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B. 1 Úvod
Ve strategické části dokumentu naleznete SWOT analýzu (analýza silných, slabých stránek, příležitostí a
ohrožení), motto města, akční plán a jeho soulad s dalšími strategickými dokumenty. SWOT analýza byla
zpracována na základě dat z analytické části a byla přednesena zastupitelstvu města Loket k úpravám. Součástí
strategické (návrhové) části je akční plán, který se řadí mezi nejdůležitější výstupy Strategického plánu rozvoje.
Akční plán představuje konkrétní aktivity, které město plánuje v budoucnosti vykonat pro rozvoj města.
Nad rámec původního zadání Strategického plánu rozvoje města Loket proběhla dvě veřejná projednání,
která přispěla k ujasnění konkrétní role tohoto dokumentu. Na veřejných projednáních dostali obyvatelé možnost
sdělit své náměty ohledně plánovaných aktivit města, obsahu SWOT analýzy a analytické části dokumentu.
Všechny náměty a připomínky byly respektovány a zapracovány ve Strategickém plánu rozvoje. Jednání
s obyvatelstvem pomohlo k ujasnění protichůdných názorů. Obyvatelé města také rozhodli, jaké motto bude
reprezentovat jejich město. Motto města vzniklo z návrhů, které byly dodány zastupiteli města. Pro hlasování o
mottu byla využita elektronická anketa.
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B. 2 SWOT analýza města Loket
Název SWOT analýza je dán počátečními písmeny anglických slov:
Strenghts – silné stránky
Weaknesses – slabé stránky
Opportunities – příležitosti
Threats – ohrožení
Výsledkem SWOT analýzy je soupis charakteristik města. SWOT analýza slouží k vytvoření návrhové části
strategie, která je založená na eliminaci hrozeb a řešení slabých stránek při současném využití silných stránek a
uchopení příležitostí. Silné a slabé stránky jsou vnímány jako vnitřní prostředí. Příležitosti a ohrožení jsou naopak
dány spíše vnější situací. Silné stránky a příležitosti jsou pozitivní faktory a naopak slabé stránky a ohrožení jsou
negativní faktory.
Návrh SWOT analýzy byl představen na veřejném projednání, kde byla poskytnuta možnost vyjádřit se
k jednotlivým bodům a ohodnotit je dle významnosti, připomínky z veřejného projednání byly promítnuty do
korekce návrhu a závěrečného znění strategie.
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Silné stránky (S):

2016-2021
Slabé stránky (W):

Dopravní situace
1. Dobrá dopravní dostupnost do velkých měst a
dostupnost krajského města
2. Existence páteřní cyklostezky podél řeky Ohře

1. Špatný stav komunikací (včetně osvětlení)
2. Nedostatek parkovacích míst ve městě
3. Chybějící parkovací plocha a přístupová
komunikace k městské tělocvičně
4. Chybějící chodníky v okrajových částech,
např. Údolí
5. Chybějící dopravní terminál
6. Potřeba revitalizace náměstí T. G. Masaryka
7. Dopravně nebezpečná místa ve městě
8. Chybějící cyklistické napojení na Chodov
9. Ve městě není dostupné parkoviště pro
obytné karavany

Technická infrastruktura a služby města
1. Existence motokrosového areálu
2. Dobrá dostupnost zdravotní péče

1. Nevyhovující technická infrastruktura
(hlavně v osadách)
2. Nedostatek pitné vody v Nadlesí
3. Chybějící či zastaralá kanalizace v některých
částech území
4. Chybí některé služby a obchody (např.
řeznictví)
5. Nedostatečný kamerový systém
6. Nevyužívaná lékárna ve městě – možné její
uzavření
7. Nedostatek pracovních příležitostí ve městě
8. Nevhodné umístění Požární zbrojnice města
Loket

Infrastruktura pro vzdělávání
1. Dobrá dostupnost vzdělávacích zařízení (MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ)
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Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity
1. Pořádání tradičních kulturních akcí
2. Jedinečný přírodní amfiteátr
3. Město s bohatou historií a tradicemi

2016-2021

1. Nedostatek prostoru pro spolkovou činnost
2. Nedostatek sportovišť a dětských hřišť
3. Chybějící kryté kulturně společenské
centrum

Životní prostředí a vzhled města
1. Vlastnictví lesů v okolí Lokte – rozvíjí
infrastrukturu – dobrá správa lesů (cca 5 000 ha)
2. Ideální poloha města uprostřed přírody (CHKO,
řeka Ohře, Svatošské skály)

1. Chátrající domy v historickém jádru i mimo
něj
2. Ve městě není vybudovaný sběrný dvůr
3. Potřeba revitalizace hřbitova
4. V okolí se vyskytují nezpevněné svahy
5. Na území se nachází skládky

Cestovní ruch
1. Městem protéká řeka Ohře – vodáci
2. Atraktivní vzhled města s jedinečným
historickým jádrem a známým středověký
hradem

1. Návštěvníci Lokte se zde zdržují pouze
krátkodobě

2.1 Silné stránky
Město Loket se vyznačuje bohatou historií a tradicemi. Nejdůležitější historickou dominantou města je hrad
Loket a jeho okolí (historické jádro). Město je díky těmto památkám velmi atraktivní pro turisty. Cestovní ruch má
pozitivní vliv z ekonomického hlediska - pomocí něj se zvyšuje tržní produkce, podporuje vznik a udržení
pracovních míst. Loket nabízí velké množství produktů z hlediska cestovního ruchu (např.: Černá věž, Muzeum
knižní vazby, Včerejší svět, Muzeum tajných spolků, restaurace, ubytování, obchody, stezky a vyhlídky kolem
města atd.) Město je také aktivní při pořádání kulturních a společenských akcí, které vedou ke zvyšování
návštěvnosti, ale také slouží jako kulturní program pro místní obyvatele. Pořadateli těchto akcí jsou nejčastěji
město Loket, hrad Loket, Městská knihovna Loket, Galerie café Jitky Hlavsové a Vlny – music agency. Jednou
z dalších důležitých atrakcí města je přírodní amfiteátr, který slouží k pořádání mnoha kulturních akcí a koncertů.
Jednou z unikátních služeb, které město nabízí, je provozování motokrosového areálu. V místě areálu se konají
prestižní závody Mistroství světa v motocrossu ve třídách MXGP a MX2.
Město je vhodné pro děti z hlediska vybavenosti a služeb. To znamená, že kromě kulturních akcí je zde
dostatek prostoru pro sportovní činnost a rekreaci. Ve městě je široká nabídka vzdělávacích institucí. Lze využívat
MŠ, ZŠ a Střední průmyslovou školu Loket, ale navíc také i Základní uměleckou školu. S ohledem na velikost města
je rovněž poskytovaná zdravotní péče na velmi dobré úrovni. Existuje zde ordinace praktického a dětského lékaře,
a dvou zubařů.
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Kromě kulturního dědictví je území Lokte bohaté i na přírodní památky a zajímavosti. Řeka Ohře ohraničuje
historické centrum a dodává mu tak na atraktivitě. Loketské lesy zařazené mezi CHKO jsou udržované a nabízí
pohled na unikátní skalnaté útvary (např. Svatošské skály). Řeka Ohře je velmi atraktivní pro vodáky, kteří se v
Lokti na své pouti často zastaví, aby mohli obdivovat jeho krásy. Podél řeky vede cyklostezka, která spojuje Loket
s městy v okolí, a která začíná až za hranicemi u našich německých sousedů. Kromě cyklistického propojení
s okolními městy lze jako klad také považovat dobrou dostupnost do větších měst v okolí pomocí automobilové
přepravy (v blízkosti Lokte nájezd na dálnici D6). V letních měsících je dostupný autobusový spoj z Karlových Varů
do Lokte.

2.2 Slabé stránky
Jednou z nejsilněji vnímaných slabých stránek města Loket je absence kulturně společenského centra, které
by bylo kryté a poskytovalo by dostatek míst pro pořádání některých městských akcí, ale také by sloužilo pro
setkávání městských spolků. Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst. Město má rozvinutý cestovní
ruch, který sebou nese přísun turistů, kteří zde potřebují po dobu pobytu zaparkovat vozidla. Velké množství
turistů přijíždí do Lokte osobními automobily. Dalším výzvou pro město je tedy zpřístupnit turistům veřejné druhy
přepravy a cyklistiku tak, aby je využívali místo automobilové přepravy. K tomu bude potřeba vytvořit přestupný
terminál, revitalizovat autobusové nádraží, vybudovat nová cyklistická napojení např. na Chodov a pečovat o
současné cyklostezky. Nedostatek parkovacích míst je problémem také u městských objektů. Například u městské
tělocvičny není žádný prostor pro stání motorových vozidel. V poslední době se též objevila potřeba vytvořit
parkovací prostor pro obytné karavany. Obecným problémem ve městě je špatný stav komunikací, včetně
přilehlých chodníků a osvětlení. V okrajových částech Lokte nejsou vybudované chodníky. Nevyhovující je i
dláždění na velkém náměstí v ulici T. G. Masaryka. Se špatným stavem komunikací a členitostí terénu souvisí také
existence dopravně nebezpečných míst (například v oblasti kolem benzínové pumpy, u kapličky v ulici
Rooseveltova atd.). Pokud se zaměříme na dětská hřiště, v současnosti je nutná jejich rekonstrukce, a v některých
lokalitách je dokonce potřeba budovat nová dětská hřiště a udržet si tak výše identifikovanou výhodu oproti jiným
místům.
Město by mělo být aktivní při likvidaci ekologických zátěží. Na území města se nachází několik skládek, které
je potřeba eliminovat (např. v ulici Rooseveltova, ul. Sokolovská – u benzínové pumpy, a další skládky vzniklé
v důsledku činnosti zrušené porcelánky). Některé skládky mohly vzniknout také z důvodu neexistence sběrného
dvora v Lokti, a proto se zvyšuje potřeba sběrný dvůr vybudovat.
Slabou stránkou města je nepochybně nedostatečná infrastruktura, a to hlavně v osadách přilehlých k Lokti.
V historickém centru se nachází zastaralá kanalizace, která slouží jak pro svod deště, tak i splašků. V některých
částech města není kanalizace napojena vůbec (např. ulice Rooseveltova, Revoluční a Tovární) a v osadách rovněž
kanalizace chybí. Zemní plyn není rozveden v okrajových částech města ani v osadách. Rozvod vody v osadách
není kompletní a v Nadlesí konkrétně existuje problém s nedostatkem pitné vody. Součástí infrastruktury města je
také kamerový systém, který v současnosti nevyhovuje potřebám města.
Město řeší také problém s nedostatkem některých služeb a obchodů, některé chybí úplně, jiné nejsou
nabízeny v dostatečném rozsahu, případně hrozí jejich zrušení z důvodu nevýdělečnosti. Loketská lékárna má
např. nedostatek tržeb, pro město je ovšem strategicky důležité místní lékárnu udržet v chodu. Problém je nejen
s neexistencí některých obchodů (např. řeznictví), ale i technickým stavem těch stávajících. Některé výlohy
vyhlížejí chátrajícím dojmem a nejsou dostatečně lákavé pro turisty. V historickém centru se nachází množství
budov, které nemají vyhovující technický stav a jsou dlouhodobě neudržované. Chátrající objekty nejsou vesměs
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(výjimkou je např. Dvorana) ve vlastnictví města. Objekty vlastní obchodníci s realitami, kteří je prodávají
vzhledem k jejich stavu velmi draze, noví majitelé se obtížně hledají, a proto objekty chátrají dále. Chátrají ale i
objekty mimo historické jádro (např. budovy bývalé nemocnice), což má celkově neblahý vliv na estetický vzhled
města včetně dopadů na cestovní ruch. Jednou z významných slabých stránek, se kterými se potýká Loket, je
krátkodobost návštěv turistů. Turisté nejčastěji navštíví hrad a opět opustí město bez toho, aby se zdrželi déle než
jen několik málo hodin. Může to být způsobeno nedostatečně komplexní nabídkou produktů cestovního ruchu,
nevhodně volenou trasou od parkoviště k hradu nebo nedostatečnou propagací ostatních atraktivit Lokte.
Jednou z výrazných slabých stránek je neuspokojivá nabídka pracovních míst. Velké množství obyvatel za
prací dojíždí. V souvislosti s cestovním ruchem vznikají pracovní místa, ale díky jeho sezónnosti je zaměstnání
v cestovním ruchu problematické. Ne vždy je zaručeno, že přes zimní měsíce budou ubytovací a restaurační
zařízení využita. Je proto do budoucnosti potřeba přemýšlet o lákadlech pro turisty v zimních měsících. Město
Loket se výrazně liší od sousedních obcí, protože není příliš aktivní v průmyslu. Neexistuje zde možnost rozvíjet
průmysl, protože nejsou dostupné parcely na vytvoření průmyslové zóny.
Loket se ovšem musí starat i o vzhled okolí města a konkrétně také o městský hřbitov. I přesto, že je o hřbitov
dobře postaráno, chybí zde klidové zóny a je nutná jeho celková revitalizace, která je nákladná. Právě z důvodu
velké finanční náročnosti je revitalizace hřbitova uváděna mezi slabými stránkami města.
Další slabou stránkou města jsou nezpevněné svahy nacházející se především kolem komunikací, které je
potřeba zajistit tak, aby nemohlo dojít ke zranění při sesuvu.
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Příležitosti (O):

2016-2021
Ohrožení (T):

Dopravní situace
1. Pokračovat v rekonstrukcích a budování
komunikací a chodníků
Technická infrastruktura a služby města
1. Využití objektu bývalé „Dvorany“
2. Zkvalitnění nebytových prostorů a oživení výloh
3. Vybudování expozice unikátních historických
sbírek města
4. Dotační možnosti EU v období 2016 až 2021 +
dotace ČR

1. Nadměrné zatěžování městského úřadu administrativou
2. Povodně na řece Ohři
3. Zvýšení nezaměstnanosti kvůli propouštění z velkých
firem z okolí (např. Sokolovská uhelná, právní nástupce
a. s.)
4. Úbytek obyvatelstva

5. Rozvoj vybavenosti hasičského sboru pro lepší
zvládání krizových situací
Infrastruktura pro vzdělávání
1. Zkvalitnění technického stavu škol ve městě

1. Minimální možnost města ovlivnit strategii
Karlovarského kraje ohledně zřizování škol (hrozí zavření
SPŠ Loket)
2. Snižování vzdělanostní úrovně obyvatel

Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity
1. Využití tradic, rozvoj podpory a dalšího růstu
zájmové a spolkové činnosti
2. Další zkvalitnění zázemí pro děti
3. Zvýšení počtu/kvality kulturních a sportovních
akcí
4. Vytvoření lepších podmínek pro mladé rodiny
(zlepšení a udržení infrastruktury)
Životní prostředí a vzhled města
1. Zlepšení životního prostředí
2. Využití městských lesů pro další rozvoj města
3. Vybudování vlastního sběrného dvora

1. Vandalismus

4. Rozvoj péče o městskou zeleň

2. Dále chátrající budovy, které negativně ovlivní životní
prostředí a cestovní ruch

5. Nalezení funkčního využití proluk
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Cestovní ruch

1. Sezónnost cestovního ruchu

1. Zapojení do Destinační agentury
Karlovarského kraje pro podporu a rozvoj
cestovního ruchu
2. Další rozvoj vodácké turistiky

2. Navýšením cestovního ruchu se zvýší kriminalita –
nedostatečná infrastruktura

3. Další rozvoj a zkvalitnění ubytovací kapacity

4. Rostoucí náklady na propagaci města a růst
mandatorních výdajů v souvislosti s výstavbou a
rekonstrukcí turistické infrastruktury

4. Zařazení hradu mezi národní kulturní památky
5. Využití tělesa dráhy Loket - Horní Slavkov
6. Využití sociálního zázemí vybudovaného v pilíři
mostu u amfiteátru
7. Zkvalitnění a rozšíření infocentra
8. Využití města jako filmové lokality

3. Úbytek pracovních míst při poklesu CR

5. Ukončení činnosti motokrosového areálu
6. Absence dotačních titulů pro rozvoj CR a související
infrastruktury

Rozvoj sociální péče
1. Zkvalitnění terénní péče o seniory
2. Integrace a komunitní práce jako prevence
před sociálním vyloučením

1. Nárůst počtu osob sociálně vyloučených a ohrožených
sociálním vyloučením

2.3 Příležitosti
Největší příležitostí města je využití objektu bývalé Dvorany. Ten může sloužit k vystavení Loketských
národopisných sbírek (kroje, nábytek, šperk atd.). Dále by mohl být využit např. v souvislosti s tzv. egerlandskou
kulturou, která se prolíná i k bavorským sousedům, a také by mohl sloužit jako centrum pro setkávání
s německými partnery. Další možností využití a to jak samostatně, nebo v kombinaci s výše uvedeným, je výstavba
komunitního centra pro potřeby sociálního začleňování. V souvislosti s rozvojem tradic je jednou z příležitostí
města rozvíjet zájmovou a spolkovou činnost. V novém programovém období lze následující roky čerpat finance
v mnoha oblastech. Je potřeba, aby bylo město připraveno k čerpání z EU (tzn. připravenost projektů,
informovanost o dotačních výzvách). Díky dotačním titulům se vytvoří příležitost investovat do oprav
nebezpečných komunikací a k nim přilehlých chodníků a vybudovat sběrný dvůr. Město má dále zájem funkčně
využít nevyužívané prostory – tzv. proluky (např. „Staveňák“ aj.). K řešení se nabízí např. parkoviště pro rezidenty,
které by bylo východiskem nejakutnějšího problému s dopravou v historické části města.
Díky příležitosti zařadit hrad mezi národní kulturní památky (město zažádalo o zařazení hradu Loket mezi
národní kulturní památky), vzniká šance na zlepšení podmínek pro další rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch by
se mohl nadále vyvíjet díky zkvalitnění a rozvoji ubytovacích kapacit ve městě, včetně zkvalitnění kempů pro
vodáky a vybudování tábořiště pro karavany. Velmi přínosná by byla též úprava nebytových prostor (konkrétně
výloh na ulici T. G. Masaryka) tak, aby byly esteticky atraktivní a přispívaly k celkovému příjemnému dojmu z
města. Mnozí lidé se zúčastní pouze prohlídky hradu a dále se zde nezdržují i přesto, že město je zajímavé jako
celek a nabízí mnoho dalších turisticky atraktivních lákadel (Muzeum tajných spolků, výstavy v Černé věži, Včerejší
svět, Expozice knižní vazby aj.). K rozvoji cestovního ruchu by mohlo přispět také další zvýšení počtu a kvality
kulturních a sportovních akcí. Pokud by se město zapojilo do destinační agentury, mohlo by to mít výrazný vliv při
podpoře a rozvoji cestovního ruchu (např. rozšíření infocentra). Jednou z příležitostí je také smysluplně využít
sociálního zázemí, které je vybudováno v pilíři mostu u amfiteátru.
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Zlepšit životní prostředí v Lokti je možné sanací skládek vyskytujících se na jeho území, zlepšením systému
nakládání s odpady a zřízením sběrného dvora. Další příležitostí pro zlepšení životního prostředí může být
revitalizace zeleně.
Dalším rozvojový potenciál nabízí městské lesy, které spravuje společnost Loketské městské lesy, s.r.o. a
přináší do městské kasy každoročně nemalé prostředky. V nich je možné vytvořit např. klidové zóny a zóny
odpočinku s lavičkami a altány. Díky ministerstvu školství a dalším podporám lze investovat do rekonstrukce
dětských školních hřišť a pomocí zlepšování a udržení infrastruktury podpořit mladé rodiny a vytvořit pro ně
prostor, kde si jejich děti mohou v bezpečí hrát a trávit volný čas.

2.4 Ohrožení
Jako jedno z největších ohrožení je veřejností vnímán nárůst počtu osob sociálně vyloučených a ohrožených
sociálním vyloučením. Ve městě se nevyskytuje sociálně vyloučená lokalita (dle Gabalovy analýzy), ale v některých
oblastech se i přesto koncentrují lidé, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením. Počet sociálně vyloučených
obyvatel by se mohl zvýšit, pokud by došlo k propouštění z velkých firem, které jsou v blízkosti Lokte, anebo
v případě poklesu atraktivnosti cestovního ruchu v Lokti. Výraznou hrozbou pro některé obyvatele je také
sezónnost cestovního ruchu. Pro některé zaměstnané obyvatele může sezónnost znamenat nepravidelnou mzdu
(v zimních měsících mohou přijít zcela o práci). Město je prozatím schopno problémy (např. vandalismus, krádeže)
s lidmi ohroženými sociálním vyloučením řešit pomocí zásahů policie. Pokud by se počet osob ohrožených
sociálním vyloučením měl zvyšovat lze, jako preventivní opatření zvolit zavedení kamerového systému
v problémových lokalitách. Kamerový systém účinně brání vandalismu. Se zvýšením četnosti cestovního ruchu by
mohlo hrozit také zvýšení kriminality. Zvyšování cestovního ruchu má kromě možného zintenzivnění kriminality
mnoho nesporných výhod. V zájmu města je cestovní ruch podporovat, existuje ovšem hrozba, že nebude
dostatek dotačních titulů, které by podporovaly cestovní ruch, a město bude muset pro zesílení cestovního ruchu
využít vlastních prostředků, které nemusí být dostatečné. Pro město je výhodná i činnost motokrosového areálu.
Existuje však reálné nebezpečí uzavření tohoto areálu, resp. ukončení tradice pořádání MS v motokrosu kvůli
nedostatku financí.
Hrozba rozsáhlých povodní je bohužel méně ovlivnitelná, kromě některých protipovodňových opatření.
Město podniklo kroky k protipovodňové ochraně, ale pokud by rozsah povodní byl větší, než kterým jsou tato
opatření schopna zabránit, pak by město muselo podniknout kroky k odstranění škod. V některých oblastech
města způsobují škody i menší povodně. Velkým ohrožením je pro životní prostředí a cestovní ruch již zmíněné
chátrání budov.
Jednou z celorepublikových demografických hrozeb, které se nevyhýbají ani Lokti, je úbytek obyvatelstva a
stárnutí populace. V případě patrného stárnutí obyvatelstva je důležité zaměřit se právě na péči o seniory (např.
zvyšování ubytovacích kapacit anebo počtu terénních pracovníků). Stejně jako úbytek obyvatelstva a jeho stárnutí
ohrožuje Loket snížení vzdělaností úrovně jeho obyvatel. Město má bohužel pouze minimální možnost ovlivnit
strategii Karlovarského kraje ohledně zřizování škol.
Menší hrozbou může být i zatěžování městského úřadu administrativou. Díky novým předpisům a zákonům
může docházet k dalšímu přetěžování městského úřadu. V souvislosti s cestovním ruchem hrozí zvyšování nákladů
na propagaci města, ale také se mohou zvyšovat mandatorní výdaje ve vazbě na výstavbu nové turistické
infrastruktury.
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B. 3 Motto města Loket
Na 2. komunitním projednání Strategického plánu rozvoje města Loket dne 10. 8. 2016 bylo rozhodnuto
s přispěním veřejnosti a zastupitelstva města, že konečné motto strategického dokumentu bude vybrané dle
výsledků ankety: Město českých králů, bohaté kultury, malebné přírody a spokojených občanů. Město s ohledem
na výstupy z pracovní skupiny a diskuzi na 1. veřejném setkání stanovilo 5 variant motta. Obyvatelé města mohli
po dobu jednoho měsíce hlasovat pomocí internetové ankety o tom, které motto se jim nejvíce líbí, nebo
případně navrhnout vlastní motto.
Navrhovaná motta:
1. Loket: Krajinářské umělecké dílo s bohatou historií a rozmanitou kulturou - to pravé místo pro život a
snění.
2. Historické město Loket, kde se snoubí minulost se současností a život je zde pohádkou.
3. Zázračná perla na řece Ohři, město velkých příležitostí a pravé místo pro život.
4. Město českých králů, bohaté kultury, malebné přírody a spokojených občanů.
5. Loket - město překrásně položené do okolní zeleně, které lze ze všech stran obdivovat jako krajinářský
skvost. (vychází z výroku J. W. Goetha)
V následujícím grafu lze vidět počet hlasů pro jednotlivá motta.
Graf 1. Počty hlasů pro jednotlivá motta

3
14%

1
5%

Loket: Krajinářské umělecké dílo s bohatou
historií a rozmanitou kulturou - to pravé
místo pro život a snění.

3
14%

Historické město Loket, kde se snoubí
minulost se současností a život je zde
pohádkou.

3
14%
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53%

Zázračná perla na řece Ohři, město velkých
příležitostí a pravé místo pro život.
Město českých králů, bohaté kultury,
malebné přírody a spokojených občanů.
Loket - město překrásně položené do okolní
zeleně, které lze ze všech stran obdivovat
jako krajinářský skvost. (vychází z výroku J.
W. Goetha)

V anketě mělo největší počet hlasů motto:

Město českých králů, bohaté kultury, malebné přírody a spokojených občanů.
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B. 4 Strategické cíle města Loket
Jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle, které vycházejí z výsledků SWOT analýzy a podnětů
shromážděných v průběhu zpracovávání strategie. Časově jsou tyto cíle, stejně jako celá strategie, navrženy pro
střednědobý horizont přesahující částečně volební období stávajícího zastupitelstva a reflektující programové
období Evropské unie do roku 2020. Tyto cíle byly definovány na základě identifikovaných problémových okruhů i
potřeb subjektů v daném území a vyjadřují budoucí zamýšlený stav města do konce platnosti dokumentu.

Strategické cíle a jejich odůvodnění jsou:
A. Rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb
Jedním z nejpalčivějších problémů Lokte je problém s nedostatečnou nebo zastaralou dopravní
infrastrukturou. Místní komunikace jsou ve špatném stavu a existuje potřeba jejich rekonstrukce. Počet
parkovacích míst nepostačuje potřebám města. Některá místa jsou dopravně nebezpečná pro pěší, a proto budou
vytvořeny nové chodníky. Je také nezbytné zajistit rozvoj veřejné dopravy (například revitalizací autobusového a
vlakového nádraží). Mimo dopravní infrastruktury je nutné zaručit též bezpečnost ve městě (kamerový systém) a
informovanost obyvatel. Poslední prioritou v rámci tohoto strategického cíle je zlepšení občanské vybavenosti.
Zřetel bude kladen právě na rozvoj infrastruktury pro vzdělání, služby a infrastrukturu sloužící občanům a na
využití volných objektů ve městě se zvláštním zaměřením na rekonstrukci a využití městské Dvorany.

B. Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
Strategický cíl je zaměřen na rozvoj neinvestičních volnočasových aktivit (například spolkové činnosti), ale i na
zlepšení infrastruktury pro sport a trávení volného času (rekreaci). Důležitou prioritou města je pokračování v
pořádání kulturních akcí, využití potenciálu Krajské destinační agentury a rozvoj infocentra.

C. Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled města
Město Loket se bude starat o životní prostředí a jeho zlepšení. Nejenže se snaží zvýšit povědomí o třídění
odpadů, ale plánuje také vytvoření nových sběrných míst na bioodpad a sběrného dvora. Na území města se
nachází nelegální skládky odpadů. Díky vyhledávací studii budou tato místa určena a bude se nadále pracovat na
sanaci této ekologické zátěže. Město plánuje rovněž revitalizaci místního hřbitova a rozvoj městské zeleně.

D. Rozvoj sociálních služeb se zaměřením na seniory
S ohledem na zvyšující se počet obyvatel Lokte starších 65 let plánuje město podporu služeb pro seniory.

E. Vytváření podmínek pro zkvalitnění podnikatelského prostředí ve městě v koordinaci
s podporou cestovního ruchu
Jako nástroj pro zvýšení zaměstnanosti v Lokti budou podporováni místní podnikatelé a současně s nimi
zároveň cestovní ruch.
Termín splnění strategických cílů rok 2021.
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B. 5 Programové opatření a aktivity
V rámci každého strategického cíle byly vytvořeny priority, které pojmově zpřesňují stanovené cíle a
tematicky vycházejí z výsledků analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj a současný stav. V rámci
každé z priorit byla dále identifikována konkrétní opatření, na něž následně navazuje databáze projektů včetně
tzv. akčního plánu.
Databáze projektů obsahuje již konkrétní projekty a činnosti, které město hodlá zrealizovat za účelem
naplnění priorit a vytyčených cílů. Akční plán následně stanovuje časový horizont a předpokládané náklady
projektů současně s možnými zdroji financování.
Celkem bylo stanoveno 11 priorit (A. 1 až E. 2) zahrnujících 22 opatření (A 1.1 až E 2.3).
Město si je vědomo rozsahu navržených projektů a činností a jejich finanční náročnosti. Hodlá proto aktivně
využívat možnosti finanční podpory v programovém období Evropské unie 2014 - 2020.
Při vytváření akčního plánu bylo, v co možná největší míře, přistoupeno ke konkretizaci zamýšlených
projektů, aby vzniklý dokument nebyl pouhým souhrnem obecných idejí, ale dokumentem určujícím další rozvoj
města a formulujícím konkrétní projekty k řešení identifikovaných problémů tak, aby došlo k co nejlepšímu
využívání finančních a personálních možností města.
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Strategický cíl A
ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
Priorita A. 2

Priorita A. 3

Technická infrastruktura

Bezpečnost a
informovanost obyvatel

Občanská vybavenost a
služby

Opatření A 1.1

Opatření A 2.1

Zkvalitnění silnic, místních
komunikací a dopravy na území
města

Technická opatření k zajištění
ochrany a bezpečnosti obyvatel a
návštěvníků města

Priorita A. 1

Opatření A 2.2
Opatření A 1.2
Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

Opatření A 1.3
Rozvoj plynofikace, výstavba
vodovodů a kanalizace

Rozvoj informačních systémů
veřejnosti a získávání zpětné vazby
od obyvatel

Opatření A 3.1
Zkvalitnění infastruktury pro
vzdělávání

Opatření A 3.2
Zachování a rozvoj služeb pro
občany poskytovaných městem

Opatření A 3.3
Využití volných objektů ve
vlastnictví města
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Strategický cíl B

PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT OBČANŮ
Priorita B. 1
Neinvestiční rozvoj
volnočasových aktivit
obyvatel
Opatření B 1.1
Rozvoj spolkové činnosti a
spolupráce se spolky

Opatření B 1.2
Iniciace a podpora volnočasových
aktivit pro děti, mládež a
specifické cílové skupiny

Priorita B. 2

Priorita B. 3

Infrastruktura pro trávení
volného času

Zachování tradic a rozvoj
kultury

Opatření B 2.1
Rozvoj ploch a zařízení pro sport

Opatření B 2.2
Zkvalitnění služeb a vybavení
města pro trávení volného času

Opatření B 3.1
Podpora a realizace společenských
a kulturních akcí
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Strategický cíl C
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELKOVÁ PÉČE O
VZHLED MĚSTA
Priorita C. 1
Zkvalitnění nakládání s odpady

Opatření C 1.1
Rozvoj odpadového hospodářství a zkvalitnění
sběru tříděného odpadu

Opatření C 1.2
Vytvoření a realizace udržitelného řešení
nakládání s odpady

Priorita C. 2
Ochrana přírody, krajiny a péče o
vzhled města

Opatření C 2.1
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň
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Strategický cíl D
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY

Priorita D. 1
Zkvalitnění služeb pro seniory

Opatření D 1.1
Rozvoj pečovatelské služby a sociální péče pro seniory
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Strategický cíl E
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ
V KOORDINACI S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU
Priorita E. 1

Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj
podnikání

Priorita E. 2
Podpora cestovního ruchu

Opatření E 1.1
Opatření E 2.1

Podpora podnikání vč. vytvoření nabídky
vhodných prostor

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Opatření E 1.2

Opatření E 2.2

Podpora zachování zdravotních služeb

Vytvoření turisticky zajímavého okruhu/místa
ve městě
Opatření E 2.3
Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti
cestovního ruchu a propagace města Loket
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B. 6 Akční plán
6.1 Úvod
Akční plán je hlavním nástrojem pro dosažení stanovených strategických cílů. Obsahuje paletu aktivit/
projektů, které je zamýšleno realizovat a prostřednictvím nichž má dojít k realizaci Strategického plánu rozvoje. Akční
plán je možné zpracovat z krátkodobého či střednědobého hlediska. V krátkodobém hledisku by byl akční plán
koncipován vždy jen na několik měsíců max. na rok a bylo by ho nutné vždy na konci příslušného období znovu
vytvářet. V našem případě jsme zvolili druhou z variant, která se jeví z hlediska dlouhodobosti strategického
plánování vhodnější, jelikož dává ucelený obraz o celém plánovacím období.
Ovšem i zde je nutné považovat akční plán za neuzavřený dokument, který bude dle potřeby každý rok měněn či
doplňován. Nicméně tvoří již nyní základní nosnou kostru projektů, které město hodlá realizovat a díky tomu
směřovat svůj další rozvoj.
Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci rady města a podléhá vždy schválení
řídícího subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je důležité vždy dbát na to, aby projekty odpovídaly
schválenému Strategickému plánu rozvoje, aby měly jasně určenou podobu a odpovědnou osobu za jejich realizaci.
Příprava a realizace projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a. Vytvoření projektového záměru
b. Posouzení a dopracování projektového záměru
c. Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů
d. Realizace projektu
e. Monitoring projektu
f.

Evaluace projektu

Aby byly v akčním plánu zahrnuty projekty v konkrétní podobě, bylo nutné u každého projektového záměru
(aktivity) stanovit minimálně následující údaje:
 Název aktivity
 Nositel aktivity
 Předpokládaný termín realizace
 Předpokládané finanční náklady a zdroje financování
 Předpokládané zdroje financování (vlastní, dotace)
 Stručný popis aktivity (projektu)
Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování akčního plánu o další projekty/aktivity. Stejně tak by
měla být struktura údajů dodržena u projektů zahrnutých během platnosti plánu do tzv. zásobníku projektů na další
plánovací období.
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Návrh projektů do akčního plánu vzešel z výsledků analytické části, kde byly definovány problémové či naopak
pozitivní oblasti (SWOT analýza). Tyto byly následně konkretizovány členy pracovní skupiny a vedením města. Akční
plán byl poté diskutován vedením města a uveřejněn k připomínkování.

6.2 Databáze projektů a jejich rozdělení do akčního plánu
Projekty jsou rozděleny nejen tematicky, ale také dle priority (důležitosti), jakou jejich realizaci město přikládá.
Uvedené náklady na projekty jsou uváděny v Kč bez DPH a jsou odhadem přepokládaných nákladů. Pro maximální
přehlednost je míra priority u každého projektu znázorněna počtem „hvězdiček“, které mu jsou přiřazeny. Důležitost
je pak odstupňována dle následujícího klíče:
Jedna hvězdička *

Nízká priorita

Dvě hvězdičky **

Střední priorita

Tři hvězdičky ***

Nejvyšší priorita

Zkratky v následujícím textu:
PD – projektová dokumentace
OPŽP – Operační program životní prostředí
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CR – Cestovní ruch
KK – Karlovarský kraj
KV – Karlovy Vary
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A. 1.1

Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy na území města

Cíl

Rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových komunikací, křižovatek a parkovišť napomoci zlepšit ve
městě úroveň veřejných služeb v oblasti dopravy.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

Název aktivity

1.

Rekonstrukce mostu
směrem na „ostrov“ ***

2.

Nové parkoviště u městské
tělocvičny ***

3.

Vybudování přestupního
terminálu v nádražní ulici
nebo P+R ***

4.

Rekonstrukce komunikací
v ul. Tovární, Revoluční a
Rooseveltova***

Zpracování PD
80 - 100 mil.
k územnímu řízení Kč/ Rozpočet
města

20172019

5.

Revitalizace náměstí (ul. T.
G. Masaryka) ***

Existuje PD i
Stavební povolení

2017 2019

6.

Rekonstrukce komunikace
v přilehlých oblastech ***

7.

Tvorba nového parkoviště
na „ostrově“ ul. Zahradní
***
Revitalizace autobusového
nádraží ***

8.

9.

Rekonstrukce komunikace
v ul. Sportovní ***

10.

Udržení provozu linky č. 23
mezi Loktem a KV ***

Stručná anotace

Vybudování nového
parkoviště u městské
tělocvičny v ul. ČSA
Vybudování přestupního
terminálu pro více než dvě
linky veřejné dopravy a
realizace souvisejících prvků
zvyšující bezpečnost.

Rekonstrukce komunikace
Nadlesí, Dvory

Součástí revitalizace: výstavba
sociálního zázemí (včetně
veřejného WC), vytvoření
parkovacího domu
Rekonstrukce asfaltového
povrchu komunikace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Existuje PD

do 1. mil. Kč/
Rozpočet
města

2016 2017

Zpracovává se PD

Rozpočet
města

2017 –
2020

Zpracovává se PD

25 mil. Kč/
IROP/
Rozpočet
města

2016 –
2019

13 mil. Kč/
Rozpočet
města

Pouze
5 mil. Kč/
rekonstrukce (není Rozpočet
potřeba PD)
města

2017 –
2019

Zpracovaný
projekt

Rozpočet
města

2016 2020

Zpracovává se PD

Rozpočet
města

20172019

Pouze
2,5 mil. Kč/
rekonstrukce (není Rozpočet
potřeba PD)
města

Probíhá
Linka bude nadále jezdit
pravidelně 1x za den ve svátky,
soboty a neděle (v letní sezóně)

Rozpočet
města

2017 2019
2016
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11.

Vybudování dostatečného
množství parkovacích míst
ve městě ***

Např. vybudování parkovacího
domu

Záměr

Rozpočet
města

2016 –
2020

12.

Rekonstrukce záchytného
turistického parkoviště **

Rekonstrukce za účelem
multifunkčního využití
(automobily, kola)

Záměr

Rozpočet
města

2016 –
2019

13.

Ul. Radniční, Hradní **

Nové položení dlažby

Připravené

3 mil. Kč/
Rozpočet
města

2017 –
2019

14.

Ul. Na Vyhlídce**

Rekonstrukce místní
komunikace

Existuje PD

3 mil. Kč/
Rozpočet
města

2017 2019

Komentář:
-

Město má v plánu pomocí dotace z programu IROP vytvořit dopravní terminál v oblasti vlakového nádraží.
Dopravním terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy, kde je cestujícím umožněn přestup mezi
více než dvěma linkami veřejné dopravy. Součástí projektu bude také realizace prvků zvyšujících bezpečnost
dopravy (osvětlení – náklad: 1,5 mil. Kč, bezbariérová komunikace pro pěší – náklad: 5,7 mil Kč., výsadba
doprovodné zeleně).

-

Město má v plánu ze svého rozpočtu rekonstruovat několik komunikací v ulicích: Radniční, Hradní, Na
Vyhlídce, Tovární, Revoluční, Rooseveltova, T. G. Masaryka a Sportovní.

-

V ul. ČSA bude nově vybudováno parkoviště u městské tělocvičny. Městská tělocvična bude také kompletně
zrekonstruována a následně bude poskytnuta i lokálním spolkům k jejich setkávání.

-

Rekonstruován bude též most směrem na „ostrov“.
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A.1.2

Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

Cíl

Důrazem na cyklistickou a pěší dopravu pozitivně působit na zlepšování životního prostředí na území
města a zajistit ve městě udržitelnou a bezpečnou dopravu.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Město Karlovy Vary (KV), Karlovarský kraj (KK)

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/financování

HMG

1.

Propojení sídliště v ul. Sportovní
s lokalitou Nad Hájovnou z
důvodů zvýšení bezpečnosti pohybu
chodců (zajištěn bezbariérový
přístup) ***

Nový chodník,
osvětlení a
přechod pro
chodce

Tvorba PD

15 mil. Kč/

2.

Rekonstrukce chodníku (ul.
Sportovní) **

Rekonstrukce
(není potřeba PD)

5 mil. Kč / Rozpočet
města

2016 –
2018

3.

Předláždění chodníku na náměstí (ul. Snížení chodníku Existuje PD i
T. G. Masaryka) **
kvůli
stavební povolení
bezpečnému
pohybu chodců

5,5 mil. Kč / Rozpočet
města / IROP

2016 2019

4.

Nový most u Svatošských skal
Výstavba mostu: Záměr
(umožnit průjezd záchrannému
společný projekt
systému a zvýšit průjezdnost cyklistů) s KV a KK
**

25 mil. Kč / Rozpočet
partnerů

2017 2020

5.

Rekonstrukce chodníku v ulici Mírová
**

Záměr

Rozpočet města

2019 –
2020

6.

Vybudování chodníku v Údolí **

Nový chodník a
osvětlení

Záměr

Rozpočet města/ IROP 2017 2020

7.

Výstavba nového cyklistického
napojení na Chodov **

Za účelem
přesunu za prací

Záměr

Sdružená investice
zapojených měst/
IROP

2016 –
2020

8.

Řešení nebezpečného úseku
cyklostezky podél Ohře **

Cyklostezka končí Záměr
v Nádražní ulici –
nebezpečný úsek

Rozpočet města

2016 2020

2016 IROP/ Rozpočet města 2019

Komentář:
- Některé aktivity lze také zařadit do kategorie A.2.1 pro zvýšení bezpečnosti (konkrétně projekt na propojení
ulic Sportovní a Nad Hájovnou, řešení nebezpečného úseku cyklostezky v ulici Nádražní a výstavba nového
cyklistického napojení směrem na Chodov).
- Součástí záměru města Loket je přestavba nevyhovující lanové lávky na cyklostezce u Svatošských skal na
nový most, který bude umožnovat přejezd složek záchranného systému. Na tomto projektu bude město Loket
spolupracovat s městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem. Realizace projektu je závislá na vyjednávání
s CHKO, Českým svazem ochránců přírody a Povodím Ohře. Projekt zvýší bezpečnost cyklistické dopravy,
protože bude zajištěn včasný zásah záchranných složek.
- Dále je potřeba předláždit chodník na náměstí (ul. T. G. Masaryka) a rekonstruovat chodník v ul. Sportovní a
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Mírové.
Díky dotačním výzvám z programu IROP je možno požádat o finanční podporu na výstavbu bezbariérového
chodníku, který umožní zvýšení bezpečnosti v oblasti (mezi lokalitami Nad Hájovnou a ul. Sportovní).
Záměrem města je také vybudovat chodník v Údolí. V Údolí jsou chodci ohroženi četnou dopravou na silnici II.
třídy 209. Nový chodník bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců (bezbariérový pohyb). Řešení je
ztíženo díky protékajícímu potoku (Stoka). Na projekt není připravena projektová dokumentace.

A.1.3

Rozvoj technické infrastruktury

Cíl

Rozvoj technické infrastruktury a zlepšení úrovně bydlení v okrajových částech města a
v přidružených obcích.

Nositel aktivity:

Město Loket
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovan
ost

Finance/
financování

HMG

1.

Osvětlení na náměstí
(ul. T. G. Masaryka) ***

Rekonstrukce osvětlení na Existuje PD i
stavební
náměstí (LED)
povolení

1,5 mil.
Kč/Rozpočet
města

2018 –
2019

2.

Zřízení oddělené dešťové
kanalizace ***

Přestavba původní
zastaralé a nevyhovující
kanalizace v historickém
centru (spojená dešťová a
splašková kanalizace)

Existuje PD i
stavební
povolení

6 mil. Kč/
Rozpočet města

2018 2019

3.

Zřízení nových přípojek kanalizace
***

Na náměstí (T. G.
Masaryka)

Existuje PD i
stavební
povolení

5 mil. Kč/
Rozpočet města

2018 2019

4.

Zřízení vodovodu v Nadlesí **

Technická příprava stavby

Rozpočet města

2017-2019

5.

Zřízení nových přípojek kanalizace
a přípojek vody **

V ulicích Tovární,
Rooseveltova a Revoluční

Záměr
Zpracování
PD
k územnímu
řízení

100 mil. Kč/
Rozpočet města

2019 2020

6.

Podpora výstavby studní *

Program

Rozpočet města

Trvá

7.

Plynofikace okrajových částí Lokte Technická příprava staveb
*

Záměr

Rozpočet města

Do 2021
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A.2.1

Technická opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města

Cíl

Rozšířit a zkvalitnit konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany a tím zamezit trestné
činnosti.

Nositel aktivity:

Město Loket
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

1.

Vytvořit min. 4 další
kamerové body

Program prevence
kriminality

450 tis. Kč/

2016 2017

Záměr

Rozpočet města/ 2017 –
IROP
2020

Rozšíření kamerového
systému**

2.

Řešení umístění Požární
zbrojnice města Loket *

Rozpočet města

Komentář:
-

Město již podniklo kroky k preventivnímu zabezpečení území pomocí kamerového systému. Prozatím byly
umístěny ve městě 2 kamery. Plánováno je vytvořit minimálně 4 další kamerové body. Řešení zpracováno
v programu prevence kriminality Města Lokte na rok 2015.

A.2.2

Rozvoj informačních systémů veřejnosti a získávání zpětné vazby od obyvatel

Cíl

Zefektivnění komunikace města/MěÚ s občany. Oslovení většího spektra obyvatel než dosud a zaměření
se na získávání zpětné vazby od občanů.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Veřejnost, spolky a jiné subjekty působící ve městě
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

1.

Pravidelná setkání starosty
s veřejností ***

1x v měsíci, první pondělí
v měsíci na MěÚ

Probíhá

2.

Pokračovat ve vydávání
Loketských listů **

3.

Pravidelná setkání
zastupitelstva **

Tištěný zpravodaj o dění ve Probíhá
městě vycházející 11x za rok
(každý měsíc, červenec a
srpen v jednom čísle)
Probíhá
7x ročně se schází

Finance/
financování

HMG
Průběžně

240 tis.
Kč/rok/
Rozpočet
města

Průběžně

Průběžně

zastupitelstvo města

Komentář:
-

Starosta nabízí 1x měsíčně možnost setkaní s obyvatelstvem a jednání o problémech či nápadech spojených s
městem.
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A.3.1

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Cíl

Provést rekonstrukci a dovybavit vzdělávací zařízení.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

ZŠ T. G. Masaryka

Soulad s územním plánem:

ANO
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracova Finance/financování
nost

1.

Rekonstrukce interiéru ZŠ
T. G. Masaryka ***

Postupná rekonstrukce (po Záměr
patrech- 1 mil. Kč/patro –
celkem 3 patra)

2.

Řešení problematické situace
týkající se internátu, jehož
součástí je jídelna sloužící pro
ZŠ **

3 mil. Kč /rozpočet ZŠ/
Rozpočet města

V jednání

HMG
2016 2018
2017 2020

Komentář:
-

Město bude usilovat o vyřešení problematické situace spojené s internátem a jídelnou ZŠ ve vlastnictví SPŠ
Loket. Město usiluje o zachování jídelny pro ZŠ i v případě zrušení SPŠ Loket. Město Loket bohužel není
schopno ovlivnit vzdělávací koncepci Karlovarského kraje, která může zapříčinit uzavření Střední průmyslové
školy Loket.

A.3.2

Zachování a rozvoj služeb pro občany poskytovaných městem

Cíl

Zachování a rozvoj některých služeb pro občany.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

1.

Podpora chodu místní
lékárny na náměstí
T. G. Masaryka ***

Podpora udržení chodu
místní lékárny

Záměr

2.

Optický kabel pro zlepšení
příjmu pro internet a TV **

Zřízení nové sítě optických Projektová
příprava
kabelů

3.

Zřízení provozovny
s dřevovýrobou společně
s Loketskými městskými
lesy, s.r.o. **

4.

Rekonstrukce interiéru
radnice **

Finance/
financování

HMG
průběžně

nespecifikováno

2017 –
2019

Záměr

nespecifikováno

2016 –
2021

Záměr

Rozpočet města

2016 –
2021
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5.

Oslovení poskytovatele
internetového připojení **

2016-2021

Zřízení přípojky internetu
pro Údolí

A.3.3

Využití volných objektů ve vlastnictví města

Cíl

Hledání odpovídajícího využití chátrajících budov.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano

Záměr

2016 2020

Konkrétní projekty
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

1.

Rekonstrukce objektu
Dvorany (např. pro výstavu
národopisných exponátů
z Loketské sbírky, nebo pro
komunitní činnost ve městě)
***

Rekonstrukce objektu,
vnitřních interiérů a
společenského sálu pro
setkávání s německými
partnery

Bude podána
žádost do
programu
přeshraniční
spolupráce ČR Bavorsko

80 – 100 mil. Kč/
OP Přeshraniční
spolupráce ČRBavorsko/
Rozpočet města

2017

2.

Odkup budovy vlakového
nádraží a její rekonstrukce *

Úvaha
Plánuje se zde vytvořit
nové společenské centrum
(například se zde mohou
vybudovat prostory pro
spolkovou činnost)

Rozpočet města

2019 2021

Komentář:
-

V současnosti neexistují prostory, kde by bylo možné vystavovat exponáty z Loketské sbírky národopisných
exponátů (egerlandský nábytek, kroje, šperky, řemesla), a společenské centrum. K výstavě těchto exponátů
může být využita zrekonstruovaná budova „Dvorany“.
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2016-2021

B.1.1

Rozvoj spolkové činnosti a spolupráce se spolky

Cíl

Podpora spolkové činnosti, která je nedílnou součástí života ve městě.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Spolky působící na území města
Konkrétní projekty

Poř. číslo Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracov
anost

Finance/
financování

HMG

1 mil. Kč / Rozpočet
města / dotace MŠMT

2016 –
2017

1.

Rekonstrukce městské
tělocvičny (dostupná pro
spolkovou činnost) ***

Záměr

2.

Poskytnutí prostor městské
tělocvičny nebo dalších
prostor ve městě pro
spolkovou činnost ***

Záměr

3.

Finanční příspěvky na
činnost spolků ***

Podpora různých
spolků podle druhu
jejich aktivity

Probíhá

Průběžně

350 000 Kč/rok na
sportovní činnost/
Rozpočet města,

Průběžně

200 000 Kč/rok na
společenské aktivity/
Rozpočet města
300 000 Kč/rok na
podporu kulturních akcí/
Rozpočet města
4.

Spolupráce se spolky při
pořádání kulturních a
sportovních akcí města **

Zapojování spolků do
městských akcí

Probíhá

Průběžně

Komentář:
- Město poskytne spolkům na jejich podporu zrekonstruované prostory městské tělocvičny, ve kterých mohou
spolky pořádat různé akce. Je také podporováno, aby se spolky podílely na organizování společenských a
kulturních akcí v Lokti.
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2016-2021

B.1.2

Iniciace a podpora volnočasových aktivit pro děti, mládež a specifické cílové skupiny

Cíl

Město hodlá vedle podpory spolků a investic do volnočasové infrastruktury rovněž podporovat
individuální práci dalších občanů, např. při organizaci volnočasových aktivit seniorů, matek na
mateřské dovolené aj.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Soukromé osoby zajištující volnočasové aktivity
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
1.

Stručná anotace

Podpora aktivních seniorů při
volnočasových aktivitách ve
městě**

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Záměr

Rozpočet
města/
bezplatné
poskytnutí
prostor

Průběžně

Komentář:
- Město plánuje podpořit jednotlivce, kteří budou usilovat o podporu volnočasových aktivit seniorů a dalších cílových
skupin.
B 2.1

Rozvoj ploch a zařízení pro sport

Cíl

Investovat do rozšíření a modernizace veřejných sportovních zařízení ve městě, aby došlo ke zkvalitnění
možností sportovního vyžití pro obyvatele města dle moderních standardů.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
1.

Rekonstrukce tartanové
plochy (ul. Sportovní) ***

2.

Workout hřiště***

3.

4.

5.

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Záměr

800 tis. Kč/

2018 2019

Rozpočet města /
dotace z MŠMT
Plánování

300.000 Kč/
Rozpočet města

2016 2019

Vybudování sportoviště v ul.
Mírová **

Záměr

400 tis. Kč/

2017 2018

Vybudování sportoviště v ul.
Sportovní **

Záměr

Skate park **

Hřiště pro posilování pod
širým nebem (v Amfiteátru
anebo vedle sídliště)

Rozpočet města/
dotace z MŠMT
300 tis. Kč/
Rozpočet města /
dotace z MŠMT
Skate park by mohl být
vybudován např. v oblasti
sídliště

Úvaha

2016
–
2017
2017
–
2020
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6.

2016-2021

Vybudování dětského hřiště
blíže centru Lokte *

Záměr

Rozpočet města

20172021

Komentář:
-

Město plánuje rekonstrukci tartanové plochy, ale také vybudování sportovišť v ulicích Mírová a Sportovní.
Na tyto investice bude podána žádost o dotaci z MŠMT.

-

Dalším záměrem je vybudovat tzv. workoutové hřiště a skate park. Prozatím neexistuje přesné umístění
těchto aktivit. Aktivity budou zbudovány v místech s největší potřebou pro sportovní vyžití.

B.2.2

Zkvalitnění služeb a vybavení města pro trávení volného času

Cíl

V oblasti poskytování volnočasových aktivit a nabídky možností trávení volného času je z pohledu
města hlavním cílem vybudovat nové rekreační centrum v ulici Nad Hájovnou.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

1.

Možné prvky: ohniště, Stádium příprav
pergola, prolézačky pro
děti, workout hřiště

Vybudování venkovního
rekreačního centra (ul. Nad
Hájovnou) **

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

500 tis. Kč/
Rozpočet
města

2017

Komentář:
-

Město plánuje vybudovat venkovní rekreační centrum, kde by obyvatelé byli v kontaktu s přírodou a
zároveň se zde vyskytovaly prvky pro volnočasovou, sportovní činnost dospělých i dětí.

B.3.1

Podpora a realizace společenských a kulturních akcí

Cíl

Záměrem je i nadále pokračovat v pořádání a podpoře kulturních a společenských akcí. Za tímto účelem
souběžně dále prohlubovat i spolupráci se zahraničními partnery.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Soukromé subjekty pořádající kulturní akce, město Illertissen
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

1.

Podpora kvalitních kulturních
Zachovat podporu
akcí soukromých a neziskových tradičních akcí ve městě
subjektů***
– koncerty, festivaly
apod.

2.

Společenské aktivity
s partnerským městem
z Německa**

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Probíhá

Do 300 000
Kč/rok/Rozpočet
města

Průběžně

300 000 Kč/
Rozpočet města

Průběžně

Spolupořádání a účast na Probíhá
akcích s německým
partnerským městem
Illertissen, organizace
zájezdů apod.
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2016-2021

C.1.1

Rozvoj odpadového hospodářství a zkvalitnění sběru tříděného odpadu

Cíl

Podpořit životní prostředí a pořádek ve městě dalším rozvojem odpadového hospodářství. Vytvořit
zejména systém sběru bioodpadu. Současně pokračovat v osvětě v oblasti třídění odpadů.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

1.

Vybudování sběrného dvora Zřízení sběrného dvora pro Záměr
***
městské účely

5 mil. Kč/
Rozpočet města
/dotace OPŽP

2017

2.

Zřízení nových sběrných
míst na bioodpad ***

Nejdříve budou zjištěny
potřeby těchto sběrných
míst a poté budou zřízena
nová místa na sběr
bioodpadu

Záměr

Rozpočet města

2016 -2019

3.

Zpracování nové koncepce
umístění kontejnerů
komunálního a
separovaného odpadu **
Osvěta o třídění odpadů**

Nová koncepce by měla
být vytvořena jak pro
historické jádro, tak pro
sídliště

Záměr

Rozpočet města

2016 - 2020

4.

Probíhá
Osvěta probíhá a bude
probíhat nadále na školách
a v Loketských listech

Průběžně

Komentář:
- Ve městě se vytvořila potřeba zpracování nové koncepce na umístění kontejnerů (popelnic) komunálního a
separovaného odpadu. V historickém jádru a na sídlištích není vyřešeno stání kontejnerů. Kontejnery
(popelnice) jsou umístěny na ulici, což nepůsobí z estetického hlediska příliš dobře. Uvažováno je například o
tvorbě přístřešku na kontejnery anebo uschování kontejnerů pod zem. Městu rovněž pomůže vybudování
sběrného dvora.
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2016-2021

C.1.2

Snížení zátěže odstraňováním starých skládek

Cíl

Vyhledávání znečištěných oblastí (skládek) a jejich následná sanace, která povede ke zlepšení životního
prostředí.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
1.

Stručná anotace

Inventarizace kontaminovaných Město zamýšlí označit
míst, realizace průzkumných
odpady znečištěné
akcí a sanace lokalit ***
oblasti a následně je
eliminovat

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Záměr

Dotace OPŽP/
Rozpočet města

2016 –
2021

Komentář:
- Ve městě se vyskytuje několik lokalit, které jsou znečištěny odpady (např. v ulici T. G. Masaryka u benzínové pumpy).
Konkrétní řešení je jejich sanace. Město by mohlo žádat o dotaci z OPŽP v rámci specifického cíle č. 3.4.
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2016-2021

C.2.1

Péče o vzhled města a veřejnou zeleň

Cíl

Zlepšit vybavení a vzhled veřejných prostranství a zefektivnit péči o městskou zeleň.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

3 mil. Kč/ Rozpočet
2016 města/ dotace z OPŽP 2018

1.

Revitalizace hřbitova a
přilehlých ploch a alejí ***

Záměr

2.

Revitalizace hřbitovní zdi a
oplocení ***

Zpracovaný
7 mil. Kč/ dotace z ČR 2018 technický postup – Německo
2020

3.

Obnova starého hřbitova ve
Dvorech ***

Probíhá

400 tis. Kč / Rozpočet 2016 –
města
2019

4.

Revitalizace sídliště za mostem Revitalizace sídliště
(v ulici Lužná) vč. parkoviště ** v ulici Sportovní

Záměr

MMR/ Rozpočet
města

2016 2021

5.

Řešení průchodnosti
hradebního opevnění **

Zprůchodnit hradby jako Záměr
okruh

Rozpočet města

2016 2021

6.

Revitalizace parku pod Kostelní
ulicí *

Technická
připravenost

Rozpočet města

2021

7.

Aktivní podpora historické
autenticity veřejných prostorů
města *

Záměr

Rozpočet města

20172021

8.

Zahradní a parkové úpravy na
městských hradbách a terasách
kolem řeky *

Záměr

OPŽP, soukromé
zdroje

2021

Péče o vzhled města
(mimo dodržování
památkového zákona)

Komentář:
- Město pečuje o hřbitovy, které jsou na jeho území a snaží se zlepšit vzhled sídliště v ulici Sportovní za mostem.
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2016-2021

D.1.1 Rozvoj pečovatelských služeb a sociální péče pro seniory
Cíl

Důraz na péči o seniory. Rozvíjení spolupráce se soukromými subjekty za účelem poskytování terénní péče
v domovech seniorů.

Nositel aktivity:
Partneři aktivity:
Soulad s územním plánem:

Město Loket
Soukromý subjekt poskytující sociální služby
Ano
Konkrétní projekty

Poř.
číslo

1.

Finance/
Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Podpora terénní péče o
seniory**

Město dotuje provoz
pečovatelských služeb

Probíhá

financování
350 tis. Kč/
rok/ Rozpočet
města

HMG

2016 2018

Komentář:
- Město podporuje pečovatelskou činnost DOP HC z Dolního Rychnova.

E.1.1

Podpora podnikání včetně vytvoření nabídky vhodných prostor

Cíl

Podpořit příchod nových podnikatelů do města a rozšířit tak nabídku služeb pro obyvatele.

Nositel aktivity:

Město Loket
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
Komunikace s potencionálními
1.
podnikatelskými subjekty
k provozování jejich činnosti**

Stručná anotace

Rozpracova Finance/
HMG
nost
financování

Zjišťování možností pro
podnikatele např. oslovování
nových provozovatelů tradičních
obchodů, využívání Loketského
kurýru pro podporu a rozvoj
podnikání

Probíhá

Průběžně
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2016-2021

E. 1.2

Podpora zachování zdravotních služeb

Cíl

Pomoc města při vybudování nové ordinace praktického lékaře.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:

Praktický lékař, Dům s pečovatelskou službou
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
Vybudování nové ordinace
1.
praktického lékaře v areálu domu
s pečovatelskou službou ***

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

HMG

Záměr

2016

E.2.1

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Cíl

Zatraktivnění města pro návštěvníky a podpora cestovního ruchu.

Nositel aktivity:

Město Loket

Soulad s územním plánem:

Ano

Rozpočet
města

Konkrétní projekty
Poř. Název aktivity
číslo
Investice do rekonstrukce
1.
hradu a kompletace evidence
navrácené Loketské sbírky ***
Podpora obnovy církevních
2.
památek **
3.

Rekonstrukce Mariánské kaple
*

4.

Vybudování tábořiště pro
karavany *

5.

Dokupování vánoční výzdoby *

Stručná anotace

Finance/
financování

HMG

Rozpočet města

2016 - 2020

Finanční podpora na obnovu Probíhá
kostela sv. Václava, kapličky
atd.

Rozpočet města

Průběžně

Rekonstrukce kaple v ulici
Sportovní poničené
vzrostlou lípou
Nalezení vhodného
prostoru pro tábořiště
karavanů

Probíhá

Rozpočet města

2016 - 2020

Záměr

Rozpočet města

2016 - 2019

Probíhá

200 000 Kč/rok/
Rozpočet města

Průběžně

Aktivity vedoucí ke zvýšení
cestovního ruchu

Rozpracovan
ost
Záměr

Komentář:
-

Město má zájem na zlepšování služeb pro turisty a bude aktivní v řešení kapacit ubytování v kempech.

-

Město podporuje investice do rekonstrukce církevních památek a hradu. Každoročně také dokupuje vánoční
výzdobu, aby město bylo turisticky atraktivní i v zimních měsících.
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2016-2021

E.2.2

Vytvoření turisticky zajímavého okruhu/místa ve městě

Cíl

Rozšiřování možností pro pěší turistiku v okolí města Loket.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity

Loketské městské lesy, s.r.o.
Konkrétní projekty

Poř. Název aktivity
číslo
Zpřístupnění a rozšiřování
1.
vycházkových turistických tras **

Stručná anotace

Rozpracovanost Finance/
financování

Revitalizace a
Probíhá
zpřístupnění turistických
pěšin v okolí Lokte

HMG

Rozpočet města, Průběžně
Loketské
městské lesy,
s.r.o.

E.2.3

Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu a propagace města Loket

Cíl

Oslovení silných subjektů v cestovním ruchu a navázání vzájemné spolupráce. Rozvíjet cestovní ruch
ve městě.

Nositel aktivity:

Město Loket

Partneři aktivity:
Konkrétní projekty
Poř. Název aktivity
číslo
Zařazení města do destinační
1.
agentury ***
Pokračování v organizaci
tradičních akcí ***

2.

Stručná anotace

Rozpracovanost

Finance/
financování

HMG

Usilování o zařazení města
do destinační agentury KK

Záměr

Rozpočet
města, 50 tis.
Kč

2016 –
2018

Pokračování organizace
tradičních akcí ve městě a
na hradě (např. Zahájení
sezóny, vinobraní, vánoční
trhy, letní slavnosti)

Probíhá

Rozpočet
města

Průběžně

Komentář:
-

Město bude nadále pokračovat v organizaci kulturních akcí.

-

Zařazení do destinační agentury přináší městu nesporné výhody.
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B. 7 Soulady strategických cílů a priorit se strategickými dokumenty
7.1 Strategický cíl A – Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb

Priorita A. 1 – Dopravní infrastruktura


Dopravní politika ČR 2014 – 2020 – témata:
o harmonizace podmínek na přepravním trhu
o zlepšení kvality silniční dopravy
o omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví
o zvýšení bezpečnosti
o rozvoj regionální hromadné dopravy v rámci IDS



Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR pro léta 2013 – 2020 – doporučení:
o

komplexní síť bezpečných cyklotras, složenou nejen z úseků cyklostezek, ale i dalších komunikací
vhodných pro cyklisty, které propojují obce regionu
o bezpečnost a propagace cyklodopravy





Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
o

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

o

SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
o



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
o



prioritní oblast 1 Regionální konkurenceschopnost, op. 1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury technická infrastruktura

prioritní oblast 5 Doprava, SC 5.2 Kvalitní spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti kraje

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
o Prioritní oblast A – udržitelná doprava





A1 - Vybudovat integrovaný dopravní systém
A2 - Vybudovat komplexní systém dopravy v klidu
A3 - Zvýšit podíl udržitelných a ekologicky nenáročných forem dopravy na dopravních
výkonech
A4 - Zlepšit dopravní dostupnost a napojenost území

Priorita A. 2 – Bezpečnost a informovanost obyvatel


Strategie prevence kriminality 2012 – 2015
o 1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
o 4. Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů



IROP – SC 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

veřejné

správy
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2016-2021

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
o

prioritní oblast 6 Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti

Priorita A. 3 – Občanská vybavenost a služby


Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020




Operační program Životní prostředí 2014 - 2020




prioritní oblast 2 Územní soudržnost, op. 2.1.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020




SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020




SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.1 Energie – zvýšit podíl obnovitelných zdro jů na
výrobě energie a tepla a snížit energetickou náročnost budov

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020


SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – domov se
zvláštním režimem, terénní a ambulantní sociální služby

7.2 Strategický cíl B – Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů

Priorita B. 1 – Neinvestiční rozvoj volnočasových aktivit obyvatel


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
o



op. 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního
potenciálu

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
o

SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním
vzdělávání
o SC 4 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu
aktivnímu využití
o SC 9 Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mládeže včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
o SC 13 Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím



Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020
prioritní oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017


1.1 Podpora důstojného života seniorů 1.1.2 – rozšířená pomoc pro setkávání seniorů
v domácím prostředí
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2016-2021

Priorita B. 2 – Infrastruktura pro trávení volného času


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020




op. 2.1.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití
kulturního potenciálu

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020







SC 2 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a
neformálním vzdělávání
SC 4 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a
mládež k jejímu aktivnímu využití
SC 7 Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich
fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost
SC 9 Vytvářet příznivé podmínky pro dobrov olnictví mládeže včetně oceňování a
uznávání dobrovolných činností,
SC 13 Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím

Priorita B. 3 – Zachování tradic a rozvoj kultury


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020




prioritní oblast 2 Územní soudržnost, op. 2.1.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro
volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020


SC6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj p řírodního a kulturního dědictví

7.3 Strategický cíl C – Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celkové péče o vzhled města

Priorita C. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady a udržitelný rozvoj území i po zahájení těžby
nerostů


Operační program životní prostředí 2014 – 2020





Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020





PO 3 – SC3.1 – prevence vzniku odpadu
PO 3 – SC 3.2 – zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

op 3.1.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálního v yužití
op 3.1.1 Odstranění starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po
bývalé těžbě nerostných surovin

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020


prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.2 Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho dalšího
využívání
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2016-2021

prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.4 Environmentální výchova a osvěta, podpora
občanských sdružení

Priorita C. 2 – Ochrana přírody, krajiny a péče o vzhled města


Operační program životní prostředí 2014 – 2020




Program rozvoje venkova 2014 – 2020






článek 17 Investice do hmotného majetku – 4.3.2 Lesnická infrastruktura (podpora
investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
v zemědělství a lesnictví
články 24, 25 a 26 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti
lesů

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020




PO4 – SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

op 3.2.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020


prioritní oblast 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a
kulturní krajiny

7.4 Strategický cíl D – Rozvoj sociálních služeb se zaměřením na seniory

Priorita D. 1 – Zkvalitnění služeb pro seniory


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020




Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020




prioritní oblast 2 Územní soudržnost

prioritní oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 –
2017


Prioritní oblast Senioři

7.5 Strategický cíl E – Vytváření podmínek pro zkvalitnění podnikatelského prostředí ve městě
v koordinaci a podporou cestovního ruchu

Priorita E. 1 – Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání


Národní Regionální inovační strategie


A. 2 Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle
rostoucích firem
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Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020




SC 6 Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020





2016-2021

1.1.5 Adaptibilita trhu práce
2.3.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020


Pilíř 1. C Kvalitní podnikatelské prostředí

Priorita E. 2 – Podpora cestovního ruchu


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020




4.2 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020


prioritní oblast 2 Cestovní ruch a lázeňství
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