
Opatření

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast A – BYDLENÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY

Strategický cíl A1 Zlepšit podmínky a dostupnost bydlení

Rozvojová vize a hlavní cíl města je stabilizovat počet obyvatel Podpora města je vhodně zacílena na potřebné cílové skupiny

Jedná se o dlouhodobý záměr a snahu města Je možné uspokojit poptávku po bydlení 

Dostupné bydlení je klíčovým předpokladem pro rozvoj města (městské byty, sociální byty a pozemky pro individuální výstavbu)

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

a dalších partnerů

Majetkoprávní vztahy (nové rozvojové plochy)

Bytová a sociální politika státu

Vysoká poptávka po individuáním i nájemním bydlení Podařilo se zastavit úbytekobyvatel

Potřeba investic do modernizace a rozšiřování nabídky Žlutice jsou atraktivní adresou pro nové obyvatele

nájemního i individuálního bydlení ("zainvestování parcel")

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Stárnutí populace Možnosti financování z dotačních zdrojů

Zvyšování sociálních a ekonomických disparit Zvyšující se poptávka

Nespolupráce a nezájem některých skupin obyvatel

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Existence lokalit s vyšší koncentrací Vlastní bytový dům se sedmi sociálními byty

sociálně vyloučených obyvatel Projekt "Bydlení na zámku"

Omezené finanční prostředky města

A1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti bydlení v městských bytech

Počet nových městských bytů počet

Počet modernizovaných městských bytů počet

5

20

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026.

Počet zainvestovaných rozvojových ploch (stavebních parcel) počet 30

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

A1.2 Vytváření vhodných podmínek pro rozvoj individuálního bydlení



Opatření

Počet sociálních služeb poskytovaných na území města počet

A2.3 Rozvoj školního i mimoškolního vzdělávání

Snaha zajistit zdravotní služby v potřebné kvalitě a rozsahu Zdravotní a sociální služby jsou plně zajištěny 

Sociální a zdravotní služby tvoří základ veřejných služeb (v potřebném rozsahu a kvalitě) 

Stárnutí populace a zvyšující se nároky na tyto služby a odpovídají potřebám obyvatel města

Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Stárnutí populace - kapacita Síťování a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb

pobytových služeb sociální péče (Český západ, Světlo pro Kadaň, SOS dětské vesn., atp.)

Nezájem ze strany lékařů - otevřít zde své ordinace

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast A – BYDLENÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY

Strategický cíl A2 Zkvalitnit a posílit vzdělávání, sociální a zdravotní služby

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění

Vnitřní vlivy

Absence lékařských specializací ve městě Dům s pečovatelskou službou Žlutice, p.o. 

(vyjma gynekologa a sexuologa) Pozice sociální pracovnice, pečovatelek

Výjezdová základna RZP 

Žádoucí stav

Podpora dobrovolnictví  a mezigenerační spolupráce

Fungující ZUŠ, MŠ, ZŠ i SŠ

Možnosti využití dotačních titulů

Dostupnost finančních prostředků Zkušenosti, dobrá praxe

Potřeba modernizovat a dovybavit školská zařízení Školská zařízení jsou vybavena a modernizována tak, 

Mimoškolní vzdělávání jako alternativa trávení volného času aby dokázala vyhovět současným i budoucím požadavkům

Nabídka mimoškolního vzdělávání pokývá poptávku a požadavky

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle

2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A2.2 Zlepšení kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotních služeb

A2.1 Zlepšení kvality, rozsahu a dostupnosti sociálních služeb

Poznámka

Tam, kde cílová hodnota není stanovena, bude vyhodnocena na konci období, v roce 2026.

Počet zdravotních služeb poskytovaných na území města počet

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota



Opatření

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026.

Počet dopravně rizikových míst %  pokles 30

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

A3.2 Zvýšení dopravní bezpečnosti

A3.1 Zvýšení osobní bezpečnosti

2026 2027 2028 2029 2030

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky Koncepce prevence kriminality

Existence lokalit s vyšší koncentrací 

sociálně vyloučených obyvatel 

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Obtížná vymahatelnost práva Spolupráce s PČR

Nezájem ze strany občanů

Snaha o trvalé zvyšování osobní bezpečnosti majetku 

a veřejného pořádku

Snaha o trvalé zvyšování osobní bezpečnosti ve veřejném prostoru Dlouhodobě se snižuje počet přestupků

Snaha o zajištění maximální dopravní bezpečnosti Zvyšuje se "pocit bezpečí" občanů města

a odstranění dopravně rizkových míst (školy, zastávky HD, atp.) Snižuje se počet dopravně rizikových míst

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast A – BYDLENÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY

Strategický cíl A3 Zajistit bezpečnost ve veřejném prostoru



Opatření

Počet modernizovaných/nových kulturních zařízení

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast B – KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH

Strategický cíl B1 Zajistit kvalitu a rozmanitost nabídky sportovních, kulturních a volnočasových aktivit

Vysoce preferované téma v rámci dotazníkového šetření pokrývá poptávku a je konkurenceschopná

Návštěvnost kulturních, sportovních a volnočasových akcí 

se daří držet na vysoké úrovni

Pestrá a kvalitní nabídka kulturních, sportovních a volnočasových Infrastruktura pro sport, kulturu a volný čas dokáže zajistit službu

aktivit je "konkurenční výhodou" města  v požadované kvalitě a rozsahu

Vysoká poptávka po kvalitě a dostupnosti sportivišť Nabídka sportovních, kulturních a volnočasových akcí 

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Zvyšování negativních jevů související Spolupráce s partnery, NNO a spolky

s nedostatkem pohybu u obyvatel (vč. dětí). Možnost využít dotačních titulů

Nízký zájem o kulturu a umění ze strany obyvatel

Vývoj situace COVID 19

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky města Plán rozvoje sportu Žlutic do roku 2027

Široká nabídka aktivit

Činnost spolků a spolupráce s nimi

Dlouhodobá podpora ze strany města

Tradiční kulturní akce 

2026 2027 2028 2029 2030

B1.2 Rozvoj a modernizace infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas

B1.1 Podpora a rozvoj kulturních, sportovních a vlnočasových akcí

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026.

počet

Počet modernizovaných/nových sportovišť počet

2

2

Počet kulturních, sportovních a volnočasových akcí ročně počet 10



Opatření

Celková výše investic do infrastruktury CR

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast B – KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH

Strategický cíl B2 Zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Zvýšení atraktivity a prestiže města cestovnímu ruchu a nabídka pracovních míst

Žlutice a okolí jsou centrem pěší a cyklo turistiky v regionu

Využití potenciálu, který je k dispozici (příroda, klid, atraktivity) Žlutice podporují udržitelný rozvoj

Podpora CR jako zdroje příjmů místních podnikatelů cestovního ruchu, ve vazbě na potenciál, který je k dispozici

 a jako způsob zvýšení nabídky pracovních míst Zvyšuje se počet drobných podnikatelů ve službách 

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Vývoj situace COVID 19 Vysoký potenciál z hlediska cestovního ruchu

Inflace a snižování kupní síly návštěvníků Cyklo a pěčí trasy v okolí města

"Konkurence" ostatních atraktivit v regionu Dopravní dostupnost, R6

Stoupající poptávka po domácím CR

Nedotčená příroda

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Omezené finanční možnosti města a partnerů Kulturně historické bohatství města

Nedostatek kvalitních služeb cestovnímu ruchu Muzeum, Žlutický kancionál, sklepení, atp.

(zejm. gastro služby a ubytování)

2026 2027 2028 2029 2030

B2.2 Podpora a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

B2.1 Rozvoj stávajících a podpora nových produktů cestovního ruchu ve městě a 

okolí

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026. Tam, kde cílová hodnota není stanovena, bude 

vyhodnocena na konci období, v roce 2026.

Počet nových produktů cestovního ruchu počet 3

Zvýšení počtu návštěvníků města % 15

Kč/rok 400 tis.



Opatření

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast C – INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl C1 Trvale zlepšovat stav životního prostředí, zeleně, odpadového a energetického hospodářství města

energetického a odpadového hospodářství města i vnitřní podmínky (např. nároky a požadavky občanů)

Dlouhodobá snaha města o revitalizaci prvků veřejného prostoru Zeleň a další prvky ŽP jsou udržovány v požadované kvalitě a rozsahu

zeleně a životního prostředí Energetické a odpadové hospodaření města  je ekonomicky

Snaha o zefektivnění a ekonomickou udržitelnost  udržitelné a je schopno reagovat na měnící se vnější (legislativa)

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Negativní dopady nové legislativy (nové povinnosti) Spolupráce s partnery

Klimatické změny a jejich dopady na ŽP Možnosti financování z dotačníh zdrojů

Nezodpovědnost a neochota změnit své chování Řada kvalitních technologických řešení

ze strany části veřejnosti Celospolečenský tlak na odpovědné chování

Záplavová a povodňová oblast (jižní část města)

2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Kapacitní omezení (odpady) Efektivní systém odpadového hospodářství

Omezené finanční prostředky města Dlouhodobá a koncepční péče o zeleň

Městské lesy

2026 2027 2028 2029 2030

C1.2 Rozvoj a zefektivnění odpadového a energetického hospodářství města

C1.1 Péče o životní prostředí, zeleň a veřejný prostor

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026. Tam, kde cílová hodnota není stanovena, bude 

vyhodnocena na konci období, v roce 2026.

Počet nových opatření energetického managementu města

Počet revitalizovaných prvků zeleně/veřejného prostoru počet 5

počet 2
Počet nových opatření v odpadovém hospodářství města počet 1



Opatření

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast C – INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl C2 Rozšiřovat a zlepšovat stav technické a dopravní infrastruktury města

Některé prvky dopravní a technikcé infrastruktury Kvalita, funkčnost a rozsah infrastruktury 

na hraně životnosti a funkčnosti odpovídá požadavkům rozvoje města

Rozvoj území si žádá investice do infrastruktury Infrastruktura umožňuje poskytování kvalitní veřejné služby

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

(Karlovy Vary, Plzeň)

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Zvyšování intenzity dopravy ve městě a okolí Napojení města na nadřazenou silniční síť, R6

Omezování investic ze strany státu Dobrá dostupnost regionálních center 

2028 2029 2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky města Nižší intenzita dopravy 

a absence s tím souvisejících problémů 

C2.1 Rozvoj a obnova technické infrastruktury a sítí

2026 2027

C2.2 Zkvalitňování a rozvoj dopravní infrastruktury

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026.

Nová a modernizovaná dopravní infrastruktura a prvky počet prvků 2

Nová a modernizovaná technická infrastruktura a sítě počet prvků 2

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota



Opatření

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE

Kritická oblast D – PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST

Strategický cíl D1 Podporovat místní podnikatele a zlepšovat nabídku a dostupnost pracovních míst

Jedno z vysoce preferovaných témat v rámci dotazníkového šetření Podnikatelské prostředí je zdravé a vytváří 

Vysoké procento lidí, kteří denně vyjíždějí za prací (KV, Kadaň, Chýše) dostatek pracovních příležitostí pro obyvatele města

Podpora lokální ekonomiky, drobných podnikatelů a služeb Systémová podpora místních (zejm. drobných) podnikatelů

Odpovědná role Vedení města

Realizační tým MěÚ

Zdůvodnění Žádoucí stav

Neexistence velkého zaměstnavatele

Nízký počet volných pracovních míst  (např. úprava nájmů, investice do infrastruktury, atp.)

Absence silného investora (průmyslová zóna)

Matice vlivu

Co brání dosažení cíle Co podporuje dosažení cíle

Vnější vlivy

Nízká kvalifikace pracovní síly Dobrá dopravní dostupnost

Odliv kvalifikované pracovní síly

Dlouhodobě nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

2028 2029 2030 2031

Opatření k naplnění cíle

Časová náročnost

Roky 2022 2023 2024 2025

Vnitřní vlivy

Obtížné navázání spolupráce s podnikateli Průmyslová zóna

a dalšími partnery, nedůvěra Využití existujících brownfieldů

Samospráva má pouze omezené možnosti, 

jak podpořit rozvoj podnikatelského prostředí

D1.1 Modernizace a rozvoj podnikatelské infrastruktury, zvýšení atraktivity pro 

investory

2026 2027

D1.2 Posílení spolupráce a partnerství

Poznámka

Cílová hodnota bude vyhodnocena po ukončení platnosti strategického plánu, v roce 2026.

Zainvestovaná infrastruktura pro rozvoj podnikání ve městě počet 2

Ukazatele úspěšnosti

Měřitelnost Cílová hodnota


