasové aktivity, cestovní ruch

Popis problémové oblasti

Problémová oblast se zaměřuje na řešení zkvalitnění služeb občanské vybavenosti ve městě, 
v oblasti sociální, školské, bezpečnosti, kulturních a dalších společenských a občanských 

aktivit, včetně podpory cestovního ruchu.

Silné stránky Slabé stránky

Komunitní plánování a realizace plánu

Vlastní městský dům kultury

Koordinovaná spolupráce organizací pro 
sociální oblast, školství, kulturu, 
volnočasové aktivity

Aktivita právnických a fyzických osob v 
oblasti kultury

Dobrá dostupnost sociálních služeb 

Dostatek sportovišť a dalších prostorů pro 
volnočasové aktivity (síť cyklostezek, areál 
Bohemia, Areál zdraví, lesopark Jižní lom)

Cenová dostupnost bydlení

Vysoká úroveň prevence kriminality 
projekt “Sokolov bezpečné město”

Malá návštěvnost kulturních akcí

Knihovna nemá vlastní prostory

Nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva

Struktura nabízených studijních oborů

Problémová kvalita zdravotní péče (názor 
občanů)

Nedostatečná informovanost o 
zdravotních a sociálních službách

Příležitosti Ohrožení

Využití místních zdrojů, jak přírodních, tak i 
historicko - kulturních k volnočasovým 
aktivitám

Příhraniční poloha a poloha v rámci 
Karlovarského kraje

Rozvoj cestovního ruchu - zvážit využití 
těžební minulosti města (industriální 
turismus)

Zvýšení přístupnosti sportovišť veřejnosti

Podpora revitalizace zámku, přestěhování 
knihovny do nových prostor

Demografický vývoj – stárnutí obyvatelstva
a odchod mladých lidí

Nedostatek sociálního bydlení

Nezaměstnanost a následné snižování 
kupní síly obyvatelstva

Nastavení lokální a regionální politiky

Následky sloučení škol a zvládnutí 
integrace učitelů a žáků

Financování sociálních služeb a změna 
jejich legislativy

Postupné snižování výdajů na investiční 
akce v rozpočtovém výhledu města
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Pracovní skupina definovala potřebu řešení pro projekty a aktivity, které se týkají podpory 
sociálních služeb, vybudování denního stacionáře, sociálního podniku a plnění úkolů ze 
schváleného komunitního plánu sociálních služeb. Současně bude aktivně podporována 
společnost NEMOS – nemocnice Sokolov při zřizování hospicových pokojů. Důležité je pak 
rovněž řešení rekonstrukce budovy bývalé 4. ZŠ například jako dům pro seniory nebo další 
využití v sociální oblasti.

Bytová politika je podporována ve sféře sociálního bydlení a to především ve zřízení domu 
pro matky s dětmi.
Školství je podporováno v rámci bezbariérových přístupů, zkvalitnění stravování, podpory
prostředí zajišťující zvyšování kvalifikace pedagogů, rozvojem psychologických, logopedických
a dalších péčí ve školkách a školách. Nedílnou součástí je podpora polytechnického 
vzdělávání ve školách, vytvoření a propojení docházkových systémů ve školách a zavedení 
elektronických žákovských knížek.

Podporovaným opatřením by mělo být pro přestěhování knihovny, její rozšíření o 
elektronickou knihovnu, stejně jako revitalizace a restaurování památek. 

V rámci zatraktivnění a zefektivnění provozu zrevitalizovaného koupaliště se pracovní skupina 
shodla na potřebě obnovy mobiliáře.

Priority a opatření

C1. Sociální oblast a zdravotnictví
1. Realizovat komunitní plán sociálních služeb

Opatření by mělo umožnit realizaci schváleného komunitního plánu sociálních služeb.
2. Sledovat dostupnost poskytované zdravotní péče obyvatelstvu a zlepšit 

informovanost občanů
3. Aktivní podpora spolupráce se společností NEMOS Sokolov.
4. Podpora prevence kriminality a projektu Sokolov bezpečné město
5. Podpora projektů na prevenci šikany a zevních negativních vlivů, projektů 

zaměřených na terénní práci pro seniory a zdravotně znevýhodněné

C2. Bytová politika města
1. Koncepce bydlení (analýza bytového fondu a jeho financování, vývoj dluhů, 

nastavení cen nájmu po deregulaci, podpora nové výstavby)
2. Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro seniory 
3. Zřízení azylového domu pro matky s dětmi

C3. Školství a další vzdělávací instituce
1. Podpora a zvyšování bezpečnosti škol
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2. Rozvoj a spolupráce na koncepci vzdělávání a dostatečné nabídce středoškolského, 
vysokoškolského, ale i učňovského vzdělání

3. Otevření sportovišť (školských zařízení) pro širokou veřejnost
4. Podpora procesů integrace učitelů i žáků, psychologických služeb ve školách a 

předškolních zařízeních

C4. Kultura a volnočasové aktivity
1. Zlepšit úroveň kulturní infrastruktury (vybudovat nové prostory pro knihovnu, 

realizovat další etapy rekonstrukce městského domu kultury, restaurování soch)
2. Podporovat občanskou aktivitu (propagace, grantové schéma financované nejen 

městem, ale i místním podnikatelským sektorem)
3. Podpora identity a znalosti místního prostředí včetně historických souvislostí 

(rozšířit spolupráci muzea se školskými zařízeními)
4. Zlepšit informovanost občanů (SMS, E-mail, sociální sítě – facebook)
5. Využít pro rozvoj volnočasových aktivit studii Na hraně okolo Sokolova (revize a 

následná realizace opatření)

C5. Cestovní ruch
1. Ve spolupráci s dalším subjekty propagovat město Sokolov jako destinaci vhodnou 

pro cestovní ruch
2. Nastavení informačního systémů města, doplnění informačních cedulí, informační 

systémy pro turisty (cyklostezky a vodní turistika)
3. Využít potenciálu arboreta Antonín v návaznosti na jezero Medard a dalších 

významných objektů (zámek)
4. Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu.
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D. Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí

Popis problémové oblasti

V rámci problémové oblasti jsou řešeny aktivity vedoucí k podpoře a rozvoji zaměstnanosti, 
vzniku a podpoře nových pracovních míst a podmínek pro rozvoj podnikání.

Silné stránky Slabé stránky

Relativně dobrá dopravní dostupnost v 
rámci kraje

Odběratelé z regionu, ČR a zahraničí

Loajalita zaměstnanců (spokojenost)

Příjemné prostředí města (bezpečnost, 
zeleň)

Nižší kupní síla obyvatel

Nedostatek kvalifikované pracovní síly 
(strukturální nezaměstnanost)

V regionu je nedostatek lidí se zájmem 
podnikat

Malý zájem podnikatelské sféry na 
společné spolupráci s vedením města

Špatně regulované parkování ve městě

Příležitosti Ohrožení

Posílení dodavatelsko-odběratelských 
vztahů v rámci Sokolovska

Využití rekultivovaných území

Využití brownfields a průmyslové zóny, 
podnikatelské prostředí

Diverzifikace ekonomické základny města 
(podpora malého a středního podnikání, 
rozvoj moderního odvětví průmyslu, rozvoj 
služeb, rozvoj cestovního ruchu)

Neformální setkávání vedení města s 
podnikateli

Pořádání trhů 

Komise rozvoje a podnikání

Zvyšující se ceny a snižující se kupní síla 
obyvatelstva

Riziko dalšího propouštění z důvodu 
snížení poptávky

Zhoršení ekonomického hospodaření 
velkých společností z důvodu legislativních 
zásahů (povolenky)

Ukončování průmyslové činnosti bez 
nahrazujícího řešení (jiného typu 
průmyslu)

Postupné snižování výdajů na investiční 
akce v rozpočtovém výhledu města
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Pracovní skupina pro oblast rozvoje podnikání a podnikatelského prostředí se shodla na 
potřebě řešení situace parkování ve městě a jeho řízené optimalizaci, které by napomohlo 
rozvoji podnikání. S tímto problémem souvisí optimalizace parkovacích míst ve městě a její 
regulace, ať už rozšiřováním parkovacích ploch, tak regulováním parkovacími automaty a 
hodinami.  

Podporovány by měly být projekty sociálního podnikání a sociálních firem, podpory 
destinačního managementu cestovního ruchu (uhelná turistika, ubytovací kapacity, 
propagace města a okolí, vytvoření popisu cyklostezek – včetně doprovodné cyklistické 
infrastruktury, webové aplikace, apod.). 

Podporován by měl být výkup pozemků pro zvýšení možnosti podnikání a v rámci
optimalizace pestrosti sortimentu řízení pronájmů obchodních a podnikatelských prostor ve 
vlastnictví města.

Priority a opatření

D1.Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem
1. Komise rozvoje a podnikání

Opatření umožní efektivní fungování Komise rozvoje a podnikání, která hledá a 
doporučuje vytvoření efektivních opatření pro rozvoj podnikání a zajišťuje efektivní 
komunikaci města s podnikatelským prostředím.

2. Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským sektorem 
3. Nalezení způsobu realizace společných projektů veřejného a soukromého sektoru

D2.Společná propagace regionu

Na základě výše uvedených podnětů, aktivit a projektů byl sestaven „Akční plán“, který je 
nedílnou přílohou návrhové části.
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