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ČÍSELNÍK KÓDŮ CÍLŮ A OPATŘENÍ RÁMCOVÉ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 

Opatření Rámcové Strategie Specifické cíle Rámcové strategie 

1.1 Optimalizace 
vzdělanostní a kvalifikační 
struktury zaměstnanců 

1.1.1 Zefektivnit systém komunikace mezi podnikateli, Úřadem práce, Hospodářskou 
komorou, podnikatelskými centry a školy 

1.1.2 Mapovat potřeby zaměstnavatelů na vzdělání a kvalifikaci pracovníků 

1.1.3 Působit na optimalizaci studijních oborů škol dle potřeb zaměstnavatelů 

1.1.4 Podporovat stálé zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců i 
zaměstnavatelů 

1.2 Rozvoj infrastruktury pro 
podnikání 

1.2.1 Oživit zastaralé a nefunkční objekty a areály v majetku města 

1.2.2 Podporovat záměry na revitalizaci zastaralých a nefunkčních objektů a areálů ve 
vlastnictví třetích osob 

1.2.3 Zmapovat stávající možnosti rozvoje  ploch pro podnikání ve správním obvodu 
města v souladu s územním plánem 

1.2.4 Zvýšit atraktivitu a propagaci nabízených rozvojových lokalit 

1.3 Stabilizace podnikatelské 
sítě 

1.3.1 Zvýšit informovanost a spolupráci s podnikateli ve všech oblastech vč. možnosti 
využívání dotací 

1.3.2 Modernizovat a inovovat objekty a technologie 

1.3.3 Podporovat vznik nových podnikatelských záměrů reagujících na poptávku trhu 

1.3.4 Podporovat vytváření podmínek pro slaďování profesního a rodinného života 

2.1. Udržitelný systém 
odpadového hospodářství 

2.1.1 Posílit motivaci občanů ke třídění odpadů 

2.1.2 Udržet podíl separovaných částí komunálního odpadu a jejich druhotného 
využití minimálně na úrovni r. 2013 

2.1.3 Udržet alespoň 50% využívání vytříděného komunálního odpadu podnikateli v 
regionu 

2.1.4 Snižovat počet černých skládek a výskyt "autovraků" ve městě a v jeho okolí 

2.2 Zkvalitňování veřejné 
zeleně 

2.2.1 Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně 

2.2.2 udržet plochu veřejné zeleně na 50 m2/obyvatele se zřetelem na vhodný 
druhový výběr 

2.2.3 Osvětovou činností zainteresovat občany k ochraně zeleně 

2.2.4 Péče, ochrana a výsadba městských lesů 

2.3 Péče o kvalitní ovzduší a 
snížení hlukové zátěže 

2.3.1 Snižovat prašnost ve městě 

2.3.2 Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

2.3.3 Snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou 

2.3.4 Snižovat imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy 

2.4 Stanovení parametrů 
dalšího územního rozvoje 

2.4.1 Naplňování stávajícího územního plánu a jeho aktualizace dle potřeby 
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města 2.4.2 Vytvořit a průběžně aktualizovat generely infrastruktury, veřejné zeleně a 
veřejného osvětlení 

2.5 Památková péče 2.5.1 Podpora péče o městskou památkovou zónu a další památky ve městě 

2.6 Zlepšování stávajícího 
bytového fondu a občanské 
vybavenosti 

2.6.1 Pokračovat v rekonstrukci stávajících objektů a ve zkvalitňování bytového fondu 

2.6.2 Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a občanské 
vybavenosti 

2.6.3 Vytvořit koncepci bytové politiky 

2.7 Šetrné nakládání s vodou 2.7.1 Zavést systém nakládání s vodami 

3.1 Zavedení integrovaného 
dopravního systému 

3.1.1 Podpořit železniční dopravu v místech v jejím zapojení do integrovaného 
dopravního systému kraje 

3.1.2 Zvýšit přitažlivost osobní železniční dopravy pro obyvatele a návštěvníky města a 
okolí 

3.1.3 Zvýšit podíl městské hromadné dopravy na celkové dopravě ve městě na úkor 
individuální automobilové dopravy 

3.2 Dosažení komfortu v 
přepravě osob 

3.2.1 Zvýšit podíl provozovaných nízkopodlažních dopravních prostředků, dosáhnout 
bezbariérovosti města pro chodce a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

3.2.2 Vyřešit nedostatek parkovacích míst ve městě v úzké vazbě na IDS a MHD 

3.2.3 Modernizovat vozový park Dopravního podniku CV a JI 

3.2.4 Rozšířit využití stávajícího letiště v Pesvicích, mj. pro podnikatelskou sféru 

3.3 Dopravní infrastruktura 3.3.1 Zachování provozu na regionálních tratí 

3.3.2 Zamezit ukončení provozu na trati Chomutov - Vejprty - SRN 

3.3.3 Zkvalitnit dopravní napojení nádraží ČD na centrum města a provést jejich 
rekonstrukci 

3.3.4 Dokončit systém navržených silničních obchvatů města a dosáhnout účinného 
odhlučnění dnešních průtahů městem 

3.3.5 Prosadit dostavbu či zkapacitnění pro město klíčových rychlostních komunikací 
(R7, silnice I/13) 

3.3.6 Zlepšit a zkvalitnit stav místních komunikací 

3.3.7 Dobudovat a rozvíjet systém cyklodopravy ve městě a v regionu 

3.3.8 Dobudovat bezbariérové přístupy k veřejným objektům ve městě 

3.3.9 Zlepšovat stav chodníků na území města 

3.3.10 Řešení parkování (dopravy v klidu) ve městě v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje 

3.3.11 Zvýšit bezpečnost v dopravě včetně pěší a cyklodopravy 

3.3.12 Podporovat opatření směřující k využívání alternativních zdrojů energie v 
dopravě 

3.3.13 Podporovat rozvoj ITS (Intelligent transportation systems) 

3.3.14 Rozšiřování dopravní infrastruktury v souladu s územním plánem 

3.4 Technická infrastruktura 3.4.1 Analyzovat energetický potenciál efektivně využitelných netradičních zdrojů a 
jejich praktické využívání 

3.4.2 Realizovat opatření vedoucí ke snížení energetických ztrát v objektech 
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3.4.3 Koordinovaná obnova inženýrských sítí s využitím moderních materiálů a 
technologií 

3.4.4  Obnova veřejného osvětlení a snižování energetické náročnosti 

3.5 Budování informační 
společnosti 

3.5.1 Zvýšit využití metropolitní sítě 

3.5.2 Podporovat počítačovou gramotnost populace napříč všemi věkovými skupinami 

3.5.3 Modernizovat služby veřejné správy s využitím moderních informačních 
technologií s důrazem na spokojenost občanů 

4.1 Předškolní výchova a 
vzdělávání 

4.1.1 Zvýšit vzdělanostní a sociální připravenost dětí v návaznosti na přechod do ZŠ 

4.1.2 Podpora činnosti NNO v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku 

4.1.3 Zajistit územní dostupnost a dostatečnou kapacitu mateřských škol ve všech 
částech města 

4.1.4 Podpora center pro rodinu 

4.1.5 Zlepšovat technický stav a vybavenost budov a areálů mateřských škol 

4.1.6 Podporovat specializaci jednotlivých mateřských škol (příp. součástí) 

4.1.7 Nabídnout volnou kapacitu MŠ v rámci ORP 

4.2 Základní a speciální 
školství 

4.2.1 Zlepšit technický stav a vybavenost budov a areálů ZŠ 

4.2.2 Zajistit odpovídající vybavení učeben dle aktuálních standardů 

4.2.3 Podporovat komunitní funkci školy s nabídkou aktivit pro veřejnost a rozvíjet 
spolupráci s NNO 

4.2.4 Vytvářet kvalitní podmínky pro účast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

4.2.5 Podpora spolupráce ZŠ a SŠ k získání pracovních návyků a motivaci k 
celoživotnímu vzdělávání s cílem úspěšného uplatnění žáků na trhu práce 

4.2.6 Nabídnout volnou kapacitu základních škol v rámci ORP 

4.3 Střední školství a vyšší 
odborné školství 

4.3.1 Podpora modernizace zařízení středního školství a vyššího odborného školství 

4.3.2 Přizpůsobovat nabídku oborů s ohledem na potřeby trhu práce 

4.3.3 Podporovat vzdělávací činnost SŠ v oblasti rozšiřujícího a rekvalifikačního studia 

4.3.4 Využívat mezinárodní spolupráci 

4.3.5 Podpora spolupráce SŠ, SOŠ, VOŠ a zaměstnavatelů k získání pracovních návyků 
a motivaci k celoživotnímu vzdělávání s cílem úspěšného uplatnění žáků na trhu práce 

4.4 Mimoškolní výchova a 
celoživotní vzdělávání 

4.4.1 Podpora zapojení škol, školských zařízení a NNO do mimoškolní výchovy a 
celoživotního vzdělávání 

4.4.2 Podpora vzdělávání pracovníků ve školství 

4.5 Vysoké školství, věda a 
výzkum 

4.5.1 Aktivovat odbornou spolupráci mezi VŠ, podniky, školami a dalšími institucemi 
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4.5.2 Podporovat vědu, výzkum, vzdělávání v návaznosti na požadavky trhu práce a 
rozvoj hospodářství v regionu včetně vzniku vědeckotechnického parku a propagaci 
technických oborů na středních, středních odborných, základních ev. mateřských 
školách 

5.1 Volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

5.1.1 Zajistit co nejširší nabídku aktivit trávení volného času v různých částech města 
pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel 

5.1.2 Podporovat činnost zájmových seskupení, která se kulturním a sportovním 
aktivitám přímo či okrajově věnují a zajišťují doplňkové aktivity, které město nenabízí 
nebo nemůže financovat 

5.1.3 Organizovat netradiční akce a akce nadregionálního charakteru v oblasti sportu i 
kultury 

5.1.4 Aktivní mezinárodní partnerská spolupráce 

5.2 Zařízení pro volný čas, 
kulturu a sport 

5.2.1 Rozvoj infrastruktury sportovních a kulturních zařízení (sportoviště, cyklostezky, 
dětská hřiště, kulturní stánky apod.) a dalších zařízení pro trávení volného času 
(rekreační klidové zóny, nízkoprahová centra atd.) 

5.2.2 Efektivní systém "otevřených hřišť" ve městě 

5.2.3 Průběžně modernizovat jednotlivá městská zařízení tak, aby odpovídala 
nejnovějším trendům technologického vývoje, byla bezbariérová a 
konkurenceschopná 

5.2.4 V rizikových místech zajistit zvýšený dohled na kvalitu, bezpečnost a údržbu 
dětských hřišť a veřejných sportovišť nad rámec zákonných povinností 

5.3 Řízení a zajištění institucí 
pro volný čas, kulturu a sport 

5.3.1 Evidence činností poskytovatelů volnočasových, kulturních a sportovních aktivit 

5.3.2 Posouzení možnosti zavedení fungujícího, prodejního systému a systému 
vzájemné podpory dle vzoru podobných institucí v zahraničí "Karta hosta města" 

5.3.3 Udržení systému dotací a grantů jako nástroje podpory kulturních, sportovních a 
volnočasových aktivit ve městě 

6.1 Dostupnost a kvalita 
zdravotní péče 

6.1.1 Optimalizovat spektrum péče v souladu s demografickým vývojem v regionu a 
zajistit dostupnost zdravotnické péče pro obyvatele spádového území 

6.1.2 Podpora modernizace infrastruktury sloužící pro poskytování zdravotní péče 

6.1.3 Podpora akcí zaměřených na prevenci, osvětu, zdravý životní styl a zdraví 
obyvatel 

6.1.4 Podpora vzdělanosti a odbornosti zdravotnických pracovníků 

6.2 Podpora a rozvoj 
sociálních služeb 

6.2.1 Naplňovat cíle a opatření aktuálního Komunitního plánu sociálních a 
souvisejících služeb 

6.2.2 Pravidelně aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících služeb 

6.2.3 Snížit výskyt rizikových lokalit ve městě 

6.3 Sociální pomoc 6.3.1 Snižovat počet osob závislých na hmotné pomoci prostřednictvím sociálních 
programů 
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6.3.2 Podporovat stávající a iniciovat vznik nových preventivních aktivit k eliminaci 
negativních společenských jevů a jejich vlivů na občany města 

6.3.3 Využívat dotační tituly pro finanční podporu preventivních programů 

6.4 Bezpečnost 6.4.1 Zvýšit míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků 
rizikového chování 

6.4.2 Podpora situační prevence 

6.4.3 Využívat dotační tituly pro finanční podporu preventivních programů 

6.4.4 Zlepšit dostupnost služeben PČR občanům města 

6.4.5 Zvýšit počet policistů PČR ve výkonu služby 

6.4.6 Zavést systém prevence (spolupráce všech zainteresovaných subjektů) 

6.4.7 Uplatňovat princip používání nejlepší dostupné technologie (Best Available 
Techniques) 

7.1 Infrastruktura pro 
turistický ruch 

7.1.1 Rozvíjet navigační systém ve městě a doplnit jej v regionu 

7.1.2 Modernizovat a rozšiřovat infrastrukturu cestovního ruchu 

7.1.3 Udržet rozsah a celistvost příměstských rekreačních zón 

7.2 Propagace a řízení 7.2.1 Zlepšit propagaci prostřednictvím nových nástrojů a technologií 

7.2.2 Zlepšit image města 

7.2.3 Prohloubit spolupráci s ostatními subjekty operujícími v oblasti cestovního ruchu 
v regionu 

7.2.4 Využít závěry marketingové studie "Marketingová opatření partnerských měst 
Annaberg-Buchholz a Chomutov" pro obecnou aplikaci v oblasti cestovního ruchu 

7.2.5 Zlepšovat spolupráci soukromého sektoru s městem v oblasti cestovního ruchu 

7.3 Služby v cestovním ruchu 7.3.1 Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb, především ve směru k aktivnímu odpočinku a 
vzdělávání 

7.3.2 Podpora jazykové vybavenosti a dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním 
ruchu 

7.3.3 Zvyšování kvality informačního centra 

 


