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A1.1.4 Provázanost strategických 

rozvojových dokumentů města 

Opatření

Typické aktivity • Vytvoření strategického mezirezortního týmu se stabilní agendou (komplementární 

k formálnímu politickému strategickému výboru) 

• Vytvoření pozice koordinátora strategie (případně koordinujícího odboru, KAM KV apod.) 

s procesně nastavenými kompetencemi vůči ostatním odborům (v rámci vymezených agend) 

• Zajištění vzájemné věcné provázanosti, vnitřní soudržnosti a metodické součinnosti stra-

tegických rozvojových dokumentů města (StrategieKV°2040, Integrovaná strategie ITIKV° 

Karlovarské aglomerace, dílčí oborové strategie a koncepce, územněplánovací dokumen-

tace, územněplánovací podklady, plány, programy, manuály), integrace koncepčních doku-

mentů města pod hlavičkou StrategieKV°2040

• Vytvoření „strategické mapy“ či databáze plánovacích dokumentů města, tj. přehledu 

používaných a aktualizovaných plánovacích dokumentů komplexních i oborových, včetně 

jejich skladebnosti a provazby, období platnosti a dalších atributů podstatných pro zajiště-

ní věcné a časové provázanosti, s přesahem i na krajské dokumenty

• Zajištění kooperace mezi nositeli jednotlivých strategických rozvojových dokumentů 

(typicky odborů magistrátu, příspěvkových organizací města, komisí Rady města KV 

a výborů Zastupitelstva města KV) ve formě koordinační/sekční rady, koordinačních 

porad, pracovních skupin apod.

• Spolupráce s podnikateli a neziskovými organizacemi (provázání jejich aktivit s aktivitami 

města)

+ konzistentní, promyšlené a vyvážené pořizování městských dokumentů, se zvažováním 

širokých vazeb, a to jak v rovině vertikální, tak horizontální 

+ zamezení vzniku vzájemně rozporných řešení a návrhů v jednotlivých dokumentech

+ jednotné směřování ve všech agendách

+ synergické efekty při naplňování jednotlivých dokumentů

 + užší množství cílů a směrů rozvoje města vedoucí ke strategičtějšímu přístupu k plánová-

ní, a v konečném důsledku i k úsporám (zamezení protichůdným záměrům, věcná, časová 

a územní koordinace záměrů)

 – neochota týmů ke koordinaci, neporozumění komplexním potřebám města ze strany jed-

notlivých odborů a jejich pracovníků

 – neochota přebírat již schválené parametry jako limity pro další dokument

 – potřeba průběžné vzájemné konfrontace dokumentů vnášející více „složitostí“ do jejich 

přípravy

 – nevyhnutelná existence krátkodobých politických cílů jednotlivých formací v městském 

zastupitelstvu a radě, která vnáší nesystémové prvky do procesu strategického plánování

• Široké přijetí StrategieKV°2040 jako respektovaného, hierarchicky nadřazeného plánova-

cího dokumentu vůči plánovacím dokumentům ostatním, a to jak v rámci městské samo-

správy a magistrátu, tak i městskými organizacemi, Karlovarským krajem apod.

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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A1.1.4 Provázanost strategických 

rozvojových dokumentů města 

Opatření

• Promítnutí StrategieKV°2040 do všech souvisejících dokumentů a územněplánovací doku-

mentace (aktualizace dokumentů, změny územního plánu)

• Vzájemná spolupráce a personální provázanost všech týmů pracujících na nových doku-

mentech či jejich aktualizacích

• Přehled o všech dokumentech na jednom místě

• Analýza stávajících dokumentů vždy ve vztahu k vytvářenému dokumentu

• Respekt k již schváleným dokumentům v následujících krocích

• Uplatňování cílů napříč dokumenty, i v návazných realizačních krocích (akčních plánech 

apod.)

• Průběžná konfrontace (hlídání vazeb mezi dokumenty, včasná aktualizace)

• Identifikace dalších potřebných koncepcí a jejich zaznamenání

• Právní servis

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kanceláře tajemníka

 – odbor právní

 – odbor informačních technologií

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor strategií a dotací

 –  odbor rozvoje a investic

Podnikatelské subjekty působící 

na území města

Neziskové organizace
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Cílové skupiny

• Obyvatelé města a kraje

• Pracovníci veřejné správy

A1.1.4 Provázanost strategických 

rozvojových dokumentů města 
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

A2.3 Nové výzvy

A2.4 Cestovní ruch

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

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální a záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014–2020

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

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

A1.1.4 Provázanost strategických 

rozvojových dokumentů města 

Naplnění hodnot


