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PRŮŘEZOVÉ INFORMACE

Rozvoj města Chodova je programově řízen prostřednictvím Strategického plánu
rozvoje města Chodova 2015-2025 (dále Strategický plán). Tento dokument definuje
dlouhodobé priority a parametry územního rozvoje města prostřednictvím
konkrétních projektů definovaných v Zásobníku projektů.
Od vzniku první verze tohoto dokumentu došlo k řadě významných
socioekonomických změn ve společnosti, které se promítají do každodenního života
a na které je třeba reagovat: Pokračuje pokles počtu obyvatel města, mladí vzdělaní
občané po studiu v jiném městě se do Chodova zpravidla nevrací, největší regionální
zaměstnavatel: Sokolovská uhelná zahajuje postupný útlum těžby uhlí a chystá první
vlnu snižování počtu pracovních míst. Podle dosavadních plánů má těžba skončit do
10 let.
V posledních letech došlo také i k výraznějším negativním projevům klimatických
změn, což se postupně projevuje v dílčích úpravách legislativy, ze kterých pro město
vyplývá řada nových úkolů. Do popředí se dostávají témata jako: dosahování
energetických úspor, zvýšení třídění odpadu a podpora recyklace, minimalizace
skládkování, zlepšení využití dešťových vod, zvýšení bezpečnosti apod.
Vzhledem k celospolečenským, environmentálním i technologickým změnám je třeba
začít kalkulovat s nutnou restrukturalizací hospodářství v regionu a hledat nové
příležitosti perspektivního rozvoje. Opěrným bodem budoucnosti jsou inovace,
moderní technologie (Průmysl 4.0), významné soukromé i státní investice a čerpání
pozitiv z historie hornictví a krajinných specifik plynoucích z těžby uhlí. Vzhledem ke
stávající absenci výzkumných institucí a vysokých škol budou pokračovat snahy
o vstup významného investora s inovačním potenciálem do regionu, ve spolupráci
s Karlovarským krajem (Regionální inovační strategií KK) a Mikroregionem Sokolovvýchod.

Z pohledu budoucího rozvoje města bude hrát významnou roli také členství Karlovarského kraje v evropské iniciativě: Platforma
pro uhelné regiony, kterého bylo dosaženo s významným aktivním přispěním vedení města Chodova. Díky iniciativě lze v blízké
budoucnosti očekávat aktivnější (personální a finanční) podporu ze strany ČR a EU v zahájení restrukturalizace regionu.
Dalším zajímavým projektem do budoucna je soukromý investiční záměr společnosti BMW Group na výstavbu testovacího polygonu.
Projekt nebude realizován v katastru města a nebude mít přímý vliv na život města Chodova, přesto zde lze očekávat dodatečná
pozitiva související s jeho realizaci. Jedná se o atraktivního partnera, který může pomoci např. vytvořit nová pracovní místa na
odborné pozice (atraktivní pro mladou generaci) a přilákat další subdodavatelské vývojové a výrobní firmy. Nelze zde však očekávat
významnější tvorbu nových pracovních míst, které by umožňovaly plynulý přesun plánovaného propouštění zaměstnanců ze
Sokolovské uhelné.
Nadcházející rok 2020 bude důležitý pro vytváření vhodných podmínek pro nastartování nových směrů rozvoje města, s cílem
vytvořit jasnou a atraktivní budoucí perspektivu pro současné i budoucí generace. Po vyjasnění situace se Sokolovskou uhelnou a
nastartování aktivit uhelné platformy dojde k tvorbě nového strategického plánu zaměřeného na restrukturalizaci regionu.
Nový plán Chodova bude reflektovat rozvojové priority dvou právě připravovaných klíčových dokumentů: ITI (integrované
teritoriální investice) Karlovarské aglomerace a Program rozvoje Karlovarského kraje 2021+. ITI bude sloužit k využívání
finančních zdrojů z více operačních programů pro široké spektrum žadatelů (včetně soukromého sektoru) a bude zajišťovat celkovou
podporu regionu díky koncentraci financování v rámci aglomerace s ústředními Karlovými Vary. Program rozvoje bude definovat
priority pro území celého kraje a podporovat je prostřednictvím evropských, národních i krajských dotací (především pro veřejný
sektor). Nový strategický plán Chodova bude dále brát v úvahu také přehled plánovaných národních investic specifikovaných
v Národním investičním plánu, pro naplnění rozvojové strategie ČR do roku 2050.

PLNĚNÍ STRATEGIE MĚSTA V ROCE 2019

Dle současné strategie se v roce 2019 pokračovalo v projektech zahrnující občanskou vybavenost a veřejné služby: Došlo k budování
nových sportovišť (např. street workout, pumptrack) a rekonstrukcím místních komunikací, rozšiřování počtu parkovacích míst. Byla
vytvořena tematicky zaměřena koncepce SMART CHODOV 2030 zabývající se SMART projekty zaměřenými na dosahování
ekologických a ekonomických úspor s využitím digitálních a informačních technologií i chytrých řešení.
V roce 2019 se také podařilo zrealizovat projekty podporující prevenci v oblasti bezpečnosti obyvatel: proběhla rekonstrukce
a modernizace městského kamerového systému a byl pořízen nový dopravní automobil pro hasiče. Pokračovaly také práce na
komunitním plánu sociálních služeb (např. posílení finanční gramotnosti obyvatel).

VÝVOJ V ROCE 2019
Struktura projektů dle priorit (počet)

CELKOVÉ PLNĚNÍ STRATEGIE
Podíl projektů (ukončených a v realizaci) dle míry plnění
jednotlivých priorit v letech 2015-2019 (v %)

75%

NOVÉ PROJEKTY
V ROCE 2020
1.1.2.2 Aktivity Platformy pro uhelné
regiony v transformaci
2.2.2.1 Tvorba manuálu pro vstup investorů
do regionu
3.1.1.1 Zvyšování standardu vodního areálu
Bílá Voda (aktualizace 2020)
3.1.1.4 Skate park (aktualizace 2020)
3.1.1.10 Strategie podpory sportu 2025
(aktualizace 2020)
3.3.2.5 Zastupitelstvo mladých
4.1.1.5 Koncepce veřejného osvětlení
4.1.2.2 Realizace energetického
managementu města
4.3.1.12 Zklidnění dopravy v ulici Bezručova
4.3.1.13 Revitalizace ploch u garáží v ulici
Vančurova
4.3.1.14 Rekonstrukce komunikace Horní
(k rybníku Račák)
4.3.1.15 Rekonstrukce mostu ve Staré
Chodovské

PROJEKTŮ STRATEGIE 2025 JE UKONČENÝCH NEBO V REALIZACI

