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Úvod
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové cíle dané
obce. Struktura cílů napomáhá k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena
hierarchie jednotlivých cílů (které cíle jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, také jsou v dokumentu deﬁnovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje ﬁnancí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu,
aby obec efektivněji využívala ﬁnanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace.
Program rozvoje obce Dolní Rychnov slouží jako nástroj pro řízení rozvoje v obci. Na základě charakteristik obce, analýzy situace a potřeb občanů jsou formulovány představy
o budoucnosti obce. Pomocí výsledků analýzy a informací ze setkání s obyvateli vzniknou také návrhy činností, které povedou k naplnění dohodnutých představ. Cílem strategického programu rozvoje je rovněž zvýšit připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, ale i jiné vnější ﬁnanční prostředky.
Strategický plán rozvoje obce Dolní Rychnov 2021-2030 obsahuje dvě základní části,
které jsou vzájemně provázány – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího
stavu, a část strategickou (návrhovou), obsahující návrhy strategických cílů a opatření.
Tento dokument vznikal v průběhu roku 2020.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Dolní Rychnov se nachází v severní části Karlovarského kraje, konkrétně v okrese
Sokolov, ve výšce 410 m n. m. (její severní okraj) až 580 m n.m. (její jižní okraj). Sokolov je
vzdálený 2 km a dobře dostupné je i krajské město Karlovy Vary, ve vzdálenosti 21 km.
Obr. č. 1: Umístění Dolního Rychnova na mapě

Zdroj: mapy.cz

Tab. č. 1: Územní členění
správní obvod obce
s rozšířenou působností

typ obce

počet částí obce

počet katastrů

katastrální výměra v ha

Sokolov

obec

1

1

509
Zdroj: ČSÚ1

Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel
Vzdálenost

Sokolov
Karlovy Vary

1,9 km
20,4 km
Zdroj: mapy.cz

1

Veřejná databáze – Malý lexikon obcí ČR 2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&
pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444).
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Ráz krajiny v okolí obce
Z geologického hlediska patří území Dolního Rychnova do Sokolovské pánve. Reliéf je
mírně zvlněný a má charakter ploché pahorkatiny.
Celková katastrální výměra obce je 509 ha. Obcí protéká Rychnovský potok a z vodních ploch je nejvýznamnější Rychnovský rybník. V obci byla vytvořena řada dalších
vodních ploch v souvislosti s těžbou uhlí.

Historické souvislosti
První listinný důkaz o existenci obce Rychnov je dochován z roku 1309. Jedná se o dokument, který je rozhodčím nálezem ve sporu mezi panem Ekkardem z rodu Nothaftů, synem rytíře Alberta z Valkenawe (Falkenau – Sokolov) a opatem Ulrichem představitelem cisterciánského kláštera v bavorském Waldsassenu. Tímto zápisem převádí
Albert z Valkenawe svá práva ve vesnici Rychnawe (Rychnov) ve prospěch kláštera
ve Waldsassenu. Rychnov byl založen při středním toku Rychnovského potoka. Tento
potůček, pramenící ve Slavkovském lese, protékal kolonizační vesnicí Novina (německy
Grün), proto se horní tok potoka nazýval Grünbach. První písemná zmínka o rozdělení
Rychnova na Horní a Dolní (Obern und Untern Reichenau) je dochována z roku 1454.
V 15. století patřila obec loketskému panství a v roce 1553 získal obec Volf Šlik a připojil
ji k sokolovskému panství (Falknov). Koncem 18. století byl Rychnov složen ze tří částí –
Horní Rychnov, Dolní Rychnov a Ovčárna. Obec Ovčárna (nyní Stará Ovčárna v katastru
okresního města Sokolov) byla založena na rychnovském katastru. Název obce zůstal
zachován z dob, kdy byly v okolí Horního Rychnova chovány ovce pro vlnu. V témže
období byly zaznamenány první pokusy o dobývání uhlí. V souvislosti s rostoucí cenou
dřeva díky vymýcení okolních lesů, začínal být čím dál tím větší zájem o těžbu uhlí. Dolní Rychnov se postupně stává z obce zabývající se převážně zemědělstvím, obcí hornickou. Horní Rychnov pokračuje dál v tradičním zemědělském hospodaření. První těžbu
uhlí podnikl Mathäus Leistner. Zpočátku se jednalo o primitivní způsob dobývání uhlí
pomocí vrtáků. V 19. století se Dolní Rychnov stal samostatnou, prosperující a rychle se
rozvíjející obcí díky nalezištím hnědého uhlí a Horní Rychnov se stal osadou této obce.
Průmyslový rozvoj obce zásadním způsobem ovlivnil příchod Johanna Davida Starcka,
který založil v Dolním Rychnově podnik na výrobu sazí, barev a naftalínu. Starck byl
za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Díky moderním strojům též zefektivnil
těžbu uhlí (první parní vodotěžný stroj). Po smrti J. D. Starcka (1841) pokračoval v otcově
šlépějích Johann Anton Starck, který nechal prorazit nejdelší dědičnou štolu (Dědičná
štola svatého Antonína) v sokolovském hnědouhelném revíru. Štola byla dlouhá téměř
8
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tři kilometry a měla za úkol odvádět nežádoucí vodu z důlních děl Dolního Rychnova.
Důležitým momentem pro odbyt uhlí se stala výstavba sklárny na výrobu plochého
skla, kterou založil J. A. Starck. Výstavba byla zahájena v roce 1853. Sklářské pece byly vytápěny generátorovým plynem získávaným z místního uhlí. Dalším krokem k zefektivnění těžby bylo vybudování železniční trati Buštěhradská dráha, čímž se též významně
posílil odbyt vytěženého uhlí. Po smrti J. A. Starcka v roce 1883 vznikla na základě jeho
závěti společnost „Dolové a průmyslové závody (dříve Johann David Starck) se sídlem
v Dolním Rychnově. Jednalo se o akciovou společnost, jejímž cílem byla modernizace
a výstavba nových provozů a navýšení těžby a výroby. Tato společnost měla v roce 1945
přibližně 50% podíl na celkové těžbě v rámci Sokolovska. Počátkem 20. století byla těžební společností vybudována tepelná elektrárna, která zajišťovala elektrickou energii
pro průmyslové závody a okolí. V roce 1911 se poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení ve Falknově, a posléze i v Dolním Rychnově a Tisové. Postupně se elektriﬁkace rozšiřovala
i do okolních obcí a v roce 1932 po jejím zmodernizování se stala největší elektrárnou
severozápadních Čech. Elektrárna ukončila svůj provoz v roce 1968. Vedle sklárny byla
postavena briketárna, která vyráběla voděodolné brikety na základě výzkumů vlastní
průmyslové laboratoře. V průběhu první světové války došlo k poklesu výroby místních
průmyslových podniků, jelikož díky vyhlášenému válečnému stavu, došlo k velkému
úbytku zaměstnanců působících na odborných pozicích. Po skončení války a vzniku
samostatného Československa se situace v obci postupně zlepšovala. S přibývajícím
množstvím dělníků vznikaly nové dělnické kolonie, které zajišťovaly ubytování většinou horníkům a sklářům. Avšak záhy následovala 2. světová válka. Ta měla velký dopad
na veškerou průmyslovou činnost, která byla podřízena válečné výrobě. Po válce došlo
k odsunu části německého obyvatelstva. Po znárodnění v roce 1946 vznikl zastřešující
podnik Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v Dolním Rychnově. Později se jeho
název změnil na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB). Pod HDB spadalo až 16
národních podniků. Dvacáté století mělo zásadní vliv na změnu reliéfu místní krajiny.
Dobývání hnědého uhlí dosáhlo svého vrcholu. Lomy byly přeměněny ve velkolomy.
Tento rozvoj si vynutil i zánik starobylé osady Horní Rychnov koncem šedesátých let.
Spojením Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací
Sokolov založil Fond národního majetku v roce 1994 společnost Sokolovská uhelná.
K její plné privatizaci došlo o deset let později a vznikla následnická organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.2

2

Dolní Rychnov – Historie obce (https://www.dolnirychnov.cz/historie-obce).
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2. Obyvatelstvo
2.1 Demograﬁcká situace
Na konci roku 2019 žilo v obci Dolní Rychnov 1314 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu obyvatel vykazuje pozvolný pokles od roku 2010. Na pokles obyvatel má vliv především dlouhodobě vyšší počet vystěhovalých oproti přistěhovalým občanům a dále pak
nižší počet narozených dětí ve vztahu k počtu zemřelých osob. Dochází i k odlivu části
mladých lidí do větších měst za lepšími pracovními příležitostmi.

Rok

počet obyvatel
k 31. 12. – celkem

počet obyvatel
k 31. 12. – ženy

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

obyvatelé
ve věku 0–14 let

obyvatelé
ve věku 15–64 let

obyvatelé
ve věku 65 a více let

průměrný věk

Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel

2000
2010
2015
2017
2019

1 227
1 467
1 365
1 337
1 314

602
717
664
647
636

14
22
14
15
6

13
14
21
19
15

37
33
34
32
40

30
56
68
46
35

254
285
254
237
230

877
1 042
929
895
880

96
140
182
205
204

35,3
36,0
38,5
39,3
40,0
Zdroj: ČSÚ3

V obci je dlouhodobý trend nárůstu obyvatel v důchodovém věku a na druhé straně
poklesu narozených dětí. Rovněž dochází k rapidnímu poklesu obyvatel v produktivním věku (od roku 2010 je zaznamenán úbytek 162 osob). Je zde patrný trend
stárnutí populace, jako je tomu v celé České republice.
Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí
Rok

2000
2010
2015
2017
2019

celkový počet
obyvatel

1 227
1 467
1 365
1 337
1 314

počet dětí

254
285
254
237
230

podíl dětí

20,70 %
19,43 %
18,61 %
17,73 %
17,50 %

počet seniorů

96
140
182
205
204

podíl seniorů

7,88 %
9,54 %
13,33 %
15,33 %
15,52 %
Zdroj: Vlastní zpracování

Natalita v obci se od roku 2010 snížila o 55 dětí, kdežto procentuální podíl seniorů vůči počtu narozených dětí má narůstající tendenci. Předpokládaný vývoj zastoupení dětí a se-

3

Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr), Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31).
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niorů se předpokládá obdobný i v letech následujících. Obec neplánuje výstavbu nových
bytů či domů v takovém měřítku, které by mělo dopad na tyto ukazatele.
Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011
Dolní Rychnov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1 216

582

634

253 436

123 791

129 645

76 614

38 061

38 553

bez vzdělání

17

8

9

2 152

875

1 277

643

288

355

základní včetně
neukončeného

347

146

201

56 826

23 183

233 643

19 397

28 140

11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

347

219

128

86 947

50 013

36 934

28 146

16 411

11 735

úplné střední
(s matiritou)

272

97

175

61 356

26 704

34 652

17 312

7 656

9 656

nástavbové
studium

25

8

17

6 458

2 237

4 221

1 622

624

998

vyšší odborné
vzdělání

4

0

4

2 458

1 032

1 436

506

201

305

vysokoškolské

99

51

48

17 700

9 143

8 557

4 019

2 005

2 014

nezjištěno

105

53

52

19 529

10 604

8 925

4 969

2 736

Obyvatelstvo ve věku
15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

2 233
Zdroj: ČSÚ4

Porovnáním dat z výše uvedené tabulky lze vyčíst zajímavosti v podobě dokončeného
vzdělání muži vs. ženy. Pokud jde o střední vzdělání vč. vyučení bez maturity, tak zde je
převaha mužů a to o 91 osob. Když se ovšem podíváme na střední vzdělání s maturitou,
tak tam již vedou ženy a to o 78 osob. Za zmínku jistě stojí i vzdělání vysokoškolské, kde
je to téměř vyrovnané. Největší část obyvatelstva tvoří obyvatelé s nižším vzděláním (základní a střední bez maturity).
Tab. č. 6: Vzdělaností struktura obyvatelstva k roku 2011 v %
Dolní Rychnov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

bez vzdělání

1,40

1,37

1,42

0,8

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

základní včetně neukončeného

28,54

25,09

31,70

22,4

18,7

26,0

25,3

21,4

29,2

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

28,54

37,63

20,19

34,3

40,4

28,5

36,7

43,1

30,4

úplné střední
(s matiritou)

22,37

16,67

27,60

24,2

21,6

26,7

22,6

20,1

25,0

nástavbové
studium

2,06

1,37

2,68

2,5

1,8

3,3

2,1

1,6

2,6

vyšší odborné
vzdělání

0,33

0,00

0,63

1,0

0,8

1,1

0,7

0,5

0,8

vysokoškolské

8,14

8,76

7,57

7,0

7,4

6,6

5,2

5,3

5,2

nezjištěno

8,63

9,11

8,20

7,7

8,6

6,9

6,5

7,2

5,8

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování

4

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__538591#).
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Dle výsledků SLDB (Sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011 tvoří největší část obyvatelstva
obce osoby se základním a středním vzděláním včetně vyučení bez maturity. Každá
z těchto skupin tvoří 28,54 % z celkového počtu sčítaných osob. Na další příčce jsou zastoupeni obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou v podílu 22,37 %. 8,14 %
obyvatel obce je vysokoškolsky vzdělaných.

2.2 Sociální situace v obci
Tab. č. 7: Národností složení obyvatelstva k roku 2011
Dolní Rychnov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1 477

725

752

295 595

145 483

150 112

89 961

44 998

44 963

česká

919

461

458

190 285

91 902

98 383

58 136

28 737

29 399

moravská

0

0

0

341

228

113

109

77

32

slezská

0

0

0

20

18

2

8

6

2

slovenská

43

23

20

7 217

3 310

3 907

2 539

1 190

1 349

německá

49

25

1

4 431

2 008

2 423

2 107

914

1 193

polská

1

0

0

253

76

177

85

29

56

romská

1

1

7

213

113

100

86

47

39

ukrajinská

12

5

2

1 376

579

797

231

91

140

vietnamská

3

1

227

3 597

2 041

1 556

456

281

175

neuvedeno

422

195

0

81 777

42 202

39 575

24 620

12 804

11 816

nezjištěno

27

14

37

6 085

3 006

3 079

1 584

822

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho národnost

Karlovarský kraj

762
Zdroj: ČSÚ5

Identiﬁkace národnostních menšin je založena na datech získaných pomocí Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011. To uvádí, že nejvíce obyvatel se přihlásilo k národnosti české,
na dalším místě je s odstupem národnost německá a slovenská. Je třeba poznamenat,
že tento výsledek je dán metodikou sčítání lidu, kde se respondenti ke své národnosti
hlásí sami. A nezohledňuje se zde to, jak je vidí okolí.
Pro přesné vyjádření hodnot národnostních menšin v obci, neexistují žádné relevantní zdroje, ze kterých by bylo možné čerpat tyto informace. Data z posledního
Sčítání lidu, domů a bytů jsou lehce zavádějící, neboť velká část osob (28,57 % dotazovaných) svoji národnost neuvedla. Metodika sčítání lidu odráží hlavně informace
o tom, k jaké národnosti se respondenti sami aktivně hlásí.

5

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__538591#).
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Ze statistického zjišťování tedy všeobecně vyplývá, že převážná část (62,22 %) obyvatelstva Dolního Rychnova se hlásí k české národnosti a k dalším národnostním menšinám
se hlásí celkem 7,38 % dotazovaných.
Tab. č. 8: Národnostní složení obyvatelstva k roku 2011 v %
Dolní Rychnov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

česká

62,22

63,59

60,90

64,40

63,20

65,50

64,60

63,90

65,40

moravská

0,00

0,00

0,00

0,10

0,20

0,10

0,1

0,2

0,1

slezská

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

slovenská

2,91

3,17

2,66

2,40

2,30

2,60

2,80

2,60

3,00

německá

3,32

3,45

0,13

1,50

1,40

1,60

2,30

2,00

2,70

polská

0,07

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

romská

0,07

0,14

0,93

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ukrajinská

0,81

0,69

0,27

0,50

0,40

0,50

0,30

0,20

0,30

vietnamská

0,00

0,00

0,00

1,20

1,40

1,00

0,50

0,60

0,40

neuvedeno

0,00

0,00

0,00

27,70

29,00

26,40

27,40

28,50

26,30

nezjištěno

1,83

1,93

4,92

2,10

2,10

2,10

1,80

1,80

1,70

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho národnost

Karlovarský kraj

Zdroj: ČSÚ5

Ze statistického zjišťování tedy všeobecně vyplývá, že převážná část (62,22 %) obyvatelstva Dolního Rychnova se hlásí k české národnosti a k dalším národnostním menšinám
se hlásí celkem 7,38 % dotazovaných.
Exekuce, bankroty
Tab. č. 9: Přehled exekucí (k 31. 12. 2017 a k 10. 6. 2020)
počet osob v exekuci
počet exekucí
počet dětí a mladistvých v exekuci

261

151

1 220

798

1
38

počet osob 18-29 let v exekuci
počet seniorů (65+ let) v exekuci
podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let)

2
23,49 %

11,46 %

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL a https://statistiky.ekcr.info/

5

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__538591#).
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Vysoký počet osob s exekucemi je dán především složením obyvatelstva obce. Jedná
se často (ne však výhradně) o osoby nepřizpůsobivé, sociálně slabé a mnohdy ﬁnančně zcela negramotné, žijící v sociálně vyloučených lokalitách obce. Na 1 osobu v exekuci
v průměru vychází 5 exekucí.
Tab. č. 10: Přehled bankrotů (k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019)

15

13

1,45 %

1,20 %

počet osob v osobním bankrotu
podíl osob v osobním bankrotu (přepočet na obyvatelstvo 18+ let)

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL a http://www.mapabankrotu.cz/

Sociálně vyloučené lokality a obyvatelé
Tab. č. 11: Sociálně vyloučené lokality/obyvatelé (2015 a 2020)

3

1

140

124

9,74 %

9,44 %

počet SVL
počet obyvatel v SVL
poměr obyvatel v SVL / obyvatele obce

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL, Vlastní šetření

V současnosti se v obci nachází již pouze jedna vyloučená lokalita, a to v ulici Hřbitovní.
V ulici Bergmannova již byla odstraněna a v ulici Březovská byla odkoupena soukromým
investorem a již je neobydlena. Přesto počet obyvatel SVL s úbytkem o mnoho neklesl.
V současné době (31. 12. 2020) je ve vyloučené lokalitě přihlášeno k pobytu 124 osob, což
činí necelých 10 % celkové populace v území.

2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
V obci funguje dlouhodobě několik spolků a organizací:
Tab. č. 12: Spolky v obci a proﬁl jejich činnosti
Název spolku

Proﬁl činnosti

Myslivecký spolek Borek Dolní Rychnov

myslivost

SK Dolní Rychnov, z. s.

Oddíl kopané pro

Biatlonové centrum mládeže
Krušné hory, z. s.

Biatlonový klub

Babinec

Činnosti všeho druhu – výtvarné práce,
organizační činnosti aj.

ZKO – Dolní Rychnov

Výcvik kynologie a agility
Zdroj: vlastní zpracování

V obci působí několik spolků, které se významně podílejí na volnočasové činnosti pro své
občany.
Myslivecký spolek Borek – myslivost. Spolek má v obci pouze adresu sídla, žádné aktivi5

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__538591#).
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ty v obci neprovozuje. Jeho hlavní revír je v obci Šindelová a okolí.
SK Dolní Rychnov – sportovní oddíl kopané rodinného typu, sdružující všechny věkové kategorie. Mimo své hlavní činnosti se rovněž aktivně podílí na organizaci a zajištění
nejrůznějších nejen sportovních akcí v obci. Např. Soutěž o pohár starostky obce Dolní
Rychnov, Zápasy rodičů s dětmi aj.
Biatlonové centrum mládeže Krušné hory, z. s. – biatlonový klub pro děti a mládež.
Babinec – klub žen z výtvarné dílny, především v důchodovém věku, který je důležitým
článkem v pořádání akcí v obci nejen pro seniory. Klub aktivně spolupracuje s Mateřskou
školou v Dolním Rychnově. Rovněž se významným způsobem pravidelně podílí na pořádání sportovních, kulturních a společenských akcích obce. Bez jejich obětavé pomoci
by akce nebyly na takové úrovni, na které jsou v posledních letech.
ZKO – Dolní Rychnov – kynologický klub, který se zaměřuje na agility, základní a sportovní výcvik psů.
Podpora spolkové činnosti ze strany obce
Obec podporuje místní spolky a kluby zejména ﬁnančními dotacemi ze svého rozpočtu.
Zejména na materiální a provozní náklady spolků a klubů.
Spolupráce spolků a klubů s obcí
Nejen ze strany obce ke spolkům a klubům, ale i opačným směrem funguje úspěšná
spolupráce již řadu let. Členové spolků a klubů se aktivně podílejí na organizaci sportovních a kulturních akcí v obci. Rovněž také úzce spolupracují při údržbě obce. např. při
každoročním úklidu konkrétních lokalit obce od odpadků až po popadané a polámané
větve, listí a další nežádoucí materiál, nebo při údržbě běžeckých tratí aj.
Práce obce s mládeží a seniory
Obec spolupracuje jak s mládeží, tak s místními seniory. Obecní mládež pravidelně zajištuje např. tradiční pálení čarodějnic a podílí se i na přípravách oblíbeného Masopustu.
Aktivní je rovněž při zajišťování průběhu oslavy dne dětí, kde starší děti organizují soutěže pro děti mladší. Při každoročním setkání seniorů pomáhají například jako obsluha.
Místní senioři v čele se spolkem Babinec se podílejí na organizaci a zajištění mnoha akcí
v obci. Ať už jde o akce kulturní, společenské či sportovní. Rovněž mají na svědomí květinové truhlíky, které celoročně zdobí budovu obecního úřadu.
Významné akce pořádané v obci
Obec pořádá pro své občany mnoho kulturních akcí. Ze spousty akcí se postupem času
staly tradice. Mezi takové patří např. Letní slavnosti, Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a stavění betlému, Vánoční trhy či Masopustní průvod. Mezi nejstarší tradice obce
15
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patří především Pálení čarodějnic, Oslava dne dětí a Vítání občánků.
Způsob informování občanů
• Úřední deska
• Webové stránky obce
• Facebook
• Obecní rozhlas
Již od roku 2012 nabízí obec místním obyvatelům na svých webových stránkách využití
služby Geoportál. Což je mapový portál, který umožňuje on-line nahlížení do katastru
nemovitostí obce a získávání důležitých informací o pozemcích, stavbách, jednotkách
a jejich vlastnících.

3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
Většina výrobních a skladovacích ploch v Dolním Rychnově se nachází v jeho severní
části (podél ulic Bergmannova a Chebská). V této části obce má sídlo největší zaměstTab. č. 13: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2019
Obor

Celkem

Registrované
podniky

Podniky
se zjištěnou
aktivitou

332

164

Zemědělství, lesnictví, rybářství

18

9

Průmysl celkem

47

25

Stavebnictví

40

17

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

64

29

Doprava a skladování

12

6

Ubytování, stravování a pohostinství

26

12

Informační a komunikační činnosti

5

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

3

3

Činnosti v oblasti nemovitostí

7

1

Profesní, vědecké a technické činnosti

45

27

Administrativní a podpůrné činnosti

14

8

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

1

Vzdělávání

4

4

Zdravotní a sociální péče

4

3

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

15

8

Ostatní činnosti

21

9

nezařazeno

.

.
Zdroj: ČSÚ6

6

Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538591#).
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navatel v obci Vishay Electronics spol. s r.o. Na jihozápadě území obce se nacházejí plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Naproti společnosti Vishay Electronics spol.
s r.o. v ulici Březovská vzniká průmyslová zóna. V následujících letech by tam vyrůst automobilový showroom. Na hranici katastru obcí Dolní Rychnov a Sokolov je téměř před
dokončením mycí linka pro automobily, realizovaná soukromým subjektem. Převážně
jsou podnikatelské subjekty soustřeďovány ve výše zmiňovaných lokalitách a je zde
snaha o jejich oddělení od obytných a dalších částí obce zelení. V obci se nenacházejí
žádné brownﬁelds.
K datu 31.12.2019 bylo v obci registrováno 170 ekonomických subjektů se zjištěnou
aktivitou, z toho bylo 56 právnických osob a 114 fyzických osob.
Mezi největší zaměstnavatele v Dolním Rychnově patří společnost Vishay Electronics spol. s r.o. a ﬁrma DOP-HC s.r.o.
Charakteristika klíčových subjektů
Vishay Electronics spol. s r.o. v současné době zaměstnává na 250 osob a její hlavní činností jsou elektroinstalační práce – revize, elektromateriál a součástky – výroba).
Firma DOP-HC s.r.o., provozuje v obci Dům se zvláštním režimem, Dům pro seniory a pečovatelskou službu Home care. Tato společnost je v kategorii do 199 zaměstnanců.
Podniky s 50-99 zaměstnanci patří např. DACHDECKER spol. s r.o. (velkoobchod dřevem,
stavebními materiály a sanitárním vybavením), FRENZELIT s.r.o. nebo König-Porcellan
Sokolov spol. s r.o.
Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání
Spolupráce obce s místními podnikatelskými subjekty je velice intenzivní a úzká. Na obec
se obracejí převážně jako zaměstnavatelé, a to z důvodu náboru nových zaměstnanců
do svých provozoven. Dále obec podporuje drobné živnostníky např. reklamou uveřejněnou na webových stránkách obce či rychlejším vyřízením různých administrativních
úkonů v kompetenci obce.
Na druhé straně se podnikatelské subjekty často podílejí na obecních akcích formou
sponzorského příspěvku, zapůjčením prostor či jiného hmotného majetku.
Komerční služby v obci
V obci se nachází tyto komerční služby – potraviny, pekárna A. Baborovský, pošta, restaurace Hotovka a U Váňků, večerka. V plánu do budoucích let je poskytování sportovních
aktivit soukromým poskytovatelem.
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3.2 Trh práce
Tab. č. 14: Obyvatelé v aktivním věku
Rok

počet obyvatel celkem

počet obyvatel
v aktivním věku (15–64 let)

podíl obyvatel
v aktivním věku

2000
2010
2015
2017
2019

1227
1467
1365
1337
1314

877
1042
929
895
880

71,48 %
71,03 %
68,06 %
66,94 %
66,97 %
Zdroj: ČSÚ7

Obyvatel v aktivním věku pozvolna ubývá, což je dáno především stárnutím populace a nižší porodností. Obec v budoucích letech neočekává větší příliv nových obyvatel.
Ve výhledu není plánována masivnější výstavba nových domů. Ročně se jedná o počet
v řádu jednotek.
Tab. č. 15: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)
celkem

celkem v %

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

1477

100

725

752

ekonomicky aktivní celkem

616

41,7

320

296

526

35,6

275

251

479

32,4

258

221

pracující studenti a učni

9

0,6

3

6

pracující důchodci

27

1,8

14

13

ženy na mateřské dovolené

11

0,7

-

11

90

6,1

45

45

hledající první zaměstnání

17

1,2

6

11

ostatní nezaměstnaní

73

4,9

39

34

721

48,8

321

400

nepracující důchodci

314

21,3

106

208

ostatní s vlastním zdrojem obživy

24

1,6

4

20

osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

146

9,9

81

65

žáci, studenti, učni

237

16,0

130

107

140

9,5

84

56

zaměstnaní
zaměstnanci
v tom
v tom

nezaměstnaní
v tom

ekonomicky neaktivní celkem

v tom

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj: ČSÚ8

Téměř polovina obyvatel území je ekonomicky neaktivní. Ročně přibývá nepracujících seniorů. I tento ukazatel má vliv na zvyšující se poptávku obyvatel po dalších
službách v místě bydliště, aniž by se za nimi muselo kamkoliv dojíždět.
Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31).
8
Veřejná databáze – Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci (https://
vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560464).
7
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Tab. č. 16: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)
odvětví ekonomické činnosti

zaměstnaní celkem

z toho

hodnota

%

muži

ženy

526

100

275

251

3

0,6

3

-

160

30,4

109

51

stavebnictví

35

6,7

30

5

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

45

8,6

18

27

doprava a skladování

25

4,8

15

10

ubytování, stravování a pohostinství

12

2,3

6

6

informační a komunikační činnosti

6

1,1

4

2

peněžnictví a pojišťovnictví

17

3,2

5

12

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti

39

7,4

19

20

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

38

7,2

17

21

vzdělávání

21

4

2

19

zdravotní a sociální péče

32

6,1

4

28

nezjištěno

76

14,4

39

37

zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl

Zdroj: ČSÚ9

Tab. č. 17: Vývoj počtu nezaměstnaných
rok

2010

2015

2017

2019

počet obyvatel celkem

1 467

1 365

1 337

1 314

počet uchazečů celkem

127

109

54

58

počet uchazečů ozp - celkem

13

13

11

11

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem*

2

7

0

0

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem

30

27

18

18

průměrný věk uchazečů celkem

37

37,7

42

41,7

počet uchazečů - absolventů celkem

3

7

0

0

24

39

18

7

12,2 %

10,4 %

5,94 %

4,40 %

podíl nezaměstnaných osob muži

-

10,9 %

4,88 %

2,28 %

podíl nezaměstnaných osob ženy

-

9,9 %

7,03 %

2,12 %

* Od roku 2019 je do 19 let (dříve do 18 let)

Zdroj: ČSÚ a rok 2019 https://www.risy.cz/cs/
vyhledavace/obce/538591-dolni-rychnov

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem
podíl nezaměstnaných osob celkem

10

Veřejná databáze – Základní informace o území – Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle
nejvyššího ukončeného vzdělání v obci (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__538591).
10
Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas).
9
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Dle výše uvedené tabulky je konstantní počet uchazečů o zaměstnání na území obce.
Obecně jsou nezaměstnaností více ohroženy nekvaliﬁkované a nízko kvaliﬁkované skupiny obyvatel. Toto je i problémem Dolního Rychnova, jak vyplývá z části analýzy věnované kvaliﬁkační struktuře obyvatel. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou jednou ze skupin
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Jejich kvalita života se zhoršuje. Délkou nezaměstnanosti se také snižuje šance na nalezení uplatnění na trhu práce, tito lidé přicházejí o pracovní návyky a dochází u nich také ke ztrátě sebevědomí.
Tab. č. 18: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem

v tom

253

v rámci obce

39

do jiné obce okresu

158

do jiného okresu kraje

39

do jiného kraje

11

do zahraniční

6
Zdroj: ČSÚ11

Obyvatelstvo, které nepracuje v řešeném území, dojíždí do zaměstnání mimo obec, a to
zejména do Sokolova. Zde jsou zároveň realizovány nákupní, kulturní a sportovní aktivity obyvatel. Zařízení vyšší vybavenosti jsou potom využívána v krajském městě Karlovy
Vary. Jak ukazuje tabulka, za prací dojíždělo v roce 2011 celkem 253 obyvatel Dolního
Rychnova.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Obec aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Sokolově a místními podnikatelskými subjekty. Jedním z příkladů spolupráce s ÚP je zaměstnávání osob z evidence úřadu formou dotovaných míst. Tato forma spolupráce napomáhá snižování nezaměstnanosti
v daném území.
Dále pak mnoho místních obyvatel nachází uplatnění v zaměstnání u podnikatelských
subjektů působících na území obce.

11

Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__538591#).
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4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
Tab. č. 19: Technická infrastruktura obce
vodovod
Voda

ano

zdroj pitné vody

SVH Sokolov

voda vyrobená celkem (2015)

90,9 tis.m3

průměrná denní potřeba (2015)
kanalizace

249,1 m3

kanalizace

ano

čistička odpadních vod v obci

ano

produkce odpadní vod (den/2015)

297,8 m3

plyn

plynovod

ano

teplo

centrální zásobování teplem

ano

odpad

nakládání s odpadem

sváženo a zneškodňováno mimo obec,
zajištění likvidace tříděného odpadu
a nebezpečného odpadu
Zdroj: Dolní Rychnov12, Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 13,
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov14, vlastní šetření

Tab. č. 20: Technické vybavení domů k roku 2011

počet domů v obci celkem
přípoj na kanalizační síť
vodovod
plyn
ústřední topení

domy celkem

rodinné domy

bytové domy

338
273
295
252
277

307
250
268
232
264

27
20
25
19
10
Zdroj: ČSÚ15

Zajištění pitné vody, napojení na vodovod, kapacita, kvalita vody, technický stav
Obec má samostatný vodovodní systém. Podzemními zdroji pitné vody pro obytnou část
obce jsou prameniště, která se rozkládají v úpatí Paseckého vrchu jihozápadně od obce. Průmyslová část navazuje na vodovod Sokolova, tj. zásobení Skupinovým vodovodem Horka.
Napojení na kanalizaci, čištění odpadních vod, existence ČOV
Dolní Rychnov je napojen na kanalizaci, která je zakončena čističkou odpadních vod
(ČOV). Jde o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s technologickou linkou,

Současnost obce (https://www.dolnirychnov.cz/soucasnost-obce).
Textová část (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/).
14
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (https://www.dolnirychnov.cz/ﬁle.php?nid=17098&oid=6232712).
15
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
12
13
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která byla postavena v 90. letech 20. století. Tato se nachází v ulici Revoluční, poblíž komunikace Sokolov – Citice.
Pro vytápění bydlení je v obci využíván plyn, elektřina a pevná paliva. Průmyslové areály
jsou pak napojeny na parovod Tisová.
Plynoﬁkace
Obec je v současné době již plně plynoﬁkována. Zemní plyn je používán jak pro vytápění
objektů, tak i k vaření a ohřevu vody.
Nakládání s odpady
Odvoz komunálního odpadu je v obci zajišťován prostřednictvím svozové ﬁrmy, která
odpad odváží na řízenou skládku TKO (tuhý komunální odpad) mimo správní území
obce. V obci se v současné době nenachází skládka pro ukládání TKO, ani skládka nebezpečných odpadů.
Pro separovaný odpad je v obci zřízeno 6 sběrných stanovišť, kde jsou umístěny kontejnery na sklo, papír, plast, textil, elektrozařízení ale i oleje a tuky.
V území funguje sběrný dvůr Chalupník – šrot s.r.o., který slouží pro občany obce Dolní
Rychnov k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů, včetně bioodpadu, nebezpečného odpadu a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Drobný elektroodpad je možno odevzdat i přímo na obecním úřadě.
V obci je rovněž možno využít služeb výkupního místa TSR Czech republic, s.r.o. Zde vykupují kovy, včetně železa, dále kabely a autobaterie. A nabízí také službu zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu, která umožňuje řádnou separaci a recyklaci jednotlivých součástí a přispívá tak k ochraně životního prostředí.

Obr. č. 2: Jedno ze stanovišť pro sběr separovaného
odpadu - lokalita Náměstí

Zdroj: vlastní archiv
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4.2 Dopravní infrastruktura
Tab. č. 21: Komunikace
označení komunikace

kategorie silnice

technický stav komunikace

21026
21022
D6 1
210

III. třída
III. třída
II. třída
II. třída

Uveden v pasportu komunikací
Uveden v pasportu komunikací
Uveden v pasportu komunikací
Uveden v pasportu komunikací
Zdroj: Silniční a dálniční síť ČR16

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici/rychlostní silnici – na D6 je to 2,5 km
V severní části průmyslových areálů obce se nachází vlečka a železnice podél ulic Chebská
a Bergmanova. Dostupnost celostátní železniční tratě trať č.140 Cheb - Karlovy Vary - Ostrov
- Chomutov; žst. Sokolov - cca 2 km.
Místní komunikace
Místní komunikace jsou evidovány v elektronickém pasportu komunikací, který má obec
zpracován jako samostatný dokument a který je pravidelně aktualizován. V dokumentu
jsou uvedeny označení, kategorie, délky a technický stav místních komunikací.
V obci je identiﬁkováno několik nedostatků a závad v oblasti dopravy. Jednotlivé závady
jsou řešeny následujícím způsobem:
• šířka komunikací - je nutno řešit úpravy šířkových poměrů komunikací,
• lokální absence přechodů pro chodce - je umožněna úprava,
• absence chodníků (podél některých silnic nejsou vybudované chodníky pro pěší) je umožněna úprava,
• absence přirozených bariér na snížení rychlosti projíždějících vozidel (na komunikaci
III. třídy) - je možno zmírnit vybudováním nových přechodů pro chodce, případně
zpomalovači dopravy (např. střední dělící ostrůvky nebo místním zúžením komunikace).

Údržba místních komunikací
Údržbu místních komunikací si obec zajišťuje svépomocí dle potřeby. V průměru 3x ročně je využíváno technických služeb na základně smluvního vztahu.
Parkovací místa
Obec v nadcházejícím období plánuje výstavbu parkovací plochy v lokalitě naproti mateřské škole v ulici Kollárova. Plánované parkoviště by mělo disponovat kapacitou cca 25

16

( https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/).
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parkovacích míst. Otázkou je, zda bude obyvateli využíváno v dostatečné míře. Z praxe
je zřejmé, že místní obyvatelé upřednostňují parkování co nejblíže bydlení.

Obr. č. 3: Kollárova ulice – prostranství pro
vybudování parkoviště

Zdroj: vlastní archiv

Cyklostezky a cyklotrasy
Již v letošním roce započne realizace výstavby dlouho očekávané cyklostezky, která byla
navržena v rámci projektu „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. Tato bude na etapy probíhat v horizontu několika
následujících let. Společná stezka pro pěší a cyklisty bude lemovat pravou stranu komunikace III/21022 ve směru na Sokolov a bude plynule navazovat na stezku podél řeky
Ohře vedenou od města Sokolov. Akce bude spoluﬁnancována z dotačních prostředků.

Zdroj: vlastní archiv

Zdroj: www.google.com/maps

Obr. č. 4: Stezka pro pěší a cyklisty vedoucí od Sokolova a budoucí stezka navazující
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Železniční doprava
Železnice se v Dolním Rychnově nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam.
Nejbližší vlaková stanice je v Sokolově (3,7 km) i na rychlíkový vlak, další pak v Citicích (4,3
km).
Letecká doprava
Veřejné mezinárodní letiště se nachází v Karlových Varech a je vzdáleno cca 31 km.

4.3 Dopravní obslužnost
Zapojení obce do integrovaného systému dopravy
Obec Dolní Rychnov je součástí městské hromadné dopravy Sokolov, provozovanou společností LIGNETA autobusy, s.r.o. Přes Dolní Rychnov jezdí linka č. 1, která jede do obce
Březová. Dále linka č. 3, která jede do Tisové. V případě potřeby mohou obyvatelé využít
také linku č. 5, která ovšem jede pouze jednou denně. V týdnu jezdí spoje minimálně 3x
za hodinu, o víkendu poté zhruba 1x za hodinu)17
Tab. č. 22: Počet spojů veřejné dopravy – data k 08/2020
do spádového sídla

do krajského města

druh

ve všední dny
celkem/MHD

o víkendu
celkem/MHD

ve všední dny
celkem/MHD

o víkendu
celkem/ MHD

autobus

70/40

28/19

28/15

18/12
Zdroj: Vlastní rešerše (idos.cz)

V rámci autobusové dopravy mohou obyvatelé Dolního Rychnova jak do Sokolova, tak
do Karlových Varů využít buď přímé spoje, nebo spoje s jedním přestupem. Nejrychlejší
přepravní doba do Sokolova činí 4 minuty a do Karlových Varů 38 minut. Do Karlových
Varů lze cestovat pouze s přestupem, a to buď na vlak, či autobus přes Sokolov, nebo
Citice.

Zdroj: vlastní archiv

Obr. č. 5: Autobusová zastávka v obci

17

Ligneta – Jízdní řády (http://www.mhdsokolov.cz/jizdni-rady-4.html).
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5. Vybavenost
5.1 Bydlení
Tab. č. 23: Počty domů a bytů k roku 2011
počet domů v obci

počet bytů v obci

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

338

25

7%

547

80

15 %
Zdroj: ČSÚ18

Tab. č. 24: Počty a podíly bytů k roku 2011
počet bytů
celkem

podíl bytů
v rodinných domech

podíl bytů
v bytových domech

podíl nájemních
bytů

počet obecních
bytů

547

65 %

34 %

18 %

52
Zdroj: ČSÚ19

Tab. č. 25: Počty dokončených bytů za posledních 10 let
rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

počet
dokončených
bytů

5

4

3

2

2

4

1

1

1

2

2
Zdroj: ČSÚ20

Počet dokončených bytů v obci se každoročně pohybuje v řádu jednotek. I toto se odráží
na počtu obyvatel a jeho záporné migraci.
Sociální bydlení
Obec disponuje pouze jedním sociálním bytem, který byl realizován z dotačních prostředků a je aktuálně je trvale obydlen. O navyšování kapacit sociálního bydlení obec
do budoucna neuvažuje.

5.2 Školství a vzdělávání
Tab. č. 26: Přehled školských zařízení v obci pro školní rok 2019/2020
název školského subjektu

zřizovatel počet ročníků kapacita

Mateřská škola Dolní Rychnov

obec

-

50

počet dětí/žáků naplněnost
48

96 %

Zdroj: Rejstřík škol , Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov a ORP Kraslice – Databáze RT
21

V obci je k dispozici pouze Mateřská škola.

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
19
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Bytový fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
20
Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty v obcích (https://www.czso.cz/
csu/czso/bvz_cr).
21
(https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/).
18
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Nároky na rozpočet obce
Mateřská škola ﬁnancována z obecního rozpočtu 480 000,- Kč ročně.
Tab. č. 27: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

vyjíždějící žáků do škol celkem
v tom

121

v rámci obce
mimo obec

2
119
Zdroj: ČSÚ22

Z důvodu absence dalších školních zařízení jako jsou základní a střední školy, jsou žáci
z obce nuceni do těchto institucí dojíždět či docházet mimo obec. Nejčastěji do nedalekého Sokolova.

5.3 Zdravotnictví
V obci se v současné době nachází pouze jedno zdravotnické zařízení. Toto zařízení je
nestátní a provozuje jej ﬁrma DOP – HC s.r.o. Jedná se o akreditovanou léčebnu, která
poskytuje 24 h lékařskou péči, včetně rehabilitace dlouhodobě nemocným pacientům.
Toto 4 podlažní zařízení s 39 pokoji je schopno pojmout až 82 pacientů.
Firma DOP – HC s.r.o. provozuje také tzv. Home care – Domácí zdravotní péči, a to nejen
na území obce, ale i v dalších obcích okresu Sokolov. Ročně využije tuto péči na 700 klientů z regionu.
Obyvatelé obce dojíždějí za lékařskou péčí nejčastěji do přilehlého Sokolova. Dále pak
do Chodova či Karlových Varů, případně do dalších okolních obcí. Nejbližší nemocnice se
nachází v Sokolově.

5.4 Sociální péče
Sociální služby v obci, jejich rozsah a způsob zajištění
Tab. č. 28: Počet a kapacita pobyt. zařízení soc. služeb (k 31. 12. 2018)
počet zařízení

počet míst v zařízení

domovy pro seniory

1

20

domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

-

azylové domy

-

-

chráněná bydlení

-

-

denní stacionáře

-

-

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-

-

sociální poradny

-

Zdroj: ČSÚ23

Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__538591#).
23
Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538591#).
22
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Pečovatelskou službu a dovoz obědů zajišťuje Centrum sociálních služeb Sokolov a dále
také Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov. Tyto služby jsou
poskytovány na základě smluvního vztahu z obcí.
Pokud jde o sociální péči tu v obci zajišťuje rovněž ﬁrma DOP – HC s.r.o. a to formou domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory se specializuje
na obyvatele důchodového věku se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy
a má kapacitu 20 lůžek.
Domov se zvláštním režimem je pak určen pacientům, kteří nemohou vzhledem
ke svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova a kteří mají sníženou soběstačnost a zhoršenou orientaci z důvodu onemocnění
stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Kapacita tohoto domova činí 29 lůžek.
Oba domovy jsou provozovány ve společné budově s názvem Vila Maria.
Pečovatelská služba je zajišťována stejnou ﬁrmou jako výše uvedené domovy a jedná
se o službu terénní, která je poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je cíleně zaměřena na pomoc seniorům
a zdravotně postiženým osobám, při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient
vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu již nemůže sám starat24.

5.5 Kultura
Podmínky pro kulturní aktivity v obci
Jelikož obec nemá k dispozici žádné kryté prostory, všechny obecní akce se konají venku
za každého počasí.
Chybějící kulturní zařízení je palčivou otáz-

Nejvýznamnější kulturní aktivity v obci

kou již řadu let. Nicméně v současné době je

• Vánoční trhy

již vytipována lokalita (tzv. u Kovárny), která

• Tradiční Masopust

nejlépe vyhovuje nárokům projektu a obce.

• Mikulášská nadílka

Probíhá již zpracování projektové dokumen-

• Vítání občánků

tace.

• Stavění májky
• Pálení čarodějnic, aj.
• Oslava dne dětí, seniorů, aj.

24

Zdroj: http://www.dop-hc.cz/
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Cestovní ruch
Dolní Rychnov nemá kostel, kapličku ani žádnou jinou památku, která by se stala lákadlem pro návštěvníky. Přesto turisté přijíždějí do Dolního Rychnova, a to za kvalitním
golfem, ale i za mnoha zajímavostmi v jeho nejbližším okolí. Za zmínku stojí jistě raně
barokní zámek v Sokolově (2 km), gotický kostel sv. Kunhuty v Královském Poříčí (8 km)
či vyhledávané poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie a svaté Máří Magdaleny
v Chlumu svaté Maří (10 km). Ve větší vzdálenosti od obce lze navštívit i středověký hrad
Loket (cca 13 km).
V dubnu 2021 započne výstavba I. etapy společné stezky pro pěší a cyklisty, která bude
navazovat na stezku vedoucí od města Sokolova.

5.6 Sport a volnočasové aktivity
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity
Tab. č. 29: Sportovní vybavení obce
sportovní a volnočasové zařízení

Fotbalové a volejbalové hřiště

dětské hřiště

ano

sportovní kluby

SK Dolní Rychnov
Golf club Sokolov
Biatlonové centrum mládeže Krušné hory
Zdroj: vlastní zpracování

Obr. č. 6: Dětské hřiště a parčík v ulici Kollárova

Zdroj: vlastní archiv

V obci se nachází několik hřišť. Největší je fotbalové hřiště s kabinami a altánem, které
slouží nejen ke sportování, ale konají se zde nejrůznější obecní akce. U fotbalového hřiště je také hřiště na volejbal. Dále obec disponuje dětským hřištěm vybaveným herními
prvky pro vyžití nejmenších občánků. Nově jsou místěny herní prvky v parku pod poštou
a jsou určeny pro úplně nejmenší děti. Herní prvky byly pořízeny z dotace v rámci projektu revitalizace zeleně. Vital park, nebo-li outdoor ﬁtness je vybudován v centrální části
obce a je oblíbeným místem k trávení volného času pro všechny věkové skupiny.
24

Zdroj: http://www.dop-hc.cz/
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Zarostlé hřiště v Pískové ulici se proměnilo v areál s lavičkami a odpadkovými koši s možností volného pohybu psů dle místní vyhlášky.
Na rok 2021 je plánována realizace hřiště s umělým povrchem, na které je již zpracována
projektová dokumentace. Hřiště by mělo vyrůst v areálu fotbalového hřiště.
Nejznámějším hřištěm v katastru obce Dolní Rychnov je golfové hřiště. Hřiště se nachází
v nadmořské výšce 430 m n. m. a rozkládá se na prostoru cca 100 ha. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa na hřišti činí 42 m. Klimatické prostředí je příznivé pro dosažení
dlouhé golfové sezóny. Celková délka 18 jamkového hřiště s parem 72 je 6 288 m. Plocha
greenů je od 500 m² do 640 m², celková plocha greenů včetně forgreenů je 13 793 m².
Každá jamka má 4 odpaliště25.

Obr. č. 7: Parčík pro odpočinek
u dětského hřiště ulice Kollárova

Zdroj: vlastní archiv

Chybějící sportovní zařízení
V obci postrádají především uzavřené sportoviště v podobě tělocvičny pro provozování
vnitřních sportů a pro sportování v zimním období či za nepřízně počasí.

25

Zdroj: https://www.golf-sokolov.cz/cz/hriste/o-hristi
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6. Životní prostředí
6.1 Stav životního prostředí
Tab. č. 30: Půdní fond obce (ha)

Rok

31. 12. 2018

31. 12. 2019

508,94

508,95

Zemědělská půda

92,97

93,06

Orná půda

39,4

39,34

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

19,48

19,63

-

-

34,1

34,09

415,97

415,89

Lesní pozemek

65,16

65,17

Vodní plocha

16,24

16,24

Zastavěná plocha a nádvoří

23,06

23,01

Ostatní plocha

311,5

311,47

Celková výměra

Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda

Zdroj: ČSÚ26

Obcí protéká Rychnovský potok, který přitéká ze Slavkovského lesa na východním okraji
obce. Na něm se nachází Rychnovský rybník, který obklopuje území s vyšší ekologickou stabilitou. Dále také Dolnorychnovský potok, který pramení nad jihovýchodním
okrajem obce Dolní Rychnov pod rekultivovanou výsypkou Silvestr. Za jeho pramen se
považuje zaústění drobných vodotečí, odvodňujících západní část výsypky. V minulosti
byl však potok delší, protékal územím, kde v období 1939 až 1981 probíhala těžba uhlí
lomem Silvestr a později vznikla rekultivovaná výsypka Silvestr. Podle zákresu v historických mapách Sokolovského uhelného revíru pramenil potok na svazích Slavkovského
lesa a do Dolního Rychnova přitékal přes již neexistující Horní Rychnov. Potok protéká
Dolním Rychnovem od východu k západu až k silnicí, spojující obec s městem Sokolov. Odtud teče potok severním směrem v zatrubněném úseku do Sokolova, částečně
pod výsypkou Antonín. V Sokolově se pod lávkou pro pěší, tzv. Krajcarovo lávkou, vlévá
do řeky Ohře27. Obec v uplynulém plánovacím období realizovala projekt na úpravu Dolnorychnovského potoka, který zahrnoval revitalizaci koryta a zkapacitnění jeho průtoku.
Na území obce se nenachází velkoplošné ani maloplošné zvlášť chráněné území. Prochází zde nadregionální, regionální a místní biokoridor a 3 regionální biocentra.
Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538591#).
27
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnorychnovsk%C3%BD_potok
26
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Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší v obci je v obecném měřítku dobrá. Dochází k mírnému zlepšování stavu
v důsledku utlumování těžby uhlí v regionu a rovněž snižováním využití tuhých paliv jako
primárního zdroje tepla.

6.2 Ochrana životního prostředí
V katastru obce nejsou evidována chráněná území. Do samostatné působnosti obce
na úseku ochrany životního prostředí patří:
• ochrana a tvorba zdravého životního prostředí ve svém katastrálním území
• údržba zeleně ve vlastnictví obce
• výkon vlastnických práv v oblasti vodního hospodářství
• čistota obce
• odvoz domovních odpadů a jejich nezávadné zneškodnění
• zásobování vodou
• odvádění a čištění odpadních vod

7. Správa obce
7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Typ obecního úřadu
Obec Dolní Rychnov patří do kategorie I (obec s běžným obecním úřadem). Obec je
právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek
základního stupně. Jakožto právnická osoba v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy
vydanými na základě zákona.
Obec Dolní Rychnov má vlastní majetek a ﬁnanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně
za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obecní úřad je v současnosti veden uvolněnou starostkou a dalšími 8 členy zastupitelstva.
Správní činnosti
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku28.

28

ﬁle:///C:/Users/user/Downloads/Stanovisko_k_bodu_programu-2.pdf
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Počet zaměstnanců obce
Obec disponuje v současné době 6 zaměstnanci.
Organizace zřizované obcí
Organizace obcí zřizované či na ní rozpočtově vázané jsou Mateřská škola, místní knihovna, SK Dolní Rychnov a Biatlonové centrum mládeže Krušné hory z. s.

7.2 Hospodaření a majetek obce
Tab. č. 31: Bilance rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

rok

z toho

příjmy
daňové
příjmy

nedaňové
příjmy

výdaje

kapitálové
příjmy

přijaté
transfery

z toho
běžné
výdaje

kapitálové
výdaje

saldo
příjmů
a výdajů

2016

21 115

17 886

2 319

538

372

20 439

13 998

6 442

675

2017

22 850

18 832

2 342

1 084

593

19 960

16 733

3 227

2 890

2018

23 594

18 667

2 478

600

1 848

23 656

14 557

9 100

-63

2019

25 379

19 829

2 545

88

2 917

23 449

16 891

6 558

1 930

2020

32 385

20 221

3 809

792

7 563

27 067

19 180

7 887

5 318
Zdroj: ČSÚ29

Za posledních 5 let obec hospodařila s přebytkem rozpočtu, až na rok 2018. Koncem
roku 2018 bylo realizováno více investic, které způsobily mírný schodek rozpočtu.
Tab. č. 32: Získané nenárokové dotace
název operačního programu
KÚ KV
KÚ KV
MV ČR
SZIF
KÚ KV
KÚ KV
KÚ KV
KÚ KV
KÚ KV
KÚ KV
KÚ KV
MMR ČR

název projektu
Dolnorychnovský potok
Komunikace ul. Dobrovského
Dětské hřiště pod poštou
Vital park
Dotace na kulturu
Veřejné osvětlení u pošty
MŠ topení
MŠ plot
Dotace kultura
Komunikace ul. Palackého
Komunikace ul. Jižní
Oprava místní komunikace
v ul. Palackého

I/N
I
N
N
I
N
I
I
N
N
I
I
I

Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Přátelství napříč generacemi

N

2019

MMR ČR
KÚ KV
KÚ KV
MMR ČR
MMR ČR
MMR ČR
KÚ KV
IROP CLLD
MMR ČR
Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Komunikace Černý vrch
Oprava komunikace Příčná - část
Kolumbárium - hřbitov
Střecha MŠ
Obecní byt ul. Písková 326
Dětské hřiště pod poštou
Park pod poštou
Stezka pro pěší a cyklisty
Mostek Dolnorychnovský potok
Vitalita a tradice

I
N
I
I
I

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

I
I
N

realizace
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018

Zdroj: Vlastní zpracování
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Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T).
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V uplynulém plánovacím období se podařilo v obci zrealizovat mnoho zajímavých a přínosných projektů spoluﬁnancovaných z národních a evropských dotací. Z předem naplánovaných zůstaly doposud 2 nedotažené. Jedná se o kulturní zařízení a cyklostezka.
V případně kulturního zařízení se jednalo o zdržení z důvodů ﬁnancí a rovněž hledání
vhodného místa pro výstavbu (bylo předmětem studie). U cyklostezky šlo především
o ﬁnanční stránku a nižší prioritu v rámci obecního mínění. Nicméně i tyto projekty budou v následujících letech zrealizovány.

7.3 Bezpečnost
Tab. č. 33: Bezpečnost data do 09/2020
obvod Sokolov*

rok
index
kriminality
počet
trest. činů
objasněnost

2005

2020

územní obvod Sokolov

Karlovarský kraj

2005

2020

2005

2020

Česká republika

2005

2020

207,5

139,8

162,2599

107,9

188,9601

119,4

236,2

127,6

533

359

1490

991

5 737

3 626

247 628

133 764

389

203

1149

617

3 976

1 985

73 704

56 283

* Obvodní oddělení Sokolov Zahrnuje: Sokolov, Dolní Rychnov, Těšovice

Zdroj: Mapa kriminality30

Aktivity zaměřené na prevenci kriminality
V rámci opatření proti kriminalitě, využívá obec městského strážníka, který komunikuje
s obyvateli především sociálně vyloučených lokalit. Ve vyloučených lokalitách probíhají
dotované aktivity Úřadu práce, směřované na obyvatele tohoto území.
Obec plánuje v novém plánovacím období aktivně pomáhat osobám z vyloučených lokalit a sociálně slabým při jednání s úřady, při řešení exekucí, případně zprostředkování
poradenství od erudované sociální agentury.
Počet skutečností řešených přestupkovou komisí
Obec má jmenovánu přestupkovou komisi, která v průměru řeší do 10 případů ročně.
Často se však jedná o osoby, které nemají trvalé bydliště na území obce.
Varování obyvatel před nebezpečím
Varování obyvatel před hrozícím nebezpečím je v obci řešeno formou rozhlasového sdělení.
Vnější vztahy a vazby obce
Přehled organizací, svazků obcí, sdružení jejichž je obec členem:
• Mikroregion Sokolov – východ, dobrovolný svazek obcí
• Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska
• MAS Sokolovsko o.p.s.
30

Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
Josefov
Svatava
Habartov
Chlum Svaté Maří
Kaceřov
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Dasnice
Citice
Bukovany
Horní Slavkov
Rovná
Krásno
Nová Ves

Stříbrná

SRN

Přebuz

Bublava

Šindelová
Kraslice
Rotava

Jindřichovice

Oloví

Dolní Nivy

Okres Cheb

Chodov

Vintířov

Krajková
Josefov

Svatava
Habartov

Mírová

Lomnice
Královské
Poříčí

Sokolov
Citice
Chlum
Svaté Bukovany
Dolní
Kaceřov Maří
Rychnov
Dasnice
Kynšperk
nad Ohří
Šabina
Libavské
Březová
Údolí

Rovná

Jenišov

Nové
Sedlo

Staré
Sedlo

Hory

Okres Karlovy Vary

Loket

Horní Slavkov

Krásno

Nová Ves

měřítko 1:200.000

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. 31

Obr. č. 8: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a v Mikroregionu Sokolov – východ

Účast obce v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ (dále také jen
MSV)
Mikroregion Sokolov – východ byl založen v roce 2001 Sokolovem a obcemi na východ
od něj. Činnost MSV se brzy osvědčila, a proto se svazek obcí v roce 2006 rozšířil o Chodov a Mírovou a v roce 2007 o obce Mikroregionu Sokolov – západ Březová, Šabina a Dolní Rychnov. Bez dalších výraznějších změn funguje v tomto složení MSV dodnes. Hlavní
činností Mikroregionu je:
• vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu
• zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci programu
obnovy venkova, strukturálních fondů a dalších programů, kde bude účelný společný
postup v daném mikroregionu
• vytvářet podmínky pro hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu
31

(http://mas-sokolovsko.eu/).
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• zabezpečení společného postupu při zajišťování činností v působnosti obce podle
§ 50 zákona č.128/2000 Sb., kde je uveden příklad cca 30 činností
• realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která probíhá v bezprostřední
blízkosti obcí.
Mikroregion tyto činnost naplňuje především pomocí dotovaných projektů. Předmětem
těchto projektů jsou tzv. společná témata, která spojují obce, např. cyklostezky, dále integrované projekty, kdy se řeší společná problematika pro vícero obcí (např. nákup kompostérů, vytvoření strategií obcí, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměstnanců
úřadů).
Mikroregion Sokolov – východ vyvíjí také systematickou dlouhodobou činnost v oblasti
strategického plánování, kdy připravuje regionálně rozvojové projekty na moderní bázi.
Řadu z nich ve spolupráci se zahraničními partnery.
Za své existence MSV realizoval mnoho desítek projektů spoluﬁnancovaných z dotací.
Jen v uplynulém roce 2020 jich souběžně probíhalo 9. V poslední době MSV poskytuje
členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změny právních předpisů nebo organizací výběrových a zadávacích řízení.
Mikroregion zastupuje zájmy svých obcí a regionu vůči řadě partnerů, jako je např. Karlovarský kraj v celé škále činností, nebo Karlovy Vary při přípravě ITI. MSV se stal partnerem
pro projekt EU, který směřuje k přípravě území na útlum těžby uhlí. MSV patří k rozhodujícím zakladatelům a hybatelům Místní akční skupiny. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti
patří Mikroregion Sokolov – východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovarského kraje.
Členství obce v MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko o. p. s., nezisková organizace založená 17 zakladateli z řad veřejného,
neziskového a podnikatelského sektoru, byla úspěšně zapsána do rejstříku 16. září 2006.
Územně pokrývá správní území celého okresu Sokolov (kromě Těšovic, Tatrovic a Vřesové) a z okresu Karlovy Vary přijímá území obcí Jenišov, Mírová a Hory.
Společnost byla zřízena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko. Jejími hlavními činnostmi jsou:
• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
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• služby při ﬁnancování projektů k rozvoji regionu
• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
• atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
• obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních
památek, významných budov, základního občanského vybavení, aj.
Nyní MAS čítá na 80 partnerů (obcí, podnikatelů, neziskových společností i dobrovolníků).
Prostřednictvím společnosti je obec členem aktivního subjektu, díky kterému získává
spoustu cenných informací a rad. Mají možnost rovněž snáze dosáhnout na ﬁnanční příspěvky (dotace), které MAS spravuje a které přes ní plynou z mnoha operačních programů (IROP, PRV, OPŽP, OPZ). Na jednáních partnerů jsou probírána aktuální témata,
která se týkají konkrétních obcí a jejich potřeby jsou dále např. zohledňovány v přípravě
strategických dokumentů, plánů aj. Mnohdy jsou jednání výjezdní a zástupci obce se tak
mají možnost podívat, inspirovat zkušenostmi z jiných obcí, vyměnit si zkušenosti, názory i tipy na fungování obcí, či řešení konkrétních témat. Jednání jsou organizována nejen
po celé České republice, ale konají se i v zahraničí.
MAS zastupuje zájmy a potřeby území při jednáních na celorepublikové úrovni.
Prostřednictvím MAS se v regionu realizovalo 18 projektů, z nichž některé byly i přeshraničního rázu. V současné době MAS realizuje např. projekty tzv. místních akčních plánů na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. Cílem těchto projektů je
pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků a realizovat konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity (pro ředitele
škol, učitele, žáky i jejich rodiče). Do projektů jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy z výše jmenovaného území. Do budoucna
se počítá mj. s realizací tzv. strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci
níž, bude MAS vyhlašovat vlastní dotační výzvy vázané na IROP, Státní zemědělskou
politiku (dnešní PRV) a další.
Více informací o MAS a její spolupráci s územím (vč. obcí) je k dispozici na
www.mas-sokolovsko.eu.

37

PROGRAM ROZVOJE OBCE DOLNÍ RYCHNOV
Náklady a přínosy zapojení obce do jednotlivých organizací
Zapojení obce do jednotlivých organizací obnáší placení každoročních členských příspěvků, dále pak ﬁnanční spoluúčast na různých projektech aj. Přínosy jsou pro obec
ale daleko vyšší než její náklady. Jedná se o informace, sdílené problémy s dalšími členy
organizací, náměty, rady a tipy na řešení konkrétních potřeb a problémů obce. Výměna
zkušeností. Pořádání společných kulturních, sportovních i společenských akcí a v neposlední řadě společná realizace nejrůznější projektů.
Přeshraniční spolupráce
V roce 2019 obec navázala přeshraniční spolupráci s golfovým klubem Neualbenreuth
na bavorské straně. Tuto spolupráci odstartoval projekt Přátelství napříč generacemi.
Jednalo se o golfové turnaje, pořádání tematických dnů s přednáškami o historii a vzájemných návštěv obyvatel obou obcí. Následoval projekt Vitalita a tradice, kde se jednalo o integraci společenství skrze tradice a péči o zdraví. Snahou bylo bortit teritoriální i generační hranice sbližováním dvou různých generací mezi sousedními regiony.
Myšlenkou projektu bylo hravou formou probudit v mladé generaci na obou stranách
hranic pozitivní přístup k pohybu. Od zúčastněných seniorů uvidí, jak je pohyb důležitý
pro kvalitní a plnohodnotný život ve stáří. V něm již byla partnerem samotná obec Neualbenreuth.
Komunikace s občany
Obec komunikuje s občany nepřetržitě po celý rok. Místní obyvatelé mají možnost osobně kontaktovat zástupce obce v úředních hodinách na obecním úřadě. Ti jsou jim ovšem
k dispozici i v mimo vymezené hodiny např. na telefonu, jak už to na malých obcích bývá
zvykem. Dále pak mohou komunikovat elektronickou formou e-mailem, přes webové
stránky obce či přes facebookový proﬁl obce. Rovněž lze využít i klasickou písemnou
formu v listinné podobě.
Pokud jde o komunikaci ze strany obce, probíhá obdobně jako u občanů. Při osobní
komunikaci s jednotlivými osobami je využívána fyzická forma, dále elektronická a telefonická. Pokud se jedná o plošná sdělení širší veřejnosti, jsou obyvatelé Dolní Rychnova
oslovováni prostřednictvím obecního rozhlasu, dále na webových stránkách, facebooku,
úřední desce aj.
Komunikace s občany probíhá také během veřejných zastupitelstev nebo při dílčích projednáváních konkrétních záměrů obce s obyvateli dotčených pozemků, staveb atd.
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8. Souhrnné výsledky ankety
Dotazníkové šetření
V rámci přípravy Plánu rozvoje proběhla na území obce anketa ke zjištění potřeb a spokojenosti obyvatel. Anketa probíhala od září do října 2020 formou dotazníků, jejichž odkaz byl umístěn na webových a facebookových stránkách obce. Dále byly dotazníky
k dispozici v listinné formě na obecním úřadě, kde se rovněž tyto odevzdávaly. Otázky
průzkumu byly sestaveny zpracovatelem strategie v úzké spolupráci s vedením obce.
Anonymní a dobrovolný průzkum byl zaměřen na obyvatele obce Dolní Rychnov. Stejně
jako v minulém období se vyplněných dotazníků nenasbíralo mnoho. A to i přes velmi
dobrou informovanost veřejnosti o probíhajícím průzkumu a přes vysokou návštěvnost
elektronického odkazu.
V konečném součtu bylo k dispozici 60 dotazníků, což znamená cca 5,5 % účast (počet
obyvatel 1314 – 230 dětí = 1084 pro rok 2019).
Průzkum byl rozdělen do 3 částí:
- A - Základní charakteristika respondenta
- B - Kvalita života
- C - Rozvoj obce.
1. část ankety – A - Základní charakteristika respondenta
Souhrnný přehled výsledků ankety spokojenosti obyvatelstva obce Dolní Rychnov.
Z celkových 60 vyplněných a odevzdaných dotazníků jich 35 (58,3 %) bylo vyplněno ženami a 25 (41,7 %) muži.
Graf č. 1: Pohlaví respondentů
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• žena

35

58,3 %

• muž

25

41,7 %

Nejaktivnější byli respondenti z věkové kategorie 31-45 let (38,3 %) a naopak nejméně se zapojili senioři nad 60 let (10 %).
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Graf č. 2: Věková struktura
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• do 18 let

7

11,7 %

• 19 – 30 let

12

20 %

• 31 – 45 let

23

38,3 %

• 45 – 60 let

12

20 %

• nad 60 let

6

10 %

Zajímavý je rovněž zájem obyvatel v souvislosti s kategorií přistěhovalí či v obci narození. V této skupině se zapojili více obyvatelé, kteří se do obce přistěhovali a to 34
osob (56,7 %). Druhá skupina se účastnila 26 osobami (43,3 %).
Graf č. 3: Struktura přistěhovalých a narozených v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• od narození

26

43,3 %

• přistěhoval/a jsem se

34

56,7 %

Nově byla zařazena otázka na bližší určení místa bydliště. Pro zpracovatele i obec tak
měla lépe mapovat souvislost zapojení obyvatel do veřejné ankety a místa bydliště.
Průzkum ukázal zapojení obyvatel napříč obcí, nicméně nejvíce se zapojili obyvatelé
z menších ulic a okrajových částí obce.
Graf č. 4: Místo bydliště
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• Černý vrch

6

10 %

• Dobrovského

1

1,7 %

• Husova

3

5%

• Kollárova

6

10 %

• Palackého

8

13,3 %

• Revoluční

5

8,3 %

• Šafaříkova

3

5%

• U Hřiště

2

3,3 %

• ostatní

26

43,3 %
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2. část ankety – B - Kvalita života
Spokojenost se životem v obci vyjádřilo 85 % respondentů, což činí 51 osob. Naproti tomu
9 osob (15 %) se cítí v obci nespokojeno. Nejvíce odpovídajících oceňuje klid a čistotu
obce 20 odpovědí. Negativně lidé vnímají vyloučené lokality, absenci kulturního centra,
stav komunikací a bezpečnost provozu. Tyto odpovědi byly zastoupeny v řádu jednotek
Graf č. 5: Spokojenost s životem v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

51

85 %

• ne

9

15 %

Reakce na dotaz o spokojenosti s mezilidskými vztahy na území obce již odpovědělo kladně jen 49 dotazovaných (81,7 %) a nespokojeno je jich 11 (18,3 %). Nespokojenost je především směřována k obyvatelům vyloučených lokalit a sousedským vztahům obecně.
Graf č. 6: Spojenost s mezilidskými vztahy
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

49

81,7 %

• ne

11

18,3 %

Otázku nabídky pracovních příležitostí přímo v obci zodpovědělo kladně 25 osob (41,7 %),
naproti tomu nespokojených v této oblasti je 35 dotazovaných (58,3 %).
Graf č. 7: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

25

41,7 %

• ne

35

58,3 %

S celkovým vzhledem obce je spokojeno 46 respondentů (76,7 %). Nespokojeno je 14 dotazovaných (23,3 %). Tito poukazují zejména na parkování vozidel mimo vyhrazené místa,
absenci chodníků, veřejného osvětlení a nepořádek v okolí popelnic.
Při dotazu na konkrétní lokalitu v obci, která se dotazovaným líbí jednoznačně zvítězil
Park s rybníčky v centru obce s 37 hlasy. Dále lidé kvitují dětská hřiště v obci a lesopark.
Na druhé straně výhrady sdělili respondenti k lokalitám v ulici Hřbitovní, Bergmannova,
Písková, Březovská, okolí hřiště a u sklárny (převážně vyloučené lokality) a to v počtu 38.
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Graf č. 8: Spokojenost se vzhledem obce
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

46

76,7 %

• ne

14

23,3 %

Parkovacích míst je dle 38 (63,3 %) dotazovaných dostatek. 22 osob (36,7 %) vnímá parkovací místa v obci jako problém. Při dotazování na konkrétní místo pro případné nové parkoviště byly odpovědi víceméně v řádu jednotek. Respondenti navrhovali lokality např.
Na Kovárně, u fotbalového hřiště, v Kollárově ulici u MŠ, u pekárny, bývalé dopravní hřiště,
kolem OÚ a pošty aj.
Graf č. 9: Spokojenost s parkovacími místy v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

38

63,3 %

• ne

22

36,7 %

83,3 % dotazovaných je spokojeno s bezpečnostní situací v obci. 16,7 % si myslí opak.
Jako hrozbu uvedli dotazovaní do odpovědí např. parkování aut na silnicích, absenci
retardérů, nepřizpůsobivé občany především z vyloučených lokalit a v neposlední
řadě také nízká aktivita odpovědných orgánů (městské policie).
Graf č. 10: Spokojenost s bezpečnostní situací v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

50

83,3 %

• ne

10

16,7 %

S informovaností v oblasti dění v obci je spokojeno 80 % dotazovaných – 48 obyvatel.
Nespokojenost vyjádřilo 12 osob (20 %).
Graf č. 11: Spokojenost s informovaností o dění v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

48

80 %

• ne

12

20 %

42

PROGRAM ROZVOJE OBCE DOLNÍ RYCHNOV
V rámci informovanosti o dění v obci respondenti nejvíce využívají jako zdroj internet a to ve 46 případech (76,7 %). Druhým nejčastěji využívaným zdrojem je místní
rozhlas, který uvedlo 21 dotazovaných (35 %). Na třetím a čtvrtém místě se umístil
osobní kontakt (12 odpovídajících) v závěsu se zpravodajem (10 odpovědí).
Graf č. 12: Upřednostňovaný druh podávání informací o obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• rozhlas

21

35 %

• internet

46

76,7 %

• zpravodaj

10

16,7 %

• osobní kontakt

12

20 %

• jiný způsob

4

6,7 %

Anketa rovněž obsahovala dotaz na ochotu pomoci obyvatel při obecních akcích
a rozvoji obce. Pomoc ochotně nabídlo 47 dotazovaných (78,3 %), což je o 6,7 % méně
než v minulém období, kdy to bylo 85 %. Naproti tomu 13 respondentů není ochotno
pro obec nic realizovat.
Graf č. 13: Ochota obyvatel udělat něco pro rozvoj obce
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

47

78,3 %

• ne

13

21,7 %

S odvozem odpadu vyjádřilo spokojenost 49 respondentů, což je 81,7 %. 11 odpovědí
bylo negativních (18,3 %).
Graf č. 14: Spokojenost s odvozem odpadu
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

49

81,7 %

• ne

11

18,3 %
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V rámci tématu odpadů bylo zjišťováno, zda obyvatelé Dolního Rychnova třídí odpad.
Zde byl podíl kladných a záporných odpovědí 58:2.
Graf č. 15: Třídění odpadu obyvateli
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

58

96,7 %

• ne

2

3,3 %

Otázka spokojenosti s rozmístěním a počtem sběrných nádob byla zodpovězena Ano –
48, Ne – 10. 2 dotazovaní odpověď neuvedli.
Graf č. 16: Spokojenost s rozmístěním a počtem sběrných nádob
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

48

82,8 %

• ne

10

17,2 %

Volnočasové aktivity na území obce využívá 36 (60 %) účastníků ankety a 24 (40 %) dotazovaných naopak ne.
36 dotazovaných se zároveň vyjádřilo k podotázce jaké konkrétní aktivity využívají a jaké
jim v obci chybí. Hojně jsou využívána hřiště v obci, ať už dětská hřiště, fotbalové nebo
workoutové. Dále lidé oceňují kulturní, společenské a sportovní akce pořádané obcí či
v obci. Co jim naopak chybí je např. napojení na okolní cyklostezky, basketbalové či volejbalové hřiště, tělocvična, kulturní sál aj.
Graf č. 17: Využívání volnočasových aktivit v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• ano

36

60 %

• ne

24

40 %

Z hodnocení obce v širším slova smyslu vyplynulo, že nejvíce spokojení jsou lidé se stavem ovzduší v obci, a to v téměř 57 %. Sportovní vyžití v obci se líbí 55 % účastníků ankety.
Další oceňovanou oblastí je bydlení, které se líbí 53,3 % obyvatel. Naopak nejméně spokojení jsou lidé s kvalitou cest a komunikací 16,7 % dotazovaných a veřejným osvětlením
10 %.
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Graf č. 18: Další zhodnocení stavu obce

•

Velmi
spokojen
Bydlení

•

Spíše
spokojen

•

•

Spíše
Velmi
nespokojen nespokojen

32 (53,3 %)

24 (40 %)

2 (3,3 %)

Podmínky pro podnikání

10 (16,7 %)

19 (31,7 %)

9 (15 %)

Rozvoj obce

24 (40 %)

21 (35 %)

11 (18,3 %)

2 (3,3 %)

2 (3,3 %)

15 (25 %)

34 (56,7 %)

7 (11,7 %)

3 (5 %)

1 (1,7 %)

20 (33,3 %)

24 (40 %)

10 (16,7 %)

6 (10 %)

0

8 (13,3 %)

27 (45 %)

5 (25 %)

10 (16,7 %)

0

Dostupnost obce hromadnou
dopravou

21 (35 %)

22 (36,7 %)

9 (15 %)

3 (5 %)

Bezpečnost silničního provozu
v obci

15 (25 %)

26 (43,3 %)

14 (23,3 %)

5 (8,3 %)

Možnost účastnit se místního
plánování, rozhodování či
veřejných projednávání

11 (18,3 %)

27 (45 %)

9 (15 %)

3 (5 %)

10 (16,7 %)

15 (25 %)

33 (55,0 %)

5 (8,3 %)

1 (1,7 %)

6 (10 %)

Sportovní plochy a zařízení

17 (28,3 %)

25 (41,7 %)

10 (16,7 %)

0

8 (13,3 %)

Kulturní vyžití v obci

19 (31,7 %)

23 (38,3 %)

15 (25 %)

1 (1,7 %)

2 (3,3 %)

Vyžití pro rodiny s dětmi

17 (28,3 %)

28 (46,7 %)

10 (16,7 %)

1 (1,7 %)

4 (6,7 %)

Sociální služby

14 (23,3 %)

25 (41,7 %)

9 (15 %)

2 (3,3 %)

10 (16,7 %)

Znečištění ovzduší exhalacemi
a prachem
Veřejné osvětlení
Kvalita cest a komunikací

Sportovní využití v obci

1 (1,7 %)

•

Je mi to
lhostejné

0

1 (1,7 %)
22 (36,7 %)

5 (8,3 %)
0
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3. část ankety – C - Rozvoj obce
V otázce na budoucnost obce se respondenti vyjádřili v 73,3 % pro klidnou obec s příjemným bydlením, dále pak 55 % čistou a bezpečnou obec a na třetím místě je téma zeleně
a kvalitního životního prostředí s 53,3 %.
Graf č. 19: Jakou obcí by se Dolní Rychnov měl stát v budoucnu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1

1,7 %

13

21,7 %

18

30%

24

40 %

32

53,3 %

44

73,3 %

13

21,7 %

33

55,0 %

7

11,7 %

• obcí spolupracující s místními
i zahraničními obcemi a městy

6

10 %

• jiné

0

0%

• obcí cestovního ruchu

• obcí tradic a lidové kultury

• obcí s bohatým společenským životem
• obcí sportu a volnočasových aktivit

• obcí zeleně a kvalitního životního prostředí

• klidnou obcí pro příjemné bydlení

• obcí s kvalitními službami občanům
• čistou a bezpečnou obcí

• obcí potřebnou pro nové obyvatele

V případě, že by dotazovaní měli možnost naložit s ﬁnančními prostředky obce použili by
je přednostně na rekonstrukci místních komunikací (68,3 %), na zřízení dalších obchodů
a služeb v obci 36,7 % a na péči o veřejnou zeleň a prostředí (33,3 %).
Graf č. 20: Na co by obyvatelé využili ﬁnanční prostředky obce
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

• podpora bytové výstavby (bytové a rodinné domy)

21

35 %

• zlepšení podmínek pro podnikání

4

6,7 %

• veřejná doprava (autobusy)

8

13,3%

• zřízení dalších obchodů a služeb v obci

22

36,7 %

• rekonstrukce místních komunikací (chodníků,
silnic, parkovacích možností)

41

68,3 %

• podpora kulturních, společenských
a sportovních aktivit

20

33,3 %

• rozvoj škol a volnočasových aktivit

16

26,7 %
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• podpora cestovního ruchu

2

3,3 %

• péče o veřejnou zeleň a prostředí

27

45 %

• oprava památek

5

8,3 %

• bezplatný odvoz velkokapacitních
kontejnerů na odpad

8

13,3 %

• jiné

1

1,7 %

Dotazníkové šetření podnikatelé
V rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, při kterém bylo osloveno 7 společností v obci, se aktivně zapojily 3 a jedna konstatovala, že má sídlo v Dolním Rychnově,
ale fyzicky funguje v jiné obci. Předmětem dotazování byly otázky na vývoj počtu zaměstnanců, co čekají podniky od obce, co naopak mohou obci nabídnout, jak fungují/
nefungují vzájemné vztahy, případné možnosti spolupráce s místními subjekty, občany
a spolky.
Uspokojivá je odpověď, že podnikům neklesá počet zaměstnanců, naopak je stabilní
a v jednom případě i roste. V otázce očekávání od obce se ﬁrmy shodly na – dobrých
vzájemných vztazích, informovaností v rámci plánování v obci, propagaci na webových
stránkách a nabídky v případě realizace konkrétních zakázek.
Podniky na druhou stranu mohou obci nabídnout pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ﬁnanční a organizační podporu veřejných akcí, případně součinnost při řešení místních problémů.
2 společnosti jsou se vzájemnými vztahy spokojeny, jedna přiznává, že by uvítala více
komunikace ze strany obce.
Možnost spolupráce s místními subjekty, občany a spolky kvitují všichni zapojení respondenti. Jeden se realizuje v sociální oblasti, další vidí možnost v rámci zaměstnanosti
a poslední dotazovaný ve ﬁnanční a organizační podpoře smysluplných projektů.
Dotazníkové šetření spolky
Dotazníkového šetření se aktivně zúčastnily 2 spolky, které vyjádřily spokojenost s podmínkami pro svou činnost na území obce. Zároveň vyplynulo, že by ocenili v obci přítomnost krytého sportoviště a napojení území na cyklostezky v okolí. V souvislosti s pořádáním sportovních akcí by rovněž kvitovali vznik ubytovacího zařízení pro sportovce, např.
chatek. V rámci probíhající spolupráce spolky zmínily svoji aktivní účast na úklidových
akcích obce nebo při pořádání sportovních, kulturních a společenských událostí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Pro reálné zhodnocení situace v obci bylo využito analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu obce Staré Sedlo (analýzy „Potřeba – Příčina – Řešení), která pojmenovává jednotlivé potřeby a problematické oblasti v obci a zároveň pomáhá nalézt jejich
řešení. Pro komplexní ohodnocení silných a slabých stránek v obci s jejími příležitostmi
a potenciálními hrozbami byla sestavena SWOT analýza, která byla stejně jako analýza
rozvojových potřeb zpřehledněna do tabulky. Obě metody vycházely z poznatků zpracovaných během tvorby analytické části tohoto dokumentu včetně veřejného workshopu
s obyvateli obce, kde byly prezentovány dosavadní výsledky šetření.
Tab. č. 34: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení
Potřeba, problém

Příčina

Řešení

Problém: Stárnutí populace.

Demograﬁcký vývoj.

Přilákání do obce obyvatel
v aktivním věku, zvýšení
porodnosti (výhody pro rodiny
s malými dětmi, jejich podpora,
zázemí aj.)

Problém: Dostupnost
služeb.
Potřeba: Alokovat potřebné
2.
služby přímo do obce či
zajistit jejich lepší
dostupnost především
pro starší obyvatele.

V obci není žádné
zdravotnické zařízení
ani obchod s větším
sortimentem zboží.

Pomoc obce občanům při
zajišťování těchto služeb
v okolních obcích (např.
Sokolov).

3. Problém: obyvatelé ze SVL

Kumulace více osob
v bytové jednotce (více
žijících osob, než je oﬁciálně přihlášených k pobytu),
vyloučená lokalita, vlastní
pravidla, nedodržování
vyhlášek atd.

Aktivní spolupráce obou stran,
pomoc začlenění do běžného
života (pomoc při jednání s úřady,
školami a dalšími institucemi, příp.
pomoc soc. agentury s exekucemi
aj., zapojení osob ze SVL při
aktivitách v obci)

Potřeba: Úklid okolo
tříděného odpadu.
4.
Potřeba: Údržba zeleně.
Potřeba: Oprava komunikací.

Častější vývoz odpadu či pořízení
dalších nádob na tříděný odpad.
Špatné zacházení s tříděným
Zhodnocení úklidové služby obcí
odpadem, nízká kapacita
a vyvození závěru. Např. Sběr odnádob. Neefektivní úklidové
padků před sekáním trávy. Využití
práce a péče o zeleň.
dotačních programů k výstavbě,
rekonstrukci a opravě komunikací.

1.

5.

Problém: Životní prostředí
v obci

Pohozené odpadky v obci,
černé skládky. Dopady
těžby uhlí na lokalitu

Využití dotačních programů
pro zkvalitnění životního
prostředí. Zapojení dobrovolníků
z řad obyvatelstva do úklidových
akcí.
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Problém: Nespokojenost
obyvatel se společenským,
6.
kulturním a sportovním
vyžitím v obci.

Chybí kulturní zařízení
a kryté sportoviště.

Možnost využít dotačních
prostředků ke spoluﬁnancování
výstavby.

Problém: Bezpečnost
7.
silničního provozu v obci

Rychlá a bezohledná jízda
vozidel na území obce, nesprávné parkování obyvatel
obce.

Možnost posílit policejní hlídky
v kritických ulicích, pořízení
zpomalovacích prvků aj.

Tab. č. 35: SWOT-Analýza

SILNÉ STRÁNKY
• Spokojenost obyvatel s životem v obci
• Dobré mezilidské vztahy
• Upravený vzhled a čistota obce
• Poloha obce (nedaleko většího města

SLABÉ STRÁNKY
• Nedostatek pracovních příležitostí
• Stárnutí populace (úbytek obyvatel

v aktivním věku, nízká porodnost)
• Absence nákupních možností
Sokolova)
a služeb v obci
• Vybudovaná základní veřejná infrastruktura • Chybí kulturní zařízení a tělocvična
• Kvalitní a pravidelné kulturní, společenské • Stav některých komunikací
• Veřejné osvětlení v obci
a sportovní akce
• Spolupráce se zájmovými spolky
• Nedostatečná spolupráce s obyvateli
a místními podnikatelskými subjekty
z vyloučené lokality
• Vyrovnaný rozpočet obce
• Nedostatečný dohled nad dodržování
• Informovanost veřejnosti o dění v obci
vyhlášek a nedostatečný kamerový
systém

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

• Dotační možnosti EU na období 2021-2017

• Odliv obyvatel z důvodu nedostatku

• Pokračovat v opravách a rekonstrukcí

• Vyloučené lokality a nepřizpůsobiví občané
• Černé skládky
• Nárůst počtu osob sociálně vyloučených

+ dotace ČR
komunikací

• Vybudování cyklostezek s napojením
na okolní trasy

• Ochota obyvatel k aktivní pomoci při
rozvoji obce

• Podpora nových živnostníků (rozšíření

pracovních míst

a ohrožených sociálním vyloučením

• Nevyužívané objekty
• Možná dopravně nebezpečná místa v obci

služeb v obci + nová pracovní místa)

• Aktivní pomoc osobám ze SVL (při

exekucích, jednáních s úřady,
zprostředkování soc. pomoci)
• Aktivní spolupráce s dalšími zaměstnavateli
na území obce
• Informovanost a osvěta v obci
• Rozvoj přeshraniční spolupráce
• Vznik sociálních podniků v území
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Strategická vize rozvoje obce Dolní Rychnov vyjadřuje základní strategické zaměření
obce a udává směr, kterým se chce obec ubírat a čeho chce realizací rozvojové strategie dosáhnout v daném časovém horizontu, tj. do roku 2030. Jedná se o budoucí dlouhodobou představu, jak se bude obec rozvíjet a jak bude vypadat. K tomu účelu jsou
následně deﬁnovány cíle obce.
Obec s ohledem na výstupy z jednání, šetření v rámci analytické části a výsledky ankety mezi občany stanovila vizi rozvoje, která je totožná s vizí z minulého plánovacího období. Z čehož vyplývá, že vize navržená před pěti lety je stále aktuální a stále vyjadřuje
směřování a plány obce a jejich obyvatel do dalších let.

„Akční občané, bohatý společenský život,
klidné a zelené bydlení, to vše, a ještě
mnohem víc je Dolní Rychnov“.
Deﬁnice vize rozvoje obce navazuje na výstupy výše uvedených aktivit, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. Obec chápe formulaci vize jako elementární vyjádření směru,
kterým by se mělo dále ubírat, aniž by při tom bylo využito okázalých a složitých slovních formulací. Vytvořená vize proto jednoduše a jasně shrnuje nejen důraz na vzhled
a snahu o harmonii obce s přírodou, ale také o uchování tradice společenských, kulturních a sportovních akcí. Na závěr je ve slovním vyjádření vize vyjádřen příslib obce, že
zde lze zažít mnohem více pro všechny skupiny obyvatel.
V zájmu obce je podpora a rozvoj silných stránek uvedených ve SWOT analýze. Pro naplnění vize je pak nutné eliminovat slabé stránky obce, jakými jsou absence kulturního
zařízení a tělocvičny, dopravní bezpečnost, stav komunikací, stárnutí populace atd.
Cílová vize obce by pak měla být naplňována prostřednictvím příležitostí, kterými obec
disponuje – rozšířením služeb obyvatelstvu na území obce, vybudováním cyklostezek
s napojením na okolí, aktivní pomocí občanům z vyloučených lokalit, podporou nových živnostníků a spoluprací s dalšími subjekty na území obce.
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Akční občané,
bohatý společenský život,
klidné a zelené bydlení, to vše
a ješte mnohem víc je

B.2 Strategické cíle
A Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb
Jedním z cílů tohoto strategického cíle je zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy a dále
zvýšení používání cyklo dopravy. Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnostem veřejné správy. Obec Dolní Rychnov chce nadále rozvíjet aktivity potlačující sociální patologické jevy a kriminalitu včetně aktivit směřujících k ochraně
obyvatel před vnějšími vlivy. Občanská vybavenost a služby jsou oblastí rozvoje vedoucí
ke zlepšení celkové kvality života v obci. Zajištění jejich celkové dostupnosti a kvality je
pro místní obyvatele stěžejní. Stávající úroveň služeb a občanské vybavenosti je dle výsledků ankety na úrovni, která by stála za zlepšení. Hlavními cíli bude rozvoj služeb poskytovaných obyvatelům, a to jednak těch poskytovaných přímo obcí a současně snaha
o podporu a koordinaci služeb poskytovaných soukromými subjekty. S tím souvisí i aktivity v oblasti informovanosti a komunikace ze strany samosprávy/veřejné správy směrem k občanům. V tomto směru hodlá obec i nadále pokračovat v trendu otevřeného
řízení obce a vstřícného dialogu s občany.
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B Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit obyvatel
Dle výsledků ankety lidem v obci chybí některé volnočasové aktivity. Obec se proto bude
snažit vytvořit pro obyvatele místa, kde by se dali tyto aktivity provozovat. Smysluplné
využití volného času vede ke spokojenosti místních obyvatel a může také napomáhat
ke zlepšení mezilidských vztahů. Podporováno bude rozšíření infrastruktury pro sportovní a kulturní činnosti, ale i organizování jednotlivých konkrétních aktivit.
C Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně. V této oblasti je ovšem stále ještě
prostor pro zkvalitnění prostředí. Řeší se zadržování vody v krajině, rekonstrukce vodních nádrží a revitalizace parku, ale i údržba zeleně jako takové. Mezi důležité požadavky
na život v obci je neustálá snaha o čistou a bezpečnou obec, a to je také hlavním plánem
zástupců obce do následujících let.
D Vytváření podmínek pro zkvalitnění bydlení a podnikatelského prostředí v obci
Cílem obce je také podpora podnikání. Díky podnikání mohou být zaměstnáni místní
obyvatelé, a podnikatelé na druhé straně mohou poskytovat služby, které v obci chybí.
Obec se nebrání myšlence podpory a vzniku sociálních podniků na jejím katastrálním
území. Sociální podniky jsou příležitostí k zaměstnání obyvatel sociálně vyloučených,
ohrožených sociálním vyloučením, zdravotně postižených aj.

B.3 Opatření a aktivity
Strategické cíle uvedené v předchozí kapitole jsou nadřazeny opatřením. Tato opatření tematicky vychází z výsledků provedené ankety mezi občany obce a také z výsledků analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj charakteristik obce (vybavenost obce, demograﬁcké údaje o obyvatelstvu, hospodaření obce s ﬁnancemi atd.).
Na opatření následně navazuje databáze projektů, vč. tzv. akčního plánu.
Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a aktivity, které obec hodlá zrealizovat za účelem naplnění vytýčených strategických cílů. Akční plán následně stanovuje
časový horizont a předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů ﬁnancování (dotační operační programy).
Celkem bylo stanoveno 9 opatření (A1 až D2). Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti
jednotlivých plánovaných činností, a proto bude aktivně využívat ﬁnancování z dotací
(EU, národních, krajských aj.).
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Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY,
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
Opatření A1

Zkvalitnění silnic, místních
komunikací a dopravy
s důrazem na bezpečnost

Opatření A2

Rozvoj cyklistické
a pěší dopravy

Opatření A3

Podpora služeb v obci

Strategický cíl B
PODPORA A ROZVOJ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ
Opatření B1

Podpora rozvoje kulturních aktivit

Opatření B2

Podpora rozvoje sportovncíh
a volnočasových aktivit

Strategický cíl C
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED OBCE
Opatření C1

Ochrana a zkvalitnění životního prostředí

Opatření C2

Celková péče o vzhled obce

Strategický cíl D
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ BYDLENÍ
A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V OBCI
Opatření D1

Podpora bydlení

Opatření D2

Zvýšení zaměstnanosti pomocí
podpory podnikání
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Aktivity jsou konkrétně formulovány a jsou podrobnější než opatření. Dle logické struktury je hierarchie následující. Nejdůležitější jsou strategické cíle, které uskupují opatření.
Opatření se rozčleňují na podrobně uvedené aktivity.
Uskupení všech aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází
k plnění plánu rozvoje. Tento akční plán je funkční pro střednědobé období. Akční střednědobý plán je potřeba neustále obnovovat a doplňovat, přestože na programové období vytváří základ pro plánování obecních změn. Aktualizace a doplňování projektů
do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele a podléhá vždy schválení řídícího
subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je důležité vždy dbát na to, aby respektovali schválený Plán rozvoje obce, aby měli 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
Konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu, musí zahrnovat:
• Název aktivity
• Stručnou anotaci
• Rozpracovanost (doporučené vybrat jednu z následujících možností: záměr, studie
proveditelnosti, stavební povoleni, projektová dokumentace (PD), příprava PD, podnikatelský záměr, před realizací, projekt v přípravě, probíhá, zahájena spolupráce v realizaci probíhá výběr provozovatele a další podobné)
• Předpokládaný zdroj ﬁnancování
• HMG (Harmonogram) - předpokládaný rok uskutečnění
Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování akčního plánu o další projekty/aktivity. Při tvorbě dalších aktivit by měla být
opět oslovena i veřejnost (forma např. anketa,

Jedna hvězdička

jednání zastupitelstva aj.). U každého níže uve-

Dvě hvězdička

deného projektu je vyznačena priorita (od níz-

Tři hvězdičky

*
**
***

Nízká priorita
Střední priorita
Nejvyšší priorita

ké po nejvyšší).
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Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb
Tab. č. 36: A1 Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy v obci
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

***

2021-2022

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

MMR ČR,
IROP
či SFDI

Výstavba záchytného parkoviště
Kollárova ulice

*

-

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

Relevantní OP

Oprava parkovacích stání
u bytových domů Dobrovského,
Růžová a Písková

**

2022

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

Relevantní OP

Oprava parkovacího stání u MŠ

**

2022

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

MMR, PRV

Výstavba chodníku
ul. Dobrovského

náklady

ﬁnancování

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 37: A2 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy
název aktivity

Výstavba cyklostezky
Výstavba záchytného
parkoviště Kollárova ulice

důležitost

termíny

rozpracovanost

***

2021-2023

V realizaci

*

2024

záměr

náklady

ﬁnancování

15 mil. Kč

CLLD IROP, SFDI

Cca 3 mil. Kč

IROP, SFDI

Komentář: Obec získala v roce 2020 dotaci na vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty. Tato stezka bude
navazovat na stezku vedenou od města Sokolov, povede ulicemi Bergmannova a Březovská a bude realizována
ve III plánovaných etapách.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 38: A3 Podpora služeb obce
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Podpora MŠ

***

každoročně

Realizuje se

480 tis. Kč

Rozpočet obce

Knihovna

***

každoročně

Realizuje se

Cca 25 tis. Kč

Rozpočet obce

Czech point

***

celoročně

probíhá

Pečovatelská služba

***

každoročně

probíhá

Cca 80 tis .Kč

Rozpočet obce

MHD autobusy

***

celoročně

probíhá

Cca 130 tis. Kč

Rozpočet obce

Hasiči Březová

**

každoročně

probíhá

100 tis Kč

Rozpočet obce

Oprava a modernizace
vnitřních prostor MŠ

**

2022-2023

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

MMR, MF, PRV

+ 30 tis. Kč Do rozpočtu obce

Komentář: Obec každoročně přispívá na chod MŠ a knihovny, dále zajišťuje službu Czech point, kterou využívají
nejen obyvatelé obce. Obec rovněž ﬁnancuje pečovatelskou službu místním seniorům formou terénních sociálních
služeb až do domu. Z rozpočtu obce jsou také hrazeny příspěvky na hromadnou dopravu a hasiče z nedalekého
města Březová. Oprava a modernizace vnitřních prostor MŠ bude probíhat na základě získání ﬁnančních prostředků
(dotace EU, KK či národní).
Zdroj: Vlastní zpracování
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Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb
Tab. č. 39: B1 Podpora rozvoje kulturních aktivit
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

Výstavba multifunkčního
domu s obecním úřadem

***

2022

Záměr + PD
v zadání

Knihovna Kulturní aktivity
(Masopust, Vítání občánků,
Letní slavnosti aj.)

***

celoročně

probíhá

náklady

ﬁnancování

10-15 mil Kč
Cca 25 tis. Kč

MMR
Rozpočet obce

Komentář: Obec plánuje výstavbu nového společenského domu v lokalitě za autobusovou zastávkou Zbrojnice
na levé straně ve směru od obecního úřadu. Otázkou zůstává ﬁnancování. V závislosti na ﬁnančních prostředcích by
objekt byl multifunkční a mimo kulturního sálu by se zde mohlo nacházet i nové sídlo obecního úřadu, tělocvična,
případně jiné prostory.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 40: B2 Podpora rozvoje sportovních aktivit
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Multifunkční hřiště
Černý Vrch

**

2022

Záměr + PD
v zadání

dle rozsahu
prací (PD)

MMR, NSA

Hřiště s umělým povrchem
v areálu fotbalového hřiště

**

dle rozsahu
prací (PD)

NSA, MMR

Podpora fotbalového klubu

***

každoročně

probíhá

150 tis. Kč

Rozpočet obce

Podpora kynologického
klubu

***

každoročně

Příspěvky
na akce

Cca 10 tis. Kč

Rozpočet obce

Podpora biatlonového klubu

***

celoročně

probíhá

70 tis. Kč

Rozpočet obce

2021-2022 zpracována PD

Komentář: Obec chce v následujících letech realizovat hřiště na Černém Vrchu, které by mělo sloužit primárně
jako hřiště na volejbal. Dále přibyde ve stávajícím areálu fotbalového hřiště nové hřiště s umělým povrchem.
V rámci podpory sportovních aktivit obec přispívá ze svého rozpočtu na fungování a rozvoj činnosti jednotlivým
sportovním klubům na jejím území.
Zdroj: Vlastní zpracování

Opatření Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled
Tab. č. 41: C1 Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Revitalizace parku
u rybníčků

***

2022

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

OPŽP, IROP, CLLD

Rekonstrukce vodních
nádrží v parku

***

2022

záměr

dle rozsahu
prací (PD)

OPŽP, MZe

Komentář: V oblasti zkvalitňování životního prostředí počítá obec do budoucna s realizací projektu na revitalizaci
parku u rybníčků v centrální části svého území a dále pak s rekonstrukcí vodních nádrží tamtéž.
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 42: C2 Celková péče o vzhled
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Revitalizace Náměstí

**

2022

záměr

Stavební úpravy na hřbitově

**

2021-2022

záměr

dle potřeby

PRV

Oplocení dětského hřiště
Náměstí

**

2022

záměr

dle potřeby

POV KK

Revitalizace školní zahrady
MŠ

**

2022-2023

záměr

Cca 550 tis. Kč

PRV, MZe, NPŽP

Cca 500 tis. Kč OPŽP, IROP CLLD

Komentář: V rámci péče o vzhled obce je v akčním plánu zařazen projekt revitalizace Náměstí (tento by měl
zahrnovat, jak samotnou zeleň, tak rovněž povrchy, mobiliář, zachycování dešťových vod atd., obdobně jako parčík
u pošty). U MŠ se plánuje s realizací zahrady z oblasti environmentální. Na hřbitově by mělo dojít k úpravě cestiček, terénu, starých hrobových míst a přípravě nových míst k poslednímu odpočinku.
Zdroj: Vlastní zpracování

Opatření Vytváření podmínek pro zkvalitnění bydlení a podnikatelského
prostředí v obci
Tab. č. 43: D1 Podpora bydlení
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Komentář: V současné době nejsou plánovány žádné aktivity v souvislosti s podporou bydlení
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 44: D2 Podnikatelské prostředí v obci
název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

ﬁnancování

Podpora podnikání –
poskytnutím prostor

**

2022

záměr

150 tis. Kč

Rozpočet obce

Oslovení podnikatelů k podnikání v obci

*

každoročně

probíhá
průběžně

-

-

Setkání s podnikateli s vedením obce

***

každoročně

probíhá

-

-

Komentář: V obci je dlouhodobě poptávka po službách ze strany místních obyvatel. Obec je ochotna poskytnout
prostory na drobné podnikání (které by museli projít menší rekonstrukcí). Dále obec pořádá setkání s podnikatelskými subjekty, při kterých řeší potřeby jednotlivých aktérů a možnosti aktivního zapojení se do obecních akcí
atd.
Zdroj: Vlastní zpracování

B.4 Opatření a aktivity
Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce Dolní Rychnov by proces plánování v oblasti rozvoje neměl skončit. Naopak po vytvoření tohoto dokumentu následuje stěžejní část celého procesu strategického plánování, kterou je samotná realizace plánu. Je
potřeba průběžně po celou dobu jeho platnosti aktivně pracovat na realizaci vytýče57
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ných aktivit a také pravidelně aktualizovat obsah programu rozvoje. Realizace je závislá
na obou částech dokumentu: 1. část analytická a 2. část návrhová (strategická).
Při implementaci dokumentu je nutno spojit komunitní, strategické i územní plánování
v obci. Zároveň je zde nutná aktivní podpora vedení obce, řádná příprava realizace, vysoká úroveň komunikace, plynulá aktualizace plánu, kvalitní složení týmu a průběžná kontrola plnění výstupů (monitoring). Hlavním faktorem pro dosažení pozitivních výsledků
vyplývajících z provedeného strategické plánování je personální zajištění jeho realizace
a celkové administrace. Nezbytností tedy je určit konkrétní způsob jakým bude probíhat naplňování stanovených záměrů a kdo bude mít za danou činnost odpovědnost (je
v kompetenci obecního úřadu).
Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem obce dne 27. 01. 2021 byla ukončena fáze
tvorby dokumentu a započata fáze realizace projektů. Nejedná se o konečnou podobu
dokumentu. Výkonný subjekt bude v průběhu platnosti dokumentu přijímat podněty
a návrhy na jeho změny či doplnění a každoročně jeho Návrhovou (strategickou) část
aktualizovat. Každá aktualizace bude podléhat schválení. Realizace jednotlivých projektů
bude probíhat dle akčního plánu s tím, že náročné projekty budou zpřesňovány v konkrétních projektových záměrech, které budou následně schvalovány zastupitelstvem
obce.
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C. Soulad a provázanost
s místními strategiemi
Mikroregion Sokolov-východ
https://www.sokolov-vychod.cz/studie-a-jine-materialy
Strategický dokument je v souladu se Strategií Mikroregionu Sokolov-východ.
Str. 47 Aktuální projekty MSV - Průběžný rozvoj vázaný na dotační nabídku EU a ČR
(cyklostezky, zeleň v obcích, biodiverzita a další).
Str. 74 Základní/strategické cíle rozvoje – propojení sítě cyklostezek, koordinované
přístupy v rámci sociálního vyloučení, volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Str. 75 – PO 3 Cestovní ruch – SC3.2 – rozvoj územních atraktivit, SC3.3 – cyklostezky – turistika
a sport; PO 04 Sociální rozvoj a podmínky pro život – SC4.3 – volný čas dětí a mládeže, SC4.4
– sociální vyloučení a SVL; PO 05 Dopravní systém – SC5.1 – místní komunikace, SC5.2 – cyklostezky – doprava do zaměstnání; PO 06 Samospráva – SC6.7 – společné komunitní akce.

MAS Sokolovsko o.p.s.
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/01/SCLLD-MAS-Sokolovsko-zmana-OPZ-2018_IROP_PRV-po-evaluaci_cistopis.pdf
Strategický dokument je v souladu se Strategií MAS Sokolovsko.
Str. 534 4.1.1 Infrastruktura v obcích – počet nově vytvořených parkovacích míst
Str. 535 4.1.1 Infrastruktura v obcích – délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
místní komunikace
Str. 540 5.1.1 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce

IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
http://mas-sokolovsko
A. Udržitelná doprava – A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu,
vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel; A3.1 Rozvoj
a modernizace silnic II. a III. tříd
B. Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí – Zatraktivnit a chránit životní
prostředí, Systémová péče o zeleň

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/SEA_PR_KV_2014_2020.pdf
Soulad s prioritní oblastí 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí
a kulturní krajiny a dále Pilíř 1 C Kvalitní podnikatelské prostředí
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D. Seznam použitých zdrojů
ČSÚ • Veřejná databáze
• Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T.
• Malý lexikon obcí ČR 2019, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444.
• Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538591#.
• Statistiky – Obyvatelstvo, dostupné z: (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31.
• Vše o území – SLDB 2011, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__538591#.
• Vše o území – Vybrané ukazatele za obec, dostupné z: (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538591#.
• Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__538591.
• Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__538591.
• Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&pvo=OTOB114&u=v101__VUZEMI__43__538591.
• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
• Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty
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v obcích, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr.
• Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/data_
pro_mistni_akcni_skupiny_mas.
• Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr.
Dolní Rychnov – Historie obce, Současnost obce, dostupné z: https://www.dolnirychnov.cz/
Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Územně analytické podklady,
dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed.
Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/
apps/7/.
Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, dostupné z: http://webmap.kr-karlovarsky.
cz/prvk/.
Ligneta – Jízdní řády, dostupné z: http://www.mhdsokolov.cz/jizdni-rady-4.html.
MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice – databáze RT, dostupné na vyžádání.
Mapa kriminality – Tabulky, dostupné z: https://www.mapakriminality.cz/.
Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.
MAS Sokolovsko o.p.s., dostupné z: http://mas-sokolovsko.eu/.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, dostupné z: https://www.dolnirychnov.cz/ﬁle.php?nid=17098&oid=6232712.
Rejstřík škol, dostupné z: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.
Záchranná služba.cz – Mapa výjezdových základen, dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/.
Golfové hřiště https://www.golf-sokolov.cz/cz/hriste/o-hristi
Správní činnosti ﬁle:///C:/Users/user/Downloads/Stanovisko_k_bodu_programu-2.pdf
Pečovatelská služba a služba pro seniory http://www.dop-hc.cz/

61

