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1 Východiska strategické části
1.1

Metodická východiska

Strategie města Domažlice se opírá o provedenou Analýzu města Domažlice, která shrnuje
všechny podstatné složky života ve městě a o SWOT analýzu odhalující silné a slabé stránky
rozvoje města, jeho rozvojové příležitosti a možná ohrožení. Na základě těchto poznatků
velmi stručně shrnutých v analytických východiscích strategie byla zpracována strategická
část Strategie rozvoje města Domažlice.
Návrh strategické části vychází z tzv. vize, což je velmi stručně formulovaný ideální obraz
města reálně dosažitelný na konci plánovacího období. Vize postihuje pouze nejdůležitější
aspekty cílového stavu. Na základě vize je pak možné definovat hlavní cíl, který opět stručně
vystihuje způsob, jak je možné vize dosáhnout.
Podobně jsou od hlavního cíle a na základě poznání hlavních problémových a rozvojových
témat, tzv. strategických oblastí, odhalených v analýze odvozeny strategické a specifické cíle
rozvoje města Domažlice. Spolu s hlavním cílem tvoří tzv. soustavu cílů, která je uspořádána
hierarchicky. Teprve na soustavu cílů navazuje opět hierarchicky uspořádaná soustava
nástrojů, tj. opatření a konkrétní aktivity.
Tento přístup tvorby strategie vyžaduje nejprve definovat, čeho a proč má být dosaženo, a
až poté podrobně specifikovat nástroje potřebné pro dosažení potřebných změn. Eliminuje
se tak použití opatření a aktivit, které nejsou pro dosažení cílů a tedy naplňování strategii
nezbytné nebo u kterých není jejich pozitivní vliv zcela zřejmý.
V souladu se zvoleným přístupem tvorby strategie je také členěna strategická část Strategie
rozvoje města Domažlice. Nejprve je uvedena vize a hlavní cíl, následuje přehled soustavy
cílů a nejobsáhlejší část tvoří popis cílů, a to jak strategických, tak specifických, včetně
opatření a k nim příslušejících aktivit.

1.2

Analytická východiska

Město Domažlice lze charakterizovat jako město s dlouhodobě stabilním počtem obyvatel,
s koncentrací ekonomických subjektů, vzdělávacích zařízení, zařízení obchodu a služeb,
zdravotnických a volnočasových zařízení. Zároveň je to město s bohatou kulturněhistorickou
tradicí v rámci regionu Chodsko, atraktivní pro své obyvatele i návštěvníky.
Město hraje a také v minulosti hrálo v tomto západním pohraničí Plzeňského kraje
významnou roli jako přirozené hospodářské a společenské centrum, okresní město a nyní
jako obec s rozšířenou působností. Způsobem života, kulturou a vzdělaností obyvatelstva ani
životním prostředím se město Domažlice výrazně neliší od podobně velkých měst v rámci
kraje i České republiky. Přitom se jedná o nejmenší okresní město v Plzeňském kraji.
Migrační atraktivita města v posledních letech se projevuje nárůstem počtu obyvatel, ale i
vzrůstající bytovou výstavbou. Stoupající zájem o pozemky i objekty k bydlení však také
vede k nárůstu cen těchto nemovitostí. Pokračující suburbanizační procesy se v zázemí
města projevují vyšší intenzitou dojížďky za prací a službami do centra. Zvyšování počtu
obyvatel v poproduktivním věku spolu s růstem počtu cizinců vede ke zvyšování požadavků
na sociální a zdravotní služby.
Atraktivitu města podporuje kvalitní zázemí středního školství a vysoký standard občanského
vybavení v jeho širokém spektru. V oblasti volného času město poskytuje širokou nabídku
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sportovních, kulturních a volnočasových zařízení a aktivit. Významná je i finanční podpora v
oblasti kultury a sportu ze strany města, např. formou grantových schémat, které vykazují
rostoucí objem prostředků v průběhu několika posledních let.
Město Domažlice se mohlo v posledních letech prezentovat relativně velkou nabídkou
pracovních míst v konkurenci srovnatelných měst Plzeňského kraje, nízkou mírou
nezaměstnanosti a nižším napětím na trhu práce. Rozvojový potenciál města posiluje
výhodná poloha města při hranicích s Bavorskem, což umožňuje rozvíjet nadregionální
dopravní vztahy s Německem pro zvýšení atraktivity pro investory. Polohu města využívají
také jeho obyvatelé pro získávání práce v zahraničí.
Atraktivitu regionu pro zahraniční i domácí investory se snaží místní správa města využít
nabídkou lokalizace investic v průmyslových zónách. Přes všechny tyto výhody dochází
v posledních letech k poklesu pracovních míst ve městě, nedaří se ani příliš rozvíjet vztahy
města se zaměstnavateli.
Technický stav většiny komunikací na území města Domažlice není špatný. Zřejmě
největším dopravním problémem města je rostoucí dopravní zatížení centra města, které
vyplývá z vedení silnice I/22 touto částí města. Také krajské silnice přivádějí většinu dopravy
až do centrální části města. Neuspokojivé je dopravní napojení největší průmyslové zóny
města, ale i dopravní propojení jednotlivých částí města.
Z koncentrace dopravy v centru pramení problémy s bezpečností dopravy, vč. náměstí Míru,
kde dochází k největšímu počtu dopravních nehod ve městě. Obyvatelé jako problém pociťují
také parkování především v sídlištích.
Z hlediska veřejné dopravy má město Domažlice vhodně umístěné centrální autobusové
nádraží v Poděbradově ulici poblíž náměstí. Naopak nevýhodou je větší vzdálenost
vlakového nádraží od centra, sídlišť i dalších cílů přijíždějících (např. nemocnice).
Odbavovací prostor nádraží sice byl modernizován, ale jeho většímu zapojení do systému
veřejné dopravy brání stav přilehlého autobusového nádraží a nedostatek parkovacích ploch
v jejich blízkosti. Také v organizaci veřejné dopravy je zřejmá jistá nekoncepčnost.
Podstatnými specifiky města, vytvářejícími potenciál pro cestovní ruch jsou mj. chodské
tradice a zvyky, které se zde dodržují dodnes – asi nejznámější je každoročně pořádaná
Vavřinecká pouť a Chodské slavnosti. Zájem turistů budí ale i celá řada dalších kulturních a
sportovních akcí města či zájmových organizací a spolků pořádající se v průběhu celého
roku.
V Domažlicích hraje dlouhodobě velkou roli díky příhraniční poloze jednodenní příjezdový
cestovní ruch (Domažlice představují 6. nejčastější cíl všech zahraničních turistů
v Plzeňském kraji), celková návštěvnost města s přenocováním však dlouhodobě stagnuje. V
souvislosti s předpokládaným rostoucím trendem a významem informačních technologií se
nedaří zkvalitnit internetovou prezentaci města a jeho aktivit.
V oblasti životního prostředí bylo v uplynulém období prioritou města řešení nakládání
s odpadními vodami, kterou se podařilo vyřešit. V oblasti odpadového hospodářství
přetrvávají jen některé dílčí problémy, např. zneškodňování biologicky rozložitelných odpadů.
Prioritou pro nadcházející období bude zřejmě úprava krajiny s cílem omezit povodňová
rizika způsobená kromě reliéfu také jejím převážně zemědělským využitím, nedostatkem
stabilizační zeleně a dalších krajinotvorných prvků. S tím souvisí také péče o zelené plochy
ve městě.
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2 Vize města Domažlice
Domažlice jsou město atraktivní pro rodiny s dětmi i další obyvatele a návštěvníky. Město
vyniká dobrou nabídkou pracovních příležitostí a bohatou spolkovou činností. Otevřené
město Domažlice využívá svoji polohu na pomezí Čech a Bavorska k rozvoji vztahů v širším
okolí.

3 Hlavní cíl
Využít hodnoty, polohu a vztahy ke zvýšení atraktivity města Domažlice pro obyvatele,
investory i návštěvníky

4 Soustava cílů
Strategická oblast 1: Bydlení a sociální klima
Strategický cíl: Vytvořit atraktivní prostředí a nabídku bydlení pro rodiny s dětmi
a další obyvatele
Specifické cíle:

Připravit nové lokality a objekty pro bydlení
Revitalizovat sídliště a snížit energetické nároky budov
Doplnit nabídku veřejných služeb
Zvýšit pocit sounáležitosti a bezpečí obyvatel města

Strategická oblast 2: Volný čas
Strategický cíl: Rozšířit možnosti aktivního trávení volného času obyvatel
Specifické cíle:

Doplnit infrastrukturu pro volný čas
Rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro veřejnost

Strategická oblast 3: Podnikání a zaměstnanost
Strategický cíl:

Rozvinout vztahy se zaměstnavateli a udržet nabídku pracovních
příležitostí

Specifické cíle:

Využít potenciálu místních podniků ve prospěch města a jeho obyvatel
Lokalizovat nové investice

Strategická oblast 4: Doprava
Strategický cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu a zvýšit atraktivitu veřejné
dopravy na území města
Specifické cíle:

Zklidnit dopravu ve městě
Zlepšit dopravní obslužnost města
Zlepšit podmínky pro parkování ve městě
Zlepšit stav komunikací na území města
Zvýšit bezpečnost silničního provozu

Strategická oblast 5: Cestovní ruch, marketing a vnější vztahy města
Strategický cíl: Posílit význam města pro cestovní ruch v oblasti
Specifické cíle:

Zkvalitnit a doplnit doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu
Zatraktivnit nabídku pro návštěvníky
Zkvalitnit spolupráci subjektů v cestovním ruchu
Zlepšit marketing a intenzitu vnějších vztahů města

Strategická oblast 6: Životní prostředí
Strategický cíl: Zlepšit životní prostředí obyvatel
Specifické cíle:

Doplnit infrastrukturu pro nakládání s odpady
Rozšířit a zkvalitnit plochy městské zeleně
Zvýšit kvalitu a četnost krajinotvorných prvků
Zvýšit ochranu města před povodněmi
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5 Popis cílů, opatření a aktivity
Strategická oblast 1: Bydlení a sociální klima
Strategický cíl: Vytvořit atraktivní prostředí a nabídku bydlení pro rodiny s dětmi a
další obyvatele
Bydlení a veřejné služby představují jednu z nejvýznamnějších složek kvality života občanů a
hraje podstatnou roli při stabilizaci místního obyvatelstva. Snahou města v této oblasti je
vytvoření atraktivního bydlení ve městě jednak pro stávající obyvatele, ale také pro obyvatele
nově příchozí. Důraz města na mladé rodiny s dětmi nejen zlepšuje věkovou strukturu jeho
obyvatel s dopadem na sociální klima, ale také do určité míry podporuje rozvoj místních
podnikatelských subjektů, neboť rozšiřuje nabídku pracovních sil.
Opatření v této oblasti jsou navržena k realizaci prostřednictvím 4 specifických cílů. Jedná se
o přípravu nových lokalit a objektů pro bydlení, revitalizaci sídlišť, doplnění nabídky veřejných
služeb a zvýšení pocitu sounáležitosti a bezpečí obyvatel města.
Město Domažlice realizuje vlastní aktivity v bytové výstavbě, a také podporuje další aktivity
v této oblasti. Rozvojové záměry města reagují na potřebu udržet příznivý trend vývoje
obyvatelstva formou přípravy nových lokalit pro bydlení.
Rozvoj města v příštích letech se ale nemůže orientovat jen na nová rozvojová území. Stav
některých sídlišť vyžaduje pokračování v regeneraci těchto území, neboť již nevyhovují
současným požadavkům na bydlení, jak z hledisek funkčních, tak estetických. Ke
zkvalitňování podmínek bydlení ve stávajících budovách přispívají také technická opatření
vedoucí ke snižování energetické náročnosti.
Ve městě je v současné době vytvořena poměrně široká síť školských, sociálních a
zdravotních zařízení. Je zde nemocnice a také řada samostatných lékařských ordinací
různých specializací. Nachází se tu mateřské, základní a střední školy a vyšší odborná
škola. V oblasti sociálních služeb působí domovy pro seniory, pro ostatní občany je k
dispozici pečovatelská služba a další sociální služby pro specifické skupiny obyvatel. Na
poskytování sociálních služeb se podílí několik organizací.
Další rozvojové možnosti města v oblasti veřejných služeb jsou spatřovány jednak v doplnění
nabídky těchto služeb, a dále ve zvyšování jejich kvality. Aktivity v oblasti sociálních a
zdravotních služeb jsou podrobně řešeny ve zpracovaném komunitním plánu.
Pro zvyšování atraktivity města Domažlice pro obyvatele a zájemce o bydlení je významné
posilování vztahu obyvatel k městu. Ten se sice utváří především na základě subjektivního
vnímání, přesto existují oblasti, které mohou toto vnímání města jednotlivcem výrazně
ovlivnit. Je to bezpečnost, resp. pocit bezpečí ve městě a komunikace vedení města
s občany. Město již v současné době provádí řadu aktivit. Je již dlouhodobě zapojeno do
programu prevence kriminality v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj, působí zde
městská policie Domažlice, má vlastní kamerový systém. Také komunikace města s občany
má mnoho podob. Cílem v této oblasti je především udržení fungujících aktivit, popř. jejich
inovace a doplnit některé formy, které mohou být atraktivní pro mladé.
Specifický cíl: Připravit nové lokality a objekty pro bydlení
Tento specifický cíl je zaměřen na přípravu nových lokalit pro bydlení, což zahrnuje širokou
škálu aktivit od koncepční přípravy až po realizaci bytové výstavby. V současné době
probíhá prodej stavebních pozemků a výstavba bytových a rodinných domů v severozápadní
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části města, v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě, která je zajišťována městem Domažlice.
Bytová výstavba v podobě bytových domů je realizována také v severní části města.
Z pohledu města je důležité formulovat bytovou politiku města. Územním plánem byl
vymezen dostatek ploch pro bytovou výstavbu, z tohoto důvodu je vhodné stanovit územní
priority bytové výstavby ve městě, popřípadě na základě takto stanovených priorit zpracovat
územní studie pro rozvojové plochy. Další navrženou aktivitou v rámci koncepčního řešení je
získání východní části areálu Policie do majetku města, což by umožnilo propojení
stávajících ploch bydlení jak dopravně, tak z hlediska funkčního využití.
V rámci bytové výstavby ve městě budou podporovány aktivity zaměřené na přípravu a
samotnou bytovou výstavbu ve vybraných lokalitách (např. lokalita Kozinovo pole, Havlovice)
a také na výstavbu doprovodné infrastruktury (lokalita Na Bábě, Vrbova ulice, Bezděkovské
předměstí). V lokalitě Kasárna město chystá výstavbu bytových domů.
Opatření: Koncepční příprava rozvoje bydlení
Návrh aktivit:
− formulace bytové politiky města (nakládání s obecními byty, rozsah a typ výstavby,
formy podpory bytové výstavby apod.)
− stanovení územních priorit bytové výstavby
− zpracování územních studií pro rozvojové plochy na základě stanovených priorit
− získání do majetku města východní části areálu Policie
Opatření: Rozvoj bytové výstavby
Návrh aktivit:
− výstavba infrastruktury v lokalitě Na Bábě – 2. etapa
− dokončení majetkové přípravy a výstavba infrastruktury v lokalitě Bezděkovské
předměstí
− výstavba infrastruktury v lokalitě Vrbova ulice
− postupná výstavba bytových domů v lokalitě Kasárna
− dokončení infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v Havlovicích
− příprava bytové výstavby v lokalitě Kozinovo pole
Specifický cíl: Revitalizovat sídliště a snížit energetické nároky budov
Vedle podpory výstavby nového bydlení je snahou podpořit i regeneraci a revitalizaci
stávajícího domovního a bytového fondu. Město má v různém stupni přípravy revitalizaci
několika sídlišť.
Další aktivity města směřují do oblasti energetických úspor. Jedná se zejména o bytové
domy, ale i další veřejné budovy ve vlastnictví města. Energetické úspory přinese městu také
rekonstrukce kotelen.
Opatření: Revitalizace sídlišť
Návrh aktivit:
− revitalizace sídliště Kozinovo pole
− revitalizace sídliště 28. října
− revitalizace sídliště Palackého
− revitalizace sídliště Kavkaz
− revitalizace sídliště Kosmonautů – 2. etapa
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Opatření: Energetické úspory
Návrh aktivit:
− zateplení bytových domů ve vlastnictví města Domažlice (např. Kunešova ul. 502-4,
17. listopadu 237-238, 241-254, Kovařovicova 255-256)
− zateplení veřejných budov ve vlastnictví města Domažlice (např. objekty v ul. U
Nemocnice, dva objekty v Zahradní ulici, mateřské školy v ul. Palackého)
− instalace kogeneračních jednotek do stávajících 2 blokových kotelen
Specifický cíl: Doplnit nabídku veřejných služeb
V rámci tohoto specifického cíle jsou uvažovány jak investiční, ale i neinvestiční akce
v oblasti sociálních a zdravotních služeb a v oblasti vzdělávání.
Jedna z nejdůležitějších aktivit v rámci navržených opatření je výstavba domovu se
zvláštním režimem, tyto služby pro seniory region Domažlicko zcela postrádá. Ve městě je
zapotřebí také doplnit služby noclehárny a denního centra. Úkolem města bude především
zajištění vybudování a provozu těchto dvou služeb zřejmě jako součást Azylového domu
v Domažlicích. V souvislosti s rozvojem infrastruktury sociálních a zdravotních služeb je
vhodné posílit aktivity zaměřené na cizince a sociálně-právní ochranu a služby pro rodiny
s dětmi.
V oblasti vzdělávání hodlá město pokračovat v modernizaci vybavení svých škol a školských
zařízení s cílem zvýšit jejich atraktivitu, a dále rozvíjet spolupráci těchto zařízení s veřejností
i mezi nimi navzájem za účelem stabilizace mladé a kvalifikované pracovní síly v regionu.
Opatření: Rozvoj infrastruktury zdravotních a sociálních služeb
Návrh aktivit:
− výstavba domova se zvláštním režimem
− realizace projektu „Bezbariérové město Domažlice“
− zajištění vybudování a provozu noclehárny a denního centra jako součásti Azylového
domu v Domažlicích
− personální posílení OSVZ k zajištění sociálních služeb pro cizince
− posílení aktivit sociálně-právní ochrany a služeb pro rodiny s dětmi na OSVZ
prostřednictvím externího subjektu
− podpora poskytovatelů sociálních služeb formou grantů
− rozvoj sociálních služeb dle Komunitního plánu
− pořízení a modernizace dalšího vybavení sociálních zařízení
Opatření: Rozvoj zdravotních a sociálních služeb
Návrh aktivit:
− propagace služeb sociálních zařízení na Domažlicku široké veřejnosti (např.
pokračování akce „Den sociálních služeb“ a „Den pro zdraví“)
− distribuce aktualizovaných kontaktů na subjekty působící v sociální oblasti (na
internetových stránkách města, v rámci Domažlického zpravodaje, prostřednictvím
letáků na veřejných místech a starostům obcí)
− pokračování spolupráce subjektů působících v sociální sféře (pravidelná setkání
poskytovatelů sociálních služeb)
Opatření: Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání
Návrh aktivit:
− modernizace vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem
− pokračování postupné revitalizace areálu ZŠ Msgre. B. Staška
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−
−

rozvoj aktivit škol pro veřejnost – komunitní škola (vzdělávání, kultura, sport)
podpora spolupráce základních a středních škol ve městě

Specifický cíl: Zvýšit pocit sounáležitosti a bezpečí obyvatel města
Tento specifický cíl směřuje do dvou oblastí. Jednak je řešena bezpečnost a ochrana
obyvatel, ale také komunikace a spolupráce města s občany. V rámci bezpečnosti je kladen
důraz na probíhající preventivní programy, případně jejich rozšíření. Rovněž je kladen důraz
na zkvalitnění činnosti Městské policie Domažlice. V oblasti komunikace a spolupráci
s občany se předpokládá větší využití informačních technologií.
Opatření: Podpora bezpečnosti a ochrany obyvatel
Návrh aktivit:
− pokračování zapojení města v projektu „Bezpečný kraj“
− rozšíření kamerového systému (např. sokoliště, prostor kolem hřiště u jezera)
− realizace preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality pro
seniory ve spolupráci s Radou seniorů a svazy postižených
− realizace preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality pro
mládež ve spolupráci OŠKTVV a OSVZ MěÚ se školami, NNO, Městskou policií a
Policií ČR
− redukce heren ve městě s cílem jejich úplné eliminace
− zkvalitnění činnosti Městské policie Domažlice (preventivní plánování a opatření)
Opatření: Komunikace a spolupráce města s občany
Návrh aktivit:
− inovace webových stránek města
− multimediální informace z města a z MěÚ umístěné na webu města
− pokračování využití webu města ke sběru námětů a připomínek od občanů
− dokončení městské metropolitní sítě a zajištění jejího plného provozu
− pokračování v pravidelných setkáních starosty s občany
− průzkum potřeb a názorů obyvatel
− využití reklamních ploch pro propagaci aktivit a akcí města
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Strategická oblast 2: Volný čas
Strategický cíl: Rozšířit možnost aktivního trávení volného času obyvatel
Oblast sportu, kultury a volného času patří k základním standardům života ve městě.
Možnosti aktivního trávení volného času obyvatel ve městě Domažlice jsou na velmi dobré
úrovni. Hlavními problémy města Domažlice v této oblasti jsou spojeny zejména se špatným
stavem některých sportovních a kulturních zařízení, popřípadě s chybějícím vhodným
zázemím pro některé kulturní a sportovní aktivity.
Rozvojové potřeby města, které se týkají trávení volného času místních obyvatel, ale také
návštěvníků města, lze rozdělit do dvou oblastí - volnočasovou infrastrukturu a nabídku
volnočasových aktivit. Tomu také odpovídají specifické cíle.
Město již v současné době nabízí širokou síť sportovních a kulturních zařízení pro občany
všeho věku. V minulých letech byly započaty revitalizace či rekonstrukce některých zařízení.
Dále je vhodné doplnit infrastrukturu pro volný čas o některá nová zařízení atraktivní pro
obyvatele i návštěvníky.
Bohatá nabídka sportovních a kulturních aktivit ve městě Domažlice je zajišťována
především prostřednictvím různých spolků a zájmových organizací, jejichž aktivity jsou často
podporovány městem. K systémové podpoře volnočasových aktivit má město nastaven
komplexní grantový systém, který odráží zájem i potřeby města v této oblasti.
V oblasti kultury i sportu se pravidelně konají významné akce (nejznámější Chodské
slavnosti, Bohemia Jazz Festival atd.). Také v některých sportovních odvětvích se město
Domažlice výrazněji prosazuje i v rámci republiky (basketbal, atletika, fotbal). Pro občany je
k dispozici také řada zájmových kroužků (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola,
Universum třetího věku). S novou infrastrukturou se také rozšíří možnosti aktivního trávení
volného času.
Specifický cíl: Doplnit infrastrukturu pro volný čas
Tento specifický cíl je zaměřen převážně na investice do infrastruktury pro volný čas. V rámci
kulturních zařízení se jako nejdůležitější investiční záměr jeví rekonstrukce budovy bývalého
pivovaru a stávající budovy městského informačního střediska. Rekonstrukce by měly
pokračovat i v budově kina. Také stav letního kina, které je využíváno v letních měsících
nejen pro projekci filmů, ale např. i pro Chodské slavnosti, je nevyhovující.
U některých sportovišť ve městě je nutná rekonstrukce, která zajistí jejich vyšší využití a
zvýšení standardu poskytovaných služeb. V rámci opatření budou podporovány jednak
projekty na rekonstrukci stávajících sportovišť (skateboardové a dopravní hřiště, baseballové
hřiště, revitalizace haly TJ Jiskra), ale i pokračující revitalizace plaveckého bazénu, jehož
součástí bude také vytvoření venkovního koupaliště.
Další možnosti doplnění infrastruktury pro volný čas obyvatel spočívá ve vytváření
rekreačních ploch pro pěší, cyklisty, rodiče s dětmi a další. Tyto plochy jsou územním
plánem vyčleněny jak uvnitř zástavby (např. stávající Hánův park), tak v její těsné blízkosti
(např. zóna u Jezera, nové lesoparky). Další rozvojovou potřebou města Domažlice je
budování systému cest (a souvisejících krajinných prvků, např. alejí) k těmto atraktivním
cílům v okolí města pro různé skupiny návštěvníků.
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Opatření: Rekonstrukce kulturních zařízení
Návrh aktivit:
− revitalizace objektu pivovaru
− rekonstrukce městského kulturního střediska, vč. kina
− využití stávající knihovny pro MKS – MIC (po revitalizaci pivovaru)
− revitalizace předprostoru augustiniánského kláštera a knihovny v souvislosti s novým
využitím knihovny
− vytvoření prostor pro stálou scénu loutkového divadla (v rámci MKS)
− revitalizace letního kina
Opatření: Revitalizace sportovních ploch a areálů
Návrh aktivit:
− revitalizace plaveckého bazénu
− revitalizace haly TJ Jiskra (Fügnerova ul.)
− rekonstrukce vily na Střelnici
− úprava dopravního hřiště
− úprava baseballového hřiště
Opatření: Posílení sportovně-rekreačního zázemí
Návrh aktivit:
− vybudování sportovně-rekreační zóny u Jezera, vč. in-line dráhy a skateboardového
hřiště
− propojení sportovně-rekreační zóny u Jezera s lokalitou U Tří vrb, vč. nadjezdu silnice
I/22
− propojení sportovního areálu Střelnice se zónou u Jezera, vč. podjezdu silnice II/193
− vytvoření rekreačního zázemí v rámci lesoparku (bývalé voj. cvičiště)
− vytvoření rekreačního zázemí v rámci lesoparku za sídlištěm Palackého
Specifický cíl: Rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro veřejnost
Rozvoj volnočasových aktivit ovlivňuje kvalitu života jak jedince, tak celé komunity, neboť
posiluje vztah obyvatel k městu Domažlice, který je jedním z faktorů stabilizace obyvatel.
Záměrem tohoto specifického cíle je zkvalitňovat a rozšiřovat možnosti volnočasového vyžití
jednak v rámci stávající spolkové činnosti (DDM, ZUŠ, sportovní kluby a spolky), ale také pro
specifické cílové skupiny obyvatel a širokou veřejnost.
Každoročně poskytuje město Domažlice příspěvek na činnost různých zájmových organizací
i na podporu konkrétních sportovních a kulturních aktivit. Je účelné, aby město Domažlice i
nadále podporovalo tyto aktivity formou grantových schémat či dalšími vhodnými způsoby
(např. spolupořadatelstvím). Velice důležitá je i podpora volnočasových a mimoškolních
aktivit zaměřených na děti a mládež, ať se jedná o DDM, ZUŠ či kroužky na školách nebo
podpora nových akcí pro tuto cílovou skupinu. Kromě široké nabídky volnočasových aktivit je
zapotřebí rozvíjet spolupráci MKS, ZUŠ a knihovny, popřípadě podporovat spolupráci mezi
ZŠ a SŠ s cílem posílit vazby a vztahy mezi nimi navzájem anebo společně sdílet prostory
vhodné pro volnočasové aktivity.
V rámci rozvoje aktivit pro širokou veřejnost je jednou z nejdůležitějších podpora Universa
třetího věku, které funguje již pátým rokem při Gymnáziu J. Š. Baara, a na jehož realizaci se
město rovněž podílí. Pro seniory by bylo vhodné také např. rozšířit hřiště pro seniory, které
se v současné době nachází ve venkovních prostorách DPS.
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Opatření: Podpora sportovních a kulturních aktivit
Návrh aktivit:
− rozvoj aktivit zájmových organizací a spolků v oblasti kultury, sportu a volného času
formou grantů apod.
− podpora sportovních a kulturních aktivit formou grantů či spolupořadatelstvím
− podpora volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež (DDM,
ZUŠ a kroužky na školách, další akce pro mladé)
− podpora spolupráce ZŠ a SŠ ve volnočasových aktivách
− rozvoj spolupráce MKS, ZUŠ a knihovny
Opatření: Rozvoj aktivit pro širokou veřejnost
Návrh aktivit:
− podpora Universa třetího věku při Gymnáziu J. Š. Baara
− vybudování hřiště pro seniory (např. v lesoparku na býv. vojenském cvičišti)
− pokračování cyklu „Objevování známých míst“ (např. prostranství před Chodským
hradem, rajská zahrada kláštera augustiniánů, atd.)
− pokračování v zpřístupnění sportovišť pro širokou neorganizovanou veřejnost
(nabídka a prezentace i na webu města)
− organizační sjednocení provozu sportovních zařízení provozovaných městem
− další rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny (např. senioři,
matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené, děti ohrožené sociálním
vyloučením)
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Strategická oblast 3: Podnikání a zaměstnanost
Strategický cíl: Rozvinout vztahy se zaměstnavateli a udržet nabídku pracovních
příležitostí
Působnost měst a obcí v ekonomickém rozvoji je sice omezená, přesto ale tato oblast
významně ovlivňuje sociální situaci ve městě, jeho celkovou atraktivitu i rozvojové možnosti
a patří k prioritám správy města. Město může vycházet vstříc potřebám zaměstnavatelů
například v oblasti územního plánování, dopravy, rozvoje technické infrastruktury, nabídky
rozvojových ploch pro expanzi podniků, spolupráci při zajištění dostatku kvalifikované
pracovní síly, marketingu apod.
Zaměstnanost v Domažlicích a jeho okolí je založena na podnicích menší a střední velikosti,
výhodou je nezávislost na jednom větším zaměstnavateli. Početně nejvíce pracovních
příležitostí zajišťují průmyslové firmy. Stabilita hlavních zaměstnavatelů by měla patřit
k prioritám ekonomického rozvoje města. Včasné informace o potřebách, nebo změnách ve
strategii hlavních zaměstnavatelů ve městě může správě města zajistit pouze spolupráce a
komunikace se zaměstnavateli. Ta dosud nebyla zavedena.
Celkový počet pracovních míst v Domažlicích dlouhodobě klesá. Míra nezaměstnanosti
v Domažlicích sice nepřevyšuje regionální a republikové hodnoty, ale obyvatelé častěji
nacházejí pracovní uplatnění mimo území města. Občané za prací vyjíždí do ostatních měst
domažlického okresu, nebo do sousedního Bavorska, kde je zájem o kvalifikovanou pracovní
sílu. Pro dojížďku za prací do SRN disponují Domažlice nejvýhodnějšími podmínkami ze
všech větších příhraničních měst v Plzeňském kraji. Místních zaměstnavatelů se tak týká
riziko nedostatku kvalifikované pracovní síly, především v průmyslu.
Město Domažlice potřebuje zastavit trend klesajícího počtu pracovních míst. Nové pracovní
příležitosti je možné získat při rozšiřování místních podniků, nebo lokalizací nových investic,
ideálně v takových oborech, které nebudou přímou konkurencí stávajícím zaměstnavatelům
na trhu pracovních sil. Nabídku nových pracovních příležitostí může město ovlivnit jen
nepřímo, především budováním a nabídkou lokalit pro podnikání a jejich aktivní nabídkou
potenciálním investorům. Jedná se například o rozvoj průmyslových zón, jejichž atraktivitu
pro investory určuje dobrá dopravní poloha vůči městu a nadřazeným silničním sítím.
Specifický cíl: Využít potenciálu místních podniků ve prospěch města a jeho obyvatel
Úspěch místních podniků spoluvytváří dobrou pověst a atraktivitu města a podporuje dobré
sociální prostředí ve městě. Spolupráce města s podniky by měla umožnit pravidelnou
výměnu informací o stabilitě, potřebách a perspektivách hlavních zaměstnavatelů.
Zaměstnavatelé mohou využít součinnosti s městem při zajištění technických podmínek
v místě jejich působení, v poslední době také projevují zájem o podporu ze strany veřejné
správy při zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly. Vztahy obyvatel a místních
zaměstnavatelů lze rozvíjet již od úrovně základní školy (žáci, výchovní poradci a rodiče).
Výhodou města Domažlice je přítomnost SŠ, která se mj. zaměřuje na obory, ve kterých
významní zaměstnavatelé z odvětví zpracovatelského průmyslu deklarují nedostatek
kvalifikovaných pracovníků. Perspektiva získání zaměstnání v místě svého bydliště může být
pro žáky a rodiče zajímavou motivací k volbě vzdělání odpovídajícího požadavkům podniků.
Produkty místních firem lze s úspěchem využít při prezentaci města. Město sice nedisponuje
personálními možnostmi pro organizování takové spolupráce, ale může pro ni využít
například OHK Domažlice. Cílem opatření by mělo být rozvinutí aktivit v oblasti výměny
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informací, péče o dostatek kvalitních pracovních sil, prezentace města, případně zapojení
podniků do rozvojových aktivit ve městě.
Opatření: Spolupráce města se zaměstnavateli
Návrh aktivit:
− databáze hlavních zaměstnavatelů ve městě
− vydání katalogu místních firem
− výměna informací města a podnikatelů prostřednictvím OHK Domažlice (pravidelná
setkávání, potřeby, záměry a podněty podniků, záměry města, společná prezentace)
− spolupráce města, SŠ a ZŠ při vytváření vztahů s místními podniky (např. Od vzdělání
k zaměstnání – OHK Domažlice ve spolupráci s městem)
− prezentace místních produktů (potraviny, zemědělské přebytky, místní produkty
v rámci středečních trhů)
Specifický cíl: Lokalizovat nové investice
Naplnění tohoto specifického cíle má ve svém důsledku napomoci tvorbě nových pracovních
míst prostřednictvím přípravy a nabídky investičních příležitostí pro podnikatele. Domažlice
mohou rozvíjet plochy ve dvou průmyslových zónách (PZ Východ, PZ Za kasárnami).
Dosavadní zájem podniků o lokalizaci potvrzuje reálnost využití těchto lokalit. Atraktivitu PZ
Východ je možno zvýšit zlepšením jejího dopravního napojení vzhledem k silnici 1/22 a 1/26.
Úspěch při získávání investorů předpokládá aktivní marketing, tedy stanovení jasných
podmínek pro prodej pozemků a spolupráci s investory a v neposlední řadě alespoň
minimální úroveň propagace těchto zón. Kromě dvou hlavních průmyslových zón se ve
městě nachází další menší pozemky a objekty, které město může nabídnout
k podnikatelským aktivitám. Ve prospěch drobného živnostenského podnikání se město
pokusí vyhledat vhodné umístění podnikatelského parku a ověří reálný zájem o jeho
využívání.
Opatření: Zlepšení nabídky infrastruktury pro podnikání
Návrh aktivit:
− dopravní propojení průmyslové zóny Východ
− rozšíření PZ Za kasárnami
− vybudování podnikatelského parku (pro nové i existující malé podniky)
− aktualizace nabídky pozemků a objektů vhodných pro podnikání
− prezentace nabídky pozemků a objektů vhodných pro podnikání na webu i v tištěné
podobě
Opatření: Získávání investorů
Návrh aktivit:
− aktualizace Zásad pro lokalizaci investorů (veřejná podpora, zájem investorů,
povolování staveb apod.)
− příprava propagačního materiálu na internetu a v tištěné podobě (hlavní výhody pro
lokalizaci ve městě, nabídka pozemků apod. min. v NJ)
− užší spolupráce s CzechInvestem, Okresní hospodářskou komorou Domažlice,
Bavorskou obchodní komorou a Bavorskou řemeslnou komorou při propagaci
průmyslových zón
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Strategická oblast 4: Doprava
Strategický cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu a zvýšit atraktivitu veřejné dopravy
na území města
Doprava patří mezi základní, nezbytné městské funkce, ale současně je i zdrojem některých
negativních vlivů (hluk, exhalace, dopravní nehody). Vyvážený rozvoj dopravního systému je
proto podmínkou pro kvalitu života ve městě.
Hlavní dopravní problémy města Domažlic (stejně jako většiny dalších měst v ČR) vyplývají
z dlouhodobého zaostávání rozvoje pozemních komunikací za rozvojem automobilové
dopravy. Druhou problematickou oblastí je nedostatečná atraktivita veřejné dopravy.
Rozvojové potřeby města v dopravě směřují k omezení nárůstu automobilové dopravy
v centrální části Domažlic. Do této skupiny patří výstavba okružních a obchvatových
komunikací a také zvýšení atraktivity veřejné dopravy jako alternativy k individuální
automobilové dopravě. Druhou významnou oblastí jsou změny na stávající dopravní
infrastruktuře, které by měly vést ke zlepšení podmínek pro parkování, ke zlepšení
stavebního stavu komunikací a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Tomu odpovídají specifické cíle.
Prakticky všechna automobilová doprava v Domažlicích včetně tranzitní v současné době
zatěžuje centrální část města. Neexistují obchvatové komunikace mimo zastavěné území
města, a až na výjimky ani vhodné komunikace v okružním směru, které by umožňovaly
přímé spojení okrajových částí mimo centrum.
Městská hromadná doprava je pro potenciální cestující pomalá a nepřehledná. Železniční
doprava trpí velkou vzdáleností železniční stanice od většiny cílů dopravy a ne zcela
optimalizovanou návazností MHD. Dílčí zlepšení dostupnosti železniční dopravy zajistilo
prodloužení vybraných vlaků z/do Plzně na zastávku Domažlice-město.
Problémy s parkováním se projevují zejména v sídlištní zástavbě. V poslední době došlo
v některých lokalitách k navýšení počtu parkovacích míst v souvislosti s provedenými
změnami organizace dopravy a příslušnými stavebními úpravami.
I přes relativně dobrý celkový stavební stav komunikací je ve městě stále dost úseků, které
na opravu nebo rekonstrukci čekají. To se týká jak místních komunikací v majetku města, tak
i silnic II. a III. třídy v majetku Plzeňského kraje.
Dopravní nehody se soustřeďují zejména na nejvíce dopravně zatížených komunikacích
(silnice I/22 a II/193) a na úsecích s parkováním a silnějším pohybem chodců (náměstí Míru).
Specifický cíl: Zklidnit dopravu ve městě
Tento specifický cíl je zaměřen na realizaci, případně zkvalitnění komunikací, které umožní
převedení dopravy mimo centrální oblast města. Dopravně nejvíce zatížená silnice I/22
v současné době prochází centrem města ve vzdálenosti pouhých 150 m od náměstí.
Nejvýznamnějším investičním záměrem v oblasti dopravní infrastruktury proto je příprava
obchvatu silnice I/22.
K omezení nákladní dopravy na silnici III/1903 (Havlíčkova a Jiráskova ulice) má pomoci
zprůjezdnění silnice III/1907 na Mrákov v místě podjezdu pod železnicí. Zejména ve vztahu
k napojení na plánovaný obchvat silnice I/22 nabude na významu také východní napojení
průmyslové zóny Východ.
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Pro vnitřní dopravu ve městě mají význam zejména propojení v okružním směru v západní
části města: zimní stadion – Kozinova a Kozinova – Hruškova (včetně úpravy navazující
křižovatky s Waldhegerovou ulicí).
Opatření: Odklon nákladní dopravy
Návrh aktivit:
− příprava severního obchvatu silnice I/22
− prosazení zprůjezdnění železničního mostu u Smolova na silnici č. III/1907 (směr
Mrákov) pro nákladní dopravu
− komunikační napojení průmyslové zóny Východ
Opatření: Zokruhování dopravy ve městě
Návrh aktivit:
− rekonstrukce křižovatky ulic E. Krásnohorské x Hruškova x Waldhegerova
− propojení silnic I/22 a II/193 (U Zimního stadionu – Kosmonautů)
− dopravní propojení sídliště Kavkaz (Hruškova ul.) na II/193
Specifický cíl: Zlepšit dopravní obslužnost města
Veřejná doprava může svoji funkci plnit pouze za podmínky, že bude pro cestující
dostatečně atraktivní. Je třeba optimalizovat trasu městské hromadné dopravy tak, aby
zajistila rychlé a pravidelné spojení hlavních cílů dopravy (železniční stanice, centrum,
sídliště, nová nemocnice) v průběhu celého dne. Přitom by se pokud možno měla zlepšit i
návaznost na regionální dopravu a současně udržet přijatelná cena jízdného.
Ke zvýšení atraktivity příměstské dopravy autobusové i železniční by měla přispět úprava
přestupních uzlů se zajištěním potřebných služeb a zázemí pro cestující.
Opatření: Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy
Návrh aktivit:
− optimalizace trasy MHD se zkrácením přepravních časů mezi nejvýznamnějšími cíli
− organizace MHD v návaznosti na regionální dopravu
− dotace jízdného za účelem udržení nízkých cen MHD
− vybudování přestupního terminálu IAD+vlak+bus u vlakového nádraží
− revitalizace/přestavba autobusového nádraží v Poděbradově ulici
− vybudování parkovacích míst u železniční zastávky Domažlice-město
− obnova a výstavba autobusových zastávek ve městě
Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro parkování ve městě
Zatímco v centru města je díky kapacitě stávajících parkovišť (včetně parkování na náměstí
Míru) a také díky zpoplatnění parkovacích míst problematika dopravy v klidu vcelku
uspokojivě vyřešena, problémy s nedostatkem parkovacích kapacit se projevují na sídlištích.
Řešení je nutné hledat v jednotlivých ulicích, ať už úpravami stávajících komunikací,
zpravidla i s pomocí změn organizace dopravy (jednosměrné ulice), případně, kde je to
možné, i zřizováním nových (převážně ale menších) parkovišť.
Opatření: Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích
Návrh aktivit:
− úpravy místních komunikací a organizace dopravy pro potřeby parkování
− budování dalších parkovišť a odstavných ploch (např. za garážemi pod benzínkou, …)
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Specifický cíl: Zlepšit stav komunikací na území města
Stavební stav komunikací má vliv nejen na kvalitu dopravy, ale také na omezení jejích
negativních vlivů (hluk, prach). Proto budou pokračovat opravy a rekonstrukce vybraných
úseků, jejichž stav je nevyhovující.
Potřebné úpravy se týkají místních komunikací v historickém centru města (další etapa
rekonstrukce ulic v městské památkové rezervaci) i v jeho okrajových částech (např. mosty
v Havlovicích). Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje by měly být
připraveny a realizovány stavební úpravy i na vybraných průjezdních úsecích silnic
(Benešova ulice).
K důsledné koordinaci stavebních prací v uličním prostoru přispěje sjednocení pasportů
komunikací a technické infrastruktury do jednotného městského geografického informačního
systému.
Opatření: Opravy a rekonstrukce komunikací v nevyhovujícím stavu
Návrh aktivit:
− přebudování mostů v Havlovicích a v Havlovicích – Valše
− stavební úpravy Benešovy ulice (včetně parkování) ve spolupráci se SÚS PK
− rekonstrukce místních komunikací v MPR (Chodská, Hradská, Branská)
− rekonstrukce místních komunikací v obytných částech města (např. Máchova ul.,
propojení křižovatky ul. 28. Října a ul. Kozinova)
− sjednocení pasportů komunikací a technické infrastruktury do jednotného městského
GIS
Specifický cíl: Zvýšit bezpečnost silničního provozu
Cílem je eliminovat především dopravní nehody s následky na životech a zdraví osob.
Navržená opatření se proto zaměřují na ochranu nejvíce zranitelných účastníků silničního
provozu, chodců a cyklistů.
Na průjezdních úsecích dopravně zatížených silnic (I/22 a II/193) by měla být zřízena
bezpečná místa pro přecházení v dosud neupravených místech se silnějším pohybem
chodců (u MŠ Poděbradova a poblíž SOU na ulici Prokopa Velikého). Úpravy pro
bezpečnější pohyb chodců by se měly realizovat také na náměstí Míru a v Kostelní ulici.
Segregace cyklistů od automobilové dopravy by měla být zajištěna zejména ve východní
části průjezdního úseku silnice I/22 (Masarykova ulice), kde pro cyklisty neexistuje paralelní
trasa.
Opatření: Realizace úprav pro bezpečnost chodců a cyklistů
Návrh aktivit:
− vymezení koridorů pro chodce na náměstí
− revitalizace náměstí (prostor mezi radnicí a kostelem)
− zavedení moderních bezpečnostních prvků pro chodce (např. zřízení místa pro
přecházení u MŠ Poděbradova a u SOU na silnici II/193)
− zřízení pěší zóny v ul. Kostelní
− vymezení pruhů / stezky pro cyklisty v Masarykově ulici
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Strategická oblast 5: Cestovní ruch, marketing a vnější vztahy města
Strategický cíl: Posílit význam města pro cestovní ruch v oblasti
Poloha města v centru Chodska a v blízkosti CHKO Český les přímo vybízí k podpoře
rozvoje cestovního ruchu a vytvoření sítě kvalitních doplňkových služeb turistům. Cílem této
oblasti je posílit význam města z hlediska cestovního ruchu a nabídnout obyvatelům a
návštěvníkům města atraktivní infrastrukturu cestovního ruchu.
Jako hlavní problémy v oblasti cestovního ruchu a marketingu města se jeví nedostatečná
vybavenost doprovodnou infrastrukturou cestovního ruchu na území města (zejména
informační systém města) a nízká úroveň spolupráce regionálních subjektů v oblasti
cestovního ruchu. Rozvojové potřeby se odvíjí od tvorby atraktivnější nabídky pro
návštěvníky. Opomenout nelze ani dostatečnou propagaci města a jeho aktivit.
Na základě dostupných informací byly označeny čtyři hlavní oblasti rozvoje, které jsou
prioritní pro naplnění této strategické oblasti. Jedná se o zkvalitnění a doplnění doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu, zatraktivnění nabídky pro návštěvníky, zkvalitnění
spolupráce subjektů v cestovním ruchu a v neposlední řadě také posílení marketingu města
včetně jeho vnějších vztahů.
Kvalita služeb a materiálně technické základny cestovního ruchu do značné míry podmiňuje
spokojenost návštěvníků, která se pak odráží v ekonomickém přínosu plynoucího
z cestovního ruchu (délka pobytu, výdaje návštěvníků, doporučování známým apod.). Město
má dostačující nabídku základní infrastruktury pro cestovní ruch. Nedostatek ubytovacích a
stravovacích zařízení se projevuje pouze při Chodských slavnostech.
Významným rysem nabídky cestovního ruchu využívaných návštěvníky je to, že je mohou do
značné míry využívat také obyvatelé města, neslouží tedy jen účelově pro potřeby
cestovního ruchu a přinášejí širší užitek a zvýšení životní úrovně. Jako příklad lze uvést
různé kulturní akce, které navštěvují jak místní obyvatelé, tak i návštěvníci ze širokého okolí.
Pro efektivní realizaci aktivit v oblasti cestovního ruchu je nezbytná kvalitní spolupráce se
subjekty působícími v tomto oboru. Tato oblast totiž obsahuje řadu aktivit, kde má
spolupráce s podnikateli ale i dalšími subjekty cestovního ruchu nezastupitelnou roli.
Zvláštní pozornost je věnována vnějším vztahům města a jeho marketingu, které přestavují
pro Domažlice vzhledem k jeho poloze a postavení na česko-bavorské hranici významnou
rozvojovou příležitost. K tomu je možné využít nové formy prezentace města i jeho širší
zapojení do vnějších vztahů, vč. příhraničních.
Specifický cíl: Zkvalitnit a doplnit doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu
Hlavní důraz je kladen na posílení informačního systému města a doplnění sítě turistických
tras jednak v centru města, jednak v jeho širším zázemí.
Stávající doprovodná infrastruktura cestovního ruchu ve městě vyžaduje zlepšení
současných zařízení a činností (viz např. modernizace městského informačního centra,
inovace webu města či informačního kiosku), ale i tvorbu zcela nových aktivit. Jedním z
nejdůležitějších je pak vybudování informačního systému města v terénu (např. formou
informačních cedulí využívajících mobilních aplikací pro návštěvníky) ve vazbě na okolí. Na
základě rostoucího významu informačních technologií je vhodné podporovat tvorbu
webkamerového systému města a okolí nebo vytvořit interaktivní virtuální prohlídky města a
jeho památek spolu s jejich umístěním na webové stránky pro návštěvníky města a okolí.
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Další možnosti doplnění doprovodné infrastruktury CR spočívá ve vytváření sítě turistických
tras a cyklotras a jejich vybavení (např. odpočinková místa a zázemí pro cyklisty)
v návaznosti na rozvíjející se tzv. Chodský květ, což je tematický okruh pro cyklisty
seznamující je s tradicemi na území Domažlicka. Další rozvojovou potřebou je budování
bezpečných dopravních propojení s atraktivitami v okolí pro různé skupiny návštěvníků nebo
úprava lyžařských tras v okolí Capartic a Čerchova v zimních měsících.
Opatření: Informační systém města
Návrh aktivit:
− rozšíření informačního systému města v terénu ve vazbě na okolí
− inovace informačního kiosku (např. mapa, služby CR), popř. rozšíření míst s
informačním kioskem
− vybudování webkamerového systému (např. Domažlice náměstí, Čerchov, Na Veselé
hoře, …)
− vytvoření interaktivní virtuální prohlídky města a jeho památek a umístění na webu pro
návštěvníky města a okolí
− modernizace vybavení a činnosti MIC
− inovace webu pro návštěvníky města a okolí a zřetelnější propojení webu města
s webem MKS-MIC Domažlice (komplexní prezentace nabídky služeb)
− tvorba mobilních aplikací pro návštěvníky
Opatření: Doplnění sítě turistických tras
Návrh aktivit:
− vybudování tematických městských naučných stezek
− vybudování bezpečných dopravních propojení s atraktivitami v okolí pro pěší, cyklo
popř. hipodopravu
− dokončení místní sítě cyklostezek a cyklotras v návaznosti na mezinárodní cyklotrasu
č. 3 a nadregionální cyklotrasy (tzv. Chodský květ)
− vybavení turistických tras (odpočinková místa, informační tabule, stojany na kola
apod.)
− zkvalitnění zázemí pro cyklisty (např. úschovny, půjčovny, servis i v rámci MIC)
− úprava lyžařských tras (v okolí Capartic a Čerchova)
Specifický cíl: Zatraktivnit nabídku pro návštěvníky
Tento specifický cíl je zaměřen na zatraktivnění nabídky pro návštěvníky města vytvářením
komplexní nabídky (produktové balíčky, programy na míru) a její účinnější prezentací.
V rámci dalšího opatření je navržena podpora stávajících hlavních kulturních akcí, ale také
jejich inovace či rozšíření, a příprava akcí zcela nových.
K vytvoření atraktivnější nabídky pro návštěvníky Chodska může město Domažlice využít
některé významné lokality v okolí, ke kterým má vztah jako vlastník. Příkladem je areál na
vrcholu Čerchova, kde se nachází Kurzova rozhledna jako výrazná dominanta Českého lesa,
nebo poměrně rozsáhlý bývalý vojenský areál s názvem Malinová hora.
Opatření: Rozvoj komplexní nabídky pro návštěvníky
Návrh aktivit:
− vytvoření ucelených produktových balíčků cestovního ruchu a jejich prezentace
− zavedení systému pro vytváření programu návštěvníkům na míru
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Opatření: Kulturní nabídka pro návštěvníky
Návrh aktivit:
− podpora významných kulturních akcí (Chodské slavnosti, Bohemia Jazz Festival,
Hudba pod hradem apod.)
− inovace, popř. rozšíření tradičních akcí
− příprava nových akcí (dříve např. Česko – Bavorský rockový most)
Opatření: Revitalizace areálů pro cestovní ruch
Návrh aktivit:
− revitalizace areálu na vrcholu Čerchova pro návštěvníky
− revitalizace areálu pod Malinovou horou
− revitalizace lokality Na Veselé hoře
− revitalizace lokality Baldovské návrší
Specifický cíl: Zkvalitnit spolupráci subjektů v cestovním ruchu
Stávající spolupráci města v cestovním ruchu je vhodné rozšířit jak co do počtu subjektů
(např. s KČT, s nakladatelstvím Českého lesa, s CHKO Český les), tak i co se týká forem
spolupráce (při tvorbě propagačních materiálů a jejich internetové prezentaci a distribuci
prostřednictvím místních podnikatelů). Otevírají se tak další možnosti doplnit a zatraktivnit
nabídku pro návštěvníky města Domažlic i Chodska.
Dále by bylo vhodné navrhnout a pilotně ověřit sytém zvýhodněné nabídky místních služeb
formou tzv. turistické slevové karty.
Opatření: Rozvoj spolupráce v cestovním ruchu
Návrh aktivit:
− spolupráce s managementem CHKO Český les (např. propojení IC)
− spolupráce s KČT
− spolupráce s nakladatelstvím Českého lesa
− širší internetová prezentace subjektů působící v CR na portálu města a MKS
− spolupráce města se subjekty působícími v cestovním ruch při tvorbě propagačních
materiálů,
− zajištění distribuce materiálů prostřednictvím místních podnikatelů
− návrh a ověření systému zvýhodněné nabídky místních služeb – turistická slevová
karta (viz např. Třeboňsko, Lipno)
Specifický cíl: Zlepšit marketing a intenzitu vnějších vztahů města
Mezi základní marketingové nástroje lze zařadit kvalitní prezentaci cílovým skupinám
prostřednictvím webu i tištěných materiálů. Město Domažlice by však mělo v rámci rozvoje
marketingu uplatnit také zcela nové nástroje. Příkladem je tzv. fotokiosek. Tuto službu nabízí
např. město Třeboň či město Tábor ve dvou odlišných variantách.
Prezentaci města lze uskutečňovat jak prostřednictvím různých veletrhů a výstav cestovního
ruchu, kterých se město pravidelně zúčastňuje, ale také prostřednictvím médií. Jednou
z aktivit je i samotná prezentace Chodských slavností. Neméně důležitá je podpora a
prezentace regionálních produktů.
Poslední opatření se věnuje vnějším vztahům města. Důležitým nástrojem pro rozvoj nejen
cestovního ruchu je podpora vztahů města s okolím. Kromě vztahů s partnerskými městy
v zahraničí existují možnosti rozvoje konkrétní spolupráce také s okolními městy a obcemi
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v rámci sdružení obcí i mimo ně. Jako příležitost se pro město jeví zapojení do projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Opatření: Inovace marketingových nástrojů
Návrh aktivit:
− inovace webu města z hlediska cílových skupin návštěvníků
− zřízení fotokiosku (viz např. Třeboň, Tábor)
− tvorba a distribuce Image prospektu
− tvorba a distribuce brožur, letáků, pohlednic, map a knih o městě a okolí
− podpora výroby a distribuce suvenýrů s tématikou města
Opatření: Prezentace města
Návrh aktivit:
− prezentace města a dalších subjektů na veletrzích a výstavách cestovního ruchu na
regionální, národní i mezinárodní úrovni (např. Regiontour, Mnichovský veletrh FREE)
− samostatná prezentace Chodských slavností na veletrzích a výstavách cestovního
ruchu
− prezentace města a akcí v médiích (tisk, rozhlas i televize)
− podpora prezentace města formou grantové podpory
− prezentace regionálních produktů (keramika, potraviny, hudba apod.)
Opatření: Vnější vztahy města
Návrh aktivit:
− pořádání společných a výměnných akcí s partnerskými městy (např. s Furth im
Waldem)
− prohloubení spolupráce města s okolními obcemi v rámci mikroregionu a MAS
− posílení spolupráce s okolními městy
− zapojení města do projektu Plzeň – EHMK
− pokračování spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty v Bavorsku
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Strategická oblast 6: Životní prostředí
Strategický cíl: Zlepšit životní prostředí obyvatel
Pro zvyšování kvality života obyvatel není rozhodujícím faktorem jen ekonomický růst nebo
kvalita služeb, ale také kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Právě z tohoto důvodu patří
ochrana životního prostředí mezi hlavní oblasti v rozvoji města.
Město Domažlice věnovalo v uplynulém období pozornost především likvidaci odpadních
vod, nakládání s odpady nebo omezování dopadů povodní. Zatímco likvidace odpadních vod
je možné považovat za vyřešenou, ve zbývajících dvou oblastech ještě zůstávají některé
problémy.
V odpadovém hospodářství se pro nadcházející období město soustředí na snižování
množství podílu biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky, což je nejen
krajský, ale i republikový problém.
V souvislosti s dalším zkvalitňováním života obyvatel vystupuje do popředí utváření
příjemného prostředí nejen ve městě, ale také v jeho okolí. Ve městě je snaha rozšířit a
zkvalitnit plochy zeleně. Tento specifický cíl je tedy kromě rozšiřování ploch s veřejnou zelení
ve městě zaměřen na revitalizaci stávajících parků a dalších zelených ploch.
Okolí města je výrazně ovlivněno zemědělskou činností, projevující se vysokým stupněm
zornění půdy. V jihozápadním cípu katastru se sice nalézá Přírodní park Zelenov, obecně je
však zeleně a dalších krajinotvorných prvků v okolí Domažlic nedostatek. Město má
zpracován plán na eliminaci tohoto problému, který byl zapracován i do územního plánu.
S problémem krajiny a jejího poměrně intenzivního zemědělského využívání je úzce spjato i
riziko povodní. Město Domažlice postihlo v minulých letech hned několik povodní způsobené
buď dlouhotrvajícími regionálními dešti, nebo krátkodobými srážkami velké intenzity
s extrémně rychlým průběhem povodně. Přívalovou povodní jsou ohroženy zejména objekty
pod svažitými pozemky v jižní nebo v severozápadní části města a v Havlovicích. Také
řešení těchto problémů bylo zapracováno do územního plánu, město již provedlo některá
opatření a hodlá pokračovat. Omezování důsledků povodní zadržováním vody v krajině se
spolu s péčí o krajinotvorné prvky stalo významným tématem rozvoje města Domažlice
Specifický cíl: Doplnit infrastrukturu pro nakládání s odpady
Tento specifický cíl je zaměřen na investice do infrastruktury odpadového hospodářství pro
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Nejdůležitějším investičním záměrem je
vybudování kompostárny na pozemku Chodských vodáren a kanalizací na okraji města. Pro
její efektivní fungování a také pro snížení podílu tohoto typu odpadu ukládaného na skládky
je nezbytné vytvořit i další infrastrukturu. Na místech kde jsou nádoby na tříděný odpad,
budou doplněny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.
Opatření: Snížení podílu BRKO
Návrh aktivit:
− výstavba kompostárny
− nákup a instalace zařízení pro sběr bioodpadu
Specifický cíl: Rozšířit a zkvalitnit plochy městské zeleně
V rámci tohoto cíle budou realizována dvě opatření. Prvním je údržba a rozšíření veřejné
zeleně v bytové zástavbě města. Jedná se o výsadbu izolační zeleně na frekventovaných
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silnicích v Komenského a Kozinově ulici a v nově vznikající zástavbě v lokalitě Na Bábě.
Druhé opatření se týká revitalizace parků a zelených ploch dle územního plánu (např. na
Bezděkovském předměstí) a pokračující obnovy zeleně na městském hřbitově.
Opatření: Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města
Návrh aktivit:
− výsadba izolační zeleně v ulici Komenského
− výsadba izolační zeleně v lokalitě Na Bábě
− obnova a výsadba zeleně v Kozinově ulici
Opatření: Revitalizace parků a zelených ploch
Návrh aktivit:
− revitalizace parku na Dolejším předměstí
− vybudování pásů parků a zelených ploch dle ÚP
− obnova zeleně na městském hřbitově
Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a četnost krajinotvorných prvků
V rámci péče o krajinu je potřeba na katastru města systematicky doplňovat krajinotvorné
prvky a pásy zeleně dle ÚP, revitalizovat aleje a staré úvozové cesty představující spojnice
mezi městem a přírodními či kulturními atraktivitami v jeho zázemí. Nejrozsáhlejší akcí je
lesopark na místě bývalého vojenského cvičiště.
Další z oblastí péče o krajinotvorné prvky ve městě a v jeho okolí je revitalizace vodních
ploch a toků. Mezi vhodné skupiny podporovaných aktivit realizovaných v rámci tohoto
opatření budou patřit zejména revitalizace a obnova rybníků, výstavba nových vodních ploch
(např. pod Veselou horou) a revitalizace vodních toků.
Opatření: Péče o krajinu
Návrh aktivit:
− prosazení krajinotvorných prvků dle ÚP v návrhu KPÚ
− vybudování pásů zeleně podle ÚP v rámci KPÚ
− revitalizace prostoru U Tří vrb a potoků v oblasti v souvislosti s navrhovanými
rozvojovými plochami
− vytvoření lesoparku v prostoru bývalého vojenského cvičiště
− péče o památné stromy
− revitalizace alejí a úvozových cest (např. na Veselou horu, k Baldovu, k Nevolicím)
− revitalizace a doplnění nefunkčních částí biokoridorů
Opatření: Revitalizace vodních toků a ploch
Návrh aktivit:
− revitalizace rybníků (např. Panský rybník, U Cihelny)
− obnova rybníků (např. u Havlovic, v Hanově parku)
− výstavba vodních ploch (např. pod Dmoutem)
− revitalizace vodních toků (např. toky z Dmoutu, Zubřina u Havlovic-Valchy a v
Domažlicích)
Specifický cíl: Zvýšit ochranu města před povodněmi
Povodně jsou jedním z významných rizik fungování města Domažlice. Město má zpracován
plán opatření k eliminaci tohoto rizika, který je součástí územního plánu a postupně tento
plán realizuje.
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Navržená opatření vedou ke zpomalení odtoku vody v převážně zemědělské krajině. Kromě
revitalizace a výstavby vodních ploch, které jsou předmětem předchozího opatření, se jedná
především o výstavbu poldrů jako ploch pro rozliv vody při povodních.
Další opatření je zaměřeno na změnu hospodaření v zemědělské krajině, zejména kolem
vodních toků. Příležitostí jsou v tomto směru komplexní pozemkové úpravy, jejichž příprava
byla na katastru města Domažlice zahájena.
Opatření: Vybudování poldrů
Návrh aktivit:
− výstavba poldru u Havlovic
− výstavba poldru pod rybníkem U Tří vrb
− výstavba poldrů u kolbiště TJ Start
− výstavba poldrů na potoku Studená Bystřice
Opatření: Změna hospodaření v blízkosti vodotečí
Návrh aktivit:
− jednání se zemědělci o hospodaření v blízkosti vodotečí
− využití studie krajinotvorných prvků pro KPÚ
− zatravnění ploch v blízkosti vodotečí (v rámci KPÚ)
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6 Implementace Strategie rozvoje města Domažlice
Implementace Strategie rozvoje města Domažlice vychází z hlavního účelu tohoto
dokumentu a navrhuje zásady pro jeho používání a aktualizaci. Součástí implementace je
také soustava indikátorů, které slouží k zachycení podstatných změn ve stavu nebo vývoji
města.

6.1

Účel Strategie

Strategie rozvoje města Domažlice (dále Strategie) je nástrojem pro řízení a koordinaci
rozvoje města pro období do roku 2020. Hodnotí dosavadní vývoj a stav města a doporučuje
změny, které jsou pro město Domažlice prospěšné.
Strategie má být využita pro přehledné řízení hlavních rozvojových záměrů, prosazování
potřebných změn vzhledem k dalším partnerům s vlivem na rozvoj města, a dále jako
podklad pro podrobnější rozpracování rozvojových záměrů. Strategie by měla být užitečným
nástrojem při získávání dotačních zdrojů pro rozvoj města a v neposlední řadě může
posloužit při komunikaci s občany i pro prezentaci města navenek.

6.2

Využití Strategie

Strategie je nástrojem, který má především používat samospráva města Domažlice. Na
úrovni Rady a Zastupitelstva města se jedná především o její schvalování a rozhodování o
jeho změnách a doplňcích. Schvalování Strategie je v souladu se zákonem o obcích
č.128/2000 Sb. vyhrazeno Zastupitelstvu města Domažlice. Strategie by měla být také přijata
jako koordinační dokument pro činnost Komise stavební a strategického rozvoje města
Domažlice.
Ke Strategii bude moci Rada a Zastupitelstvo města přihlížet při tvorbě a schvalování
rozpočtu, respektive při rozhodování o realizaci prioritních rozvojových záměrů města
s dopady na jeho rozpočet. Mezi ně lze zařadit také grantovou politiku města Domažlice. Pro
praktickou práci se Strategií lze doporučit, aby Rada města měla k dispozici přehled
prioritních aktivit Strategie.
Spolu s vedením města bude Strategie využita i na úrovni jednotlivých odborů správy města,
které zajišťují jeho samosprávné funkce. Za realizaci Strategie a zajištění její aktuálnosti je
odpovědný Odbor správy majetku, u kterého se předpokládá širší funkční záběr v oblasti
rozvoje města. Mezi další odbory, které mají Strategii využívat a podílet se na její realizaci
dále patří Odbor finanční (vazba Strategie na dlouhodobé finanční plánování), Odbor ICT a
GIS (využití pro prezentaci města), Odbor kanceláře starosty (oblast školství, kultury,
památkové péče), Odbor dopravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor výstavby a
územního plánování a Odbor životního prostředí. Spolu s odbory městské správy by měla
být Strategie k dispozici vedení městem zřizovaných organizací, které se zásadním
způsobem zapojují do přípravy a realizace rozvojových opatření a projektů, které Strategie
doporučuje.
Městu Domažlice lze doporučit zveřejnění Strategie pro obyvatele města, neziskové
organizace a spolky a hlavní zaměstnavatele. Tito partneři se mohou stát v budoucnu
významným zdrojem inspirace při aktualizaci Strategie a posílit kapacitu města při jeho
naplňování.
S ohledem na aktuálně připravovaný systém využití finančních zdrojů EU v období 20142020 lze doporučit projednání Strategie v rámci MAS Český Les.
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Soustava indikátorů Strategie

6.3

Cílem navržené soustavy indikátorů Strategie je systematické sledování stavu a vývoje
města, resp. jeho hlavních socioekonomických charakteristik. Důvodem tohoto sledování je
správné uplatňování Strategie. V případě zjištění významných změn ve vývoji města je
vhodné přehodnotit relevanci platné Strategie.
Ke splnění vytčeného cíle byl navržen ucelený soubor kontextových indikátorů, které
dokumentují stav města na základě socioekonomických charakteristik podstatných
především z hlediska cílů vytčených ve Strategii. Preferovány byly relativní ukazatele, které
umožňují srovnání města Domažlice s podobnými městy v Plzeňském kraji. Tuto podmínku
splňují především ukazatele využívající statistická data. Nejčastěji tedy byla použita
statistická data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ojediněle a v odůvodněných případech
byly navrženy indikátory, které využívají i jiná než statistická data, např. vlastní data města.
Při hodnocení situace města Domažlice je důležitý nejen stav, ale také vývojové trendy. Ty
může vystihnout právě soustavné sledování navržených indikátorů. Vybrány proto byly
indikátory, které je možné aktualizovat s roční periodou.
Hodnoty indikátorů podle navržené metodiky (viz dále Popis indikátorů) je vhodné
vyhodnocovat každoročně, zpravidla po polovině následujícího roku, kdy je již k dispozici
většina statistických i dalších potřebných dat. Aktualizaci hodnot indikátorů zajistí v rámci
zpracování stručné hodnotící zprávy Odbor správy majetku Městského úřadu Domažlice –
úsek investic.
V příloze je provedeno vstupní nastavení většiny indikátorů, pokud to bylo možné na základě
statistických nebo jiných podobných dat. Statistická data pro některé z důležitých indikátorů
nejsou bohužel aktuálně publikována (např. míra nezaměstnanosti) nebo nejsou dostupná
pro město Domažlice z důvodu ochrany důvěrných údajů (ubytování v hromadných
ubytovacích zařízeních), proto jsou tyto poslední tři indikátory uvedeny kurzívou.
Přehled indikátorů
-

Index změny počtu obyvatel

-

Intenzita bytové výstavby

-

Podíl cizinců na obyvatelstvu

-

Podíl obyvatel do 14 let

-

Počet žáků základních škol na 100 obyvatel do 14 let

-

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let

-

Počet neuspokojených žádostí o pobytové sociální služby na 1000 obyvatel ve věku
65 a více let

-

Počet zaměstnaneckých pracovních míst na 100 obyvatel v produktivním věku

-

Počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel

-

Míra nezaměstnanosti

-

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve městě na 100 obyvatel

-

Počet noclehů v hromadných ubytovacích zařízeních ve městě na počet hostů
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Popis indikátorů
Index změny počtu obyvatel (k 31.12.)
−

vývoj počtu obyvatel je hlavním indikátorem atraktivity města

−

počet obyvatel v daném roce / počet obyvatel v předchozím roce * 1000

−

zdroj dat: ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Intenzita bytové výstavby
−

bydlení je základní funkcí sídel; ukazatel kromě bytové výstavby do značné míry indikuje
atraktivitu území pro obyvatele, vč. potenciálních

−

počet dokončených bytů v daném roce / střední stav obyvatel (tj. k 1.7.) * 1000

−

zdroje dat:


ČSÚ, Veřejná databáze, Byty – odkaz:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/hledej.jsp?vo=null&q_text=byty&q_rezim=3


ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Podíl cizinců na obyvatelstvu (k 31.12.)
−

ukazatel dokládá podíl části nového obyvatelstva, které je zpravidla nejméně sžité
s prostředím, což může klást vyšší nároky na jeho integraci

−

počet obyvatel s cizím státním občanstvím / počet obyvatel celkem * 100

−

zdroje dat:


vlastní: evidence obyvatel prostřednictvím Správního odboru – úsek evidence obyvatel



ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Podíl obyvatel do 14 let (k 31.12.)
−

podíl mladých obyvatel indikuje perspektivu města i zájem mladých rodin s dětmi o bydlení v
něm

−

počet obyvatel do 14 let / počet obyvatel celkem * 100

−

zdroj dat: ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Počet žáků základních škol na 100 obyvatel do 14 let
−

indikátor dokládá význam centra pro okolí z hlediska vzdělávání zajišťované obcí

−

průměrný měsíční počet stipendistů / počet žáků SŠ celkem * 100

−

zdroje dat:


vlastní: statistika ZŠ prostřednictvím Odboru kancelář starosty – úsek školství a kultury



ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (k 31.12.)
−

podíl seniorů ukazuje nároky na podstatnou část sociálních služeb

−

počet obyvatel ve věku 65 a více let / počet obyvatel celkem * 100

−

zdroj dat: ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
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Počet neuspokojených žádostí o pobytové sociální služby na 1000 obyvatel ve věku
65 a více let
−

indikátor prezentuje tlak na tento typ sociálních zařízení

−

počet neuspokojených žádostí o pobytové sociální služby / počet obyvatel ve věku 65 a více
let * 1000

−

zdroje dat:


vlastní: statistika pobytových sociálních zařízení prostřednictvím Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví



ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Počet zaměstnaneckých pracovních míst na 100 obyvatel v produktivním věku
−

jediný ukazatel pro každoroční sledování nabídky pracovních míst a tedy i pracovního
významu na úrovni obcí, a to na základě administrativních zdrojů dat

−

počet zaměstnaneckých pracovních míst k 1.12. / počet obyvatel ve věku 15 až 64 let k 31.12.
* 1000

−

zdroje dat:


MF, Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů



ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou na 1000 obyvatel
−

indikátor odráží podnikatelskou aktivitu ve městě

−

počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou / počet obyvatel * 1000

−

zdroje dat:



ČSÚ, Veřejná databáze, Ekonomické subjekty - odkaz:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/hledej.jsp?vo=null&q_text=ekonomick%C3%A9+subjekty
&q_rezim=3


ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Míra nezaměstnanosti
−

základní ukazatel trhu práce, který je v posledních letech dostupný jen na vyžádání na ÚP

−

počet nezaměstnaných evidovaných ÚP / počet obyvatel v produktivním věku * 100

−

zdroje dat:


Úřad práce ČR, Krajská pobočka Plzeňský kraj



ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve městě na 100 obyvatel
−

indikátor dokládá nejen atraktivitu města pro návštěvníky, ale také vybavenost pro tento typ
služeb - v letech 2011 a 2012 nebyl publikován údaj za město Domažlice z důvodu ochrany
„důvěrných údajů“

−

počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních / počet obyvatel * 100

−

zdroje dat:



ČSÚ, Veřejná databáze - odkaz:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=null&cislotab=CRU9010CU&kapitola_i
d=654&voa=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=8&druh_1_18=51
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ČSÚ, Krajská správa v Plzni, publikace Obce Plzeňského kraje v roce 2012 – odkaz:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/321307-13-xp
Průměrná délka pobytu návštěvníků
−

ukazatel šíře nabídky pro návštěvníky ve městě a okolí – o dostupnosti dat platí totéž jako u
předchozího indikátoru

−

počet noclehů v hromadných ubytovacích zařízeních / počet hostů v hromadných ubytovacích
zařízeních +1

−

zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze - odkaz:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=null&cislotab=CRU9010CU&kapitola_id=6
54&voa=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=8&druh_1_18=51

6.4

Hodnocení Strategie

Předmětem hodnocení Strategie je sledování naplňování cílů, opatření a aktivit obsažených
v návrhové části. Hodnocení Strategie by mělo mít formu písemné zprávy, kterou jedenkrát
ročně vypracuje Odbor správy majetku v součinnosti s dalšími odbornými složkami města.
Podklad pro tuto zprávu by měl být zejména přehled prioritních aktivit Strategie. Součástí
Hodnocení je i vyhodnocení indikátorové soustavy (viz předchozí kapitola).
Formou hodnotící zprávy by měl být stručný komentář vývoje města na základě indikátorové
soustavy a stručné sdělení stavu postupu přípravy či realizace prioritních aktivit. Zpráva o
hodnocení Strategie by měla být předložena k projednání Radě města Domažlice a případně
projednána v Komisi stavební a strategického rozvoje města Domažlice.
Na přípravě Strategie aktivně spolupracovali zástupci správy města Domažlice i pracovníci
jednotlivých odborů městského úřadu. Zpráva o hodnocení Strategie by měla být
představena i v rámci porady vedení odborů města.

6.5

Aktualizace Strategie

Aby mohla Strategie sloužit svému účelu, bude prováděna její pravidelná aktualizace.
Předmětem aktualizace by měly být jednotlivé části Strategie v následující periodicitě:
− Vyhodnocení základních indikátorů Strategie – jedenkrát ročně
− Analytická část – aktualizace ve zjednodušené podobě (profil města Domažlice) – jednou
za 3 roky.
− Strategická část – měla by být stabilní do roku 2020, možné korekce, doplňování,
aktualizace v případě zjištění zásadních změn ve vývoji základních indikátorů, při
zpracování profilu města Domažlice.
− Prioritní aktivity Strategie – aktualizace jedenkrát ročně pro účely upřesnění a doplnění,
zásadní aktualizace se předpokládá v souvislosti s aktualizací profilu města (1 x za 3
roky).
Za aktualizaci Strategie odpovídá Rada města Domažlice. Za praktické zajištění tohoto úkolu
je odpovědný Odbor správy majetku.
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