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Návrhová část byla vytvořena v rámci projektu: Systematizace strategického řízení 
a plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření. Tento 
projekt s registračním číslem CZ.1.04/4.1.01/53.00024 je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR. 
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e-mail: info@rozvoj-obce.cz

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, Tel. 236 080 550, http://dhv.cz/,
e-mail: dhvcr@dhv.com
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Vize	města
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GLOBÁLNÍ CÍL

Naplnění vize 
„Sokolov - město příjemné pro život“.

Problémové okruhy a priority

A
Řízení a správa 

města

B
Technická 

infrastruktura, 
doprava, životní 

prostředí

C
Sociální oblast, zdrav., 

bydlení, školství, kultura, 

volnočasové aktivity, 

cestovní ruch

D
Podnikatelské 

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. Podpora malého a 

středního podnikání 

D2. Rozvoj komunikace 

a spolupráce 

s podnikatelským 

sektorem

D3. Společná propagace 

regionu
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A. Řízení a správa města

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)

Zdravé městské finance

Pozitivně je vnímán minulý 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 

Nedostatečná horizontální komunikace 

v rámci MěÚ, existence určitých bariér 

při spolupráci 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

Optimalizace a zefektivnění veřejné 

správy s využitím aktivit v rámci 

projektu Systematizace strategického 

řízení a plánování s důrazem na 

následnou implementaci projektových 

opatření

Zvýšení partnerství soukromého a 

věřejného sektoru (využití Komise pro 

rozvoj podnikání)

Rozvoj informovanosti občanů a 

spolupráce s medií v rámci 

marketingové strategie Městského 

úřadu

Rozvoj spolupráce v Mikroregionu 

Sokolov - východ

Zlepšit využití Patriota pro lepší 

Snížení příjmů do rozpočtu města z 

důvodu reformy veřejných financí

Jednostranná orientace lokální 

ekonomiky citlivá na situaci u 

největšího zaměstnavatele (možnost 

snížení daňové výtěžnosti)

Netransparetní práce s podnikatelským 

sektorem

Budoucí rozvoj Sokolova je 

obyvatelstvem vnímán s určitými 

obavami.

Nedostatečná podpora odborů pro

implementaci procesního a 

strategického řízení

Zavádění odpisů a jejich vliv na 
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informovanost obyvatel (více informací 

o situaci ve městě pro občany)

Rozvoj lidských zdrojů s využitím 

moderních metod vzdělávání. 

hospodaření města

Priority a opatření

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

(vizualizace, měření výstupů, zefektivnění výstupů – optimalizace 
procesů)

1.2. Efektivní a účinné vzdělávání 
1.2.1. Vzdělávání zaměstnanců MěÚ (využití moderních metod 

vzdělávání). Zvyšování dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií. U vedoucích pracovníků především v 
managerských a komunikačních dovednostech

1.2.2. Vzdělávání zastupitelů
1.3. Rozvoj úřadu v oblasti informačních a komunikačních  technologií

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

2.1.1. Implementace komunikační platformy (odbory)
2.1.2. Využití projektového řízení, projektová kancelář, vytváření týmů 

napříč odbory
2.2. Komunikace s veřejností

2.2.1. Marketingové strategie pro komunikaci s veřejností
2.2.2. Zajištění kvalitní informovanosti občanů a jejich aktivní podílení 

se na rozvoji města (veřejná správa)
2.2.3. Optimalizace řešení webových stránek, jednotná správa, zvýšení 

rychlosti publikace
2.3. Komunikace s podnikatelským sektorem (řešeno v rámci oblasti D –

Rozvoj podnikání - Program Komise pro rozvoj podnikání)
2.4. Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje včetně 

rozvoje přeshraniční spolupráce

A3. Strategické řízení a prostorové plánování
3.1. Revize a inovace strategického řízení MěÚ
3.2. Zavedení prostorového plánování (procesní model)
3.3. Integrovaný plán rozvoje města (zásobník rozvojových projektů)
3.4. Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a 

vyhodnocování zpětné vazby
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B. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

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 probíhá 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 ve městě (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 

Problém s biologicko rozložitelným 

komunálním odpadem (BRKO)

Ekologické znečišťování odpadem, 

existence černých skládek (především 

v oblasti garáží a zahrádkářských 

kolonií)

V souvislosti s celkovým povodňovým 
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zastavěných ploch

Využití alternativních zdrojů energie -

úsporné technologie/ zateplení

Využití odpadů BRKO a tříděného 

komunáního odpadu s využitím 

moderních ekologicko 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

plánem dobudovat protipovodňovou 

ochranu města

Sociální struktura obyvatel a jejich 

kultura v oblasti ekologie 

Priority a opatření

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

1.1.1. V součinnosti s Karlovarským krajem usilovat o dobudování 
dálničního napojení kraje na dálniční síť ČR

1.1.2. Rozvoj integrovaného systému veřejné dopravy v kraji
1.1.2.1. Návaznost spojů versus ekonomická udržitelnost (využití 

nestandardních způsobů dopravy z okrajových částí města 
např. využití městské policie)

1.1.2.2. Vybudovat systém úschovy a přepravy kol

1.2.Doprava v rámci města
1.2.1. Realizace a finanční zajištění plánu oprav komunikací
1.2.2. Centrální generel dopravy = územní studie, vytěsnění nákladní 

dopravy z města a vyřešení dopravy v klidu (parkování) v rámci 
města

1.2.3. Po dobudování západního obchvatu realizace výsledků 
centrálního generelu dopravy (zavedení nového systému dopravy)

1.2.4. Rozvíjet bezbariérové město

B2. Technická infrastruktura
2.1. Dořešit problematiku kanalizace ve městě

2.1.1. Řešit kanalizaci v okrajových částech města
2.1.2. Snižování množství odpadních vod na ČOV postupným 

oddělováním kanalizační sítě (dešťové x odpadní)
2.2. Udržitelné financování běžné údržby technické infrastruktury
2.3. Koordinační činnosti při provádění oprav technické infrastruktury 
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2.4. Digitálně technická mapa města (včetně pasportizace zeleně, 
dopravního značení, mobiliáře atd.)

B3. Životní prostředí
3.1. Koncepce zeleně ve městě
3.2. Ekologická osvěta (realizace projektů s aktivizací obyvatelstva)
3.3. Odpadové hospodářství

3.3.1. Nastavit systém zpracování biologicky rozložitelného odpadu s 
vybudováním kompostárny

3.3.2. Podporovat vybudování dotříďovací linky s navazujícím 
ekologicko šetrným spalováním

3.4. Intenzivnější propagace všech brownfield v rámci mikroregionu ve 
spolupráci se Sokolovskou uhelnou, a.s. a dalším vlastníky pozemků

3.5. Podpora ekologických staveb (uplatňování ekologicko úsporných 
technologií)

3.6. Postupně řešit protipovodňovou ochranu města
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C. Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, 
volnočasové aktivity, cestovní ruch

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 volnačasové aktivity (síť 

cyklostezek)

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 volno-

časovým 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
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Priority a opatření

C1. Sociální oblast a zdravotnictví
1.1. Realizovat komunitní plán sociálních služeb
1.2. Sledovat dostupnost a úroveň poskytované zdravotní péče 

obyvatelstvu a zlepšit informovanost občanů
1.3. Podpora prevence kriminality a projektu Sokolov bezpečné město

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

dluhů, nastavení cen nájmu po deregulaci, podpora nové výstavby)
2.2. Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro seniory, 

startovacích bytů pro mladé lidi

C3. Školství a další vzdělávací instituce
3.1. Koncepce na vzdělávání ve spolupráci s krajským úřadem (změna 

nabízených odborů SŠ)
3.2. Otevření sportovišť (školských zařízení) pro širokou veřejnost
3.3. Vyhodnotit optimalizaci ZŠ a podpořit procesy integrace učitelů i žáků
3.4. Podporovat snahu o vybudování pobočky veřejné vysoké školy

C4. Kultura a volnočasové aktivity
4.1. Zlepšit úroveň kulturní infrastruktury (vybudovat nové prostory pro 

knihovnu, realizovat další etapy rekonstrukce Městského domu kultury)
4.2. Podporovat občanskou aktivitu (propagace, grantové schéma 

financované nejen městem, ale i místním podnikatelským sektorem)
4.3. Podpora identity a znalosti místního prostředí včetně historických 

souvislostí (rozšířit spolupráci Muzea se školskými zařízeními)
4.4. Zlepšit informovanost občanů (SMS, E-mail, sociální sítě - facebook)
4.5. Využít pro rozvoj volnočasových aktivit studii Na hraně okolo Sokolova

(revize a následná realizace opatření)

C5. Cestovní ruch
5.1. Ve spolupráci s dalším subjekty propagovat město Sokolov jako

destinaci vhodnou pro cestovní ruch
5.2. Nastavení informačního systémů města, doplnění informačních cedulí, 

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

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

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)

Dostatek pozemků a nemovitostí pro 

podnikání, které však většinou nejsou 

ve vlastnictví města

Nižší kupní síla obyvatel

Nedostatek kvalifikované pracovní síly 

(strukturální nezaměstnanost)

V regionu je nedostatek lidí se zájmem 

podnikat

Špatně regulované parkování ve městě

Nedostatečně rozvinuté partnerství a 

komunikace mezi městem a středními 

a malými podniky

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 pro rozvoj 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)
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Priority a opatření

D1. Podpora malého a středního podnikání
1.1. Zvýšit podporu malého a středního podnikání žen

D2. Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem
2.1. Program Komise pro rozvoj podnikání
2.2. Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským 

sektorem 
2.3. Nalezení způsobu realizace společných projektů veřejného a 

soukromého sektoru
D3. Společná propagace regionu




