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A1.1.7 Město jako iniciátor změn v rámci 

kraje a státu 

Opatření

Typické aktivity • Aktivní role města při včasné a kvalifikované přípravě konkrétních projektů státem 

či krajem (kupř. Karlovarská krajská nemocnice, vědeckotechnický park, krajská knihov-

na, kampus, krajské instituce a školy na území města, Císařské lázně, Thermal, Letiště 

Karlovy Vary, obchvat města, dokončení dálnice D6, elektrifikace železnice, dopravní ob-

služnost apod., včetně neinvestičních projektů) – iniciativy města, spolupráce s odbory 

MMKV, KAM KV apod. 

• Ovlivňování národní legislativy s přímým vlivem na život města (např. vlastní městské sta-

vební předpisy apod.) – zákonodárné iniciativy města ve spolupráci s krajským zastupitel-

stvem

• Ovlivňování architektonického řešení a funkčního využití objektů jiných vlastníků na území 

města pro posílení jejich městotvorné funkce (Císařské lázně, hotel Thermal apod.) – inici-

ativa města – nepostačuje pouhý zákonný proces dle stavebního zákona, nutná koordinace 

zájmů ve prospěch celku

• Důsledné prosazování již zpracovaných strategií, koncepcí a územněplánovacích doku-

mentací (úcta ke strategii, k územnímu plánu, držení nastavené linky) a jejich koordinace 

s krajem a státem, podněty města směrem ke kraji a státu pro úpravu vyšších územněplá-

novacích dokumentací a koncepcí

• Ovlivňování nastavení dotačních podmínek ve prospěch města – iniciativy města směrem 

k ministerstvům s cílem vhodnější nastavení podmínek konkrétních dotačních programů

 + aktivní uchopení budoucnosti města v jeho celistvosti (tedy včetně záměrů a změn, které 

město samo nezajišťuje)

 + aktivní ovlivňování aktivit jiných subjektů na území města se zvýšením užitku těchto akti-

vit pro město

 + nalezení společných cílů, synergie procesů, finanční úspory (vyhnutí se zbytečným nákla-

dům, vyplývajícím z duplicity či protichůdnosti činností prováděných jednotlivými subjekty)

 + marketing města

 – faktická rezignace státu na strategické plánování, tudíž stát nemusí být schopen dostát 

své roli partnera

 – vnímání karlovarského regionu jako periferního a „nedůležitého“, pozice KV ve stínu nej-

větších měst a aglomerací v Česku

 – časová náročnost, dlouhodobost lobbistických aktivit

 – možnost pouze nepřímého ovlivnění

 – nízká pravděpodobnost dosažení plného úspěchu

• Koordinace postupu mezi městem a jinými nositeli záměrů, jasný harmonogram

• Těsná spolupráce města s krajem (který disponuje pravomocí legislativní iniciativy)

• Vznik  platformy pro efektivní komunikaci města a kraje a posílení aglomerační spolupráce

• Těsná spolupráce s místními legislativci (poslanci, senátoři) a dalšími aktéry (SMART akce-

lerátor, koordinátor spravedlivé transformace apod.)

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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A1.1.7 Město jako iniciátor změn v rámci 

kraje a státu 

Opatření

• Kompetentní radní, zastupitelé a pracovníci magistrátu, schopní předkládat kvalitní podně-

ty ze strany města a komunikovat je vůči nositelům změn

• Aktivní zapojení zastupitelů a úředníků do vyjednávacích platforem a pracovních skupin 

na regionální a národní úrovni

• Kvalitní a vzájemně sladěné závazné strategické dokumenty a územněplánovací dokumen-

tace, vymáhání jejich dodržování (vysvětlování, komunikace, odpovědnost)

• Ochota ostatních subjektů k dialogu a spolupráci

• Nastavení pravidel při sdílení odpovědnosti

• Jasné zadání od politiků 

• Reflektování hlasu veřejnosti

• Zachování principu strategie jako zastřešujícího závazného dokumentu

• Interaktivní přístup a spolupráce města s externími experty a spolupracovníky 

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Zastupitelé města 

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary, p. o. 

Karlovarský kraj 

Centrální orgány

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor informatiky

 – odbor interního auditu a kontroly

 – odbor regionálního rozvoje

 – odbor řízení projektů

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kancelář tajemníka 

 – odbor právní

 – odbor financí a ekonomiky

 – odbor informačních technologií

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor strategií a dotací

 – odbor rozvoje a investic

Vlastníci nemovitostí ve městě
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• Obyvatelé města a kraje

• Podnikatelé působící na území města

• Další subjekty na území města

Cílové skupiny

A1.1.7 Město jako iniciátor změn v rámci 

kraje a státu 
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.2 Lázeňství

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

B2.3 Dopravní vazby

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C2.1 Sociální záchranná síť

C3.1 Škola a komunita

Územní plán města Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie regionálního rozvoje 2014–2020 

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Politika územního rozvoje České republiky

Oborové strategické dokumenty jednotlivých resortů

Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

A1.1.7 Město jako iniciátor změn v rámci 

kraje a státu 

Naplnění hodnot


