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1 Slovo starosty města 

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Bíliny na období 2016 – 2023. 

Tento plán navazuje na původně zpracovaný Strategický plán rozvoje města Bílina, který ve 

střednědobém horizontu pokrýval období let 2007 – 2013. 

Strategický plán vznikl v gesci Odboru dotací a projektů města Bíliny ve spolupráci s Regionální 

rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. a v neposlední řadě v součinnosti s odborníky z řad 

úředníků, volených zástupců města, ale i laické a odborné veřejnosti, a to v rámci intenzivní činnosti 

celkem tří pracovních skupin. Prostřednictvím dvou veřejných projednání a díky možnosti účastnit se 

dotazníkového šetření, otevřených pracovních skupin a připomínkovat jednotlivé výstupy byla do 

celého procesu zapojena i veřejnost, jejíž aktivní účasti si velmi vážíme. 

Strategický plán považujeme za významný dokument a nástroj k systematickému rozhodování 

v otázkách rozvoje města i pro co nejefektivnější a nejúčelnější využívání vnějších finančních zdrojů 

v rámci programového období EU 2014 – 2020. 

Zastupitelstvo města schválilo tento aktualizovaný plán jako závazný rozvojový dokument a nyní 

nastává důležitá a obtížná práce v jeho naplňování. Ta bude založena na každoročním zpracování 

akčních plánů a projektových záměrů, které budou určovat, jaké úkoly a cíle se budou v daném roce 

realizovat. Zároveň budou přijata opatření k monitorování a evaluaci, která budou sledovat, zda se 

Strategický plán daří naplňovat. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na vzniku Strategického plánu rozvoje města Bíliny 2016 – 

2023 podíleli, a věřím, že zpracovaný plán bude vhodným a využívaným nástrojem pro naplňování 

potřeb občanů města, jeho návštěvníků i místních podnikatelů. 

 

Oldřich Bubeníček 

Starosta města Bíliny 
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2 Úvod 

Strategický plán je dokument, který slouží k systematickému řízení rozvoje města. Strategie 

představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů k řízení změn a tím 

usměrňuje další rozvoj města. 

Jedná se o koncepční dokument, který identifikuje hlavní směry rozvoje města zejména ve 

střednědobé perspektivě a to konkrétně pro období 2016 – 2023. Předložený dokument stanovuje 

cíle a priority při řešení klíčových otázek rozvoje města. V rámci strategického plánování byla 

stanovena rozvojová vize, která bude prostřednictvím navržených cílů a opatření postupně 

naplňována a spolu s konkrétními projekty a aktivitami umožní další rozvoj města Bíliny. 

Doposud platný Strategický plán města Bílina byl vytvořen v roce 2006. S odstupem času a s vývojem 

názorů a nároků na strategický rozvoj města vznikla potřeba vytvoření nového dokumentu, který na 

předchozí dokument navazuje a dále jej rozvíjí. 

Procesem strategického plánování vznikl dokument, který by měl být spolu s územním plánem města 

Bílina a městským rozpočtem základním materiálem pro budoucí rozvoj města. 

Na základě rozsáhlé mezioborové diskuze mezi řešiteli strategického plánu byly na počátku práce 

stanoveny tři prioritní oblasti rozvoje Bíliny. Tyto prioritní oblasti jsou základními oblastmi 

vymezujícími rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele určují rámec 

usměrňování budoucího rozvoje. 

Výstupy z řídicích a pracovních skupin prošly procesem připomínkování, v rámci kterého se mohl 

kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně 

posouzeny a zohledněny. Tento přístup ke zpracování Strategického plánu přispěl k tomu, že byla 

zpracována strategie podchycující veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů 

a organizací, a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení. 

Zpracování návrhové části strategického plánu předcházela analýza současného stavu a vývoj trendů 

ve městě Bílina a v jeho blízkosti. Tento dokument – Analytická část – je zvláštní částí strategického 

plánu. Druhou částí jsou Názory obyvatel, které zachycují poznatky z dotazníkového šetření 

a z pocitové mapy města. 

Strategický plán byl schválen v zastupitelstvu jako závazný rozvojový dokument města. Nyní nastane 

důležitá, ale obtížná fáze jeho naplňování. Ta bude založena na každoročním zpracování akčních 

plánů, v rámci kterých budou ze strategického plánu, resp. zásobníku projektů, vybrány pro daný rok 

projekty a úkoly a uskutečněna jejich vlastní realizace. Zároveň bude zaveden princip monitorování, 

který bude sledovat, zda se strategický plán resp. v jeho rámci definované cíle daří naplňovat. 

Zcela zásadní pro úspěšnou implementaci strategického plánu je určení přímých institucionálních, ale 

i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. V rámci zpracování strategického plánu 

byla odpovědnost za realizaci jednotlivých opatření navržena. Očekává se však, že i političtí 

představitelé města se s obsahem tohoto plánu ztotožní a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

o obcích přijmou svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby 

jeho občanů a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených strategických cílů. 
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3 Postup prací na přípravě strategického plánu 

Strategický plán města představuje významný nástroj na soustředění veřejných zdrojů, které jsou 

využity cíleně jako nástroj intervence do problematických oblastí. Je nutno rozeznávat základní dvě 

formy tohoto intervenčního působení: 

• strategický plán města jako celek, obsahující ucelený soubor víceletých opatření sdružených do 

prioritních oblastí a strategických cílů; 

• opatření zahrnující soubor rozvojových aktivit realizovaných prostřednictvím projektů či aktivit. 

Proces strategického plánování byl ve městě Bílina zahájen v lednu 2016. Harmonogram činností byl 

následující: 

1. Organizačně technická příprava (leden 2016) 

2. Analýza prostředí města a mapování názorů obyvatel (únor – duben 2016) 

3. Navržení rozvojové vize, globálních cílů a prioritních oblastí rozvoje (duben 2016) 

4. 1. veřejné projednání strategického plánu (27. 4. 2016) 

5. SWOT analýza prioritních oblastí (květen 2016) 

6. Navržení strategických cílů (květen 2016) 

7. Navržení způsobu realizace cílů prostřednictvím konkrétních opatření (květen – červenec 

2016) 

8. Zpracování výstupního dokumentu (červenec - srpen 2016) 

9. 2. veřejné projednání strategického plánu (15. 8. 2016) 

10. Předání výstupního dokumentu (16. 8. 2016) 

11. Předložení dokumentu k projednání Radě města Bílina k 30. 8. 2016 

12. Předložení dokumentu ke schválení Zastupitelstvu města Bílina k 8. 9. 2016 

V rámci první fáze byla provedena analýza místních podmínek. Na základě analýzy nashromážděných 

dat byl zpracován profil města, který obsahuje základní informace o obyvatelstvu, místní ekonomice 

a podnikatelském prostředí, infrastruktuře, stavu životního prostředí, podmínkách pro bydlení, 

vzdělávání, kulturu a sport ve městě a další důležitá zjištění o městě Bílina. Profil města shrnuje údaje 

o městě, jeho nejbližším okolí v porovnání s údaji v jednotlivých oblastech a analyzuje postavení 

města Bílina i jeho vnitřní podmínky. 

Současně byl zpracován průzkum názorů obyvatel města. Hlavní použitou metodou bylo dotazníkové 

šetření. Zároveň byla použita metoda tvorby pocitové mapy města. 

První úvodní jednání proběhlo v pondělí 18. 1. 2016, následně pak dne 16. 3. 2016 se poprvé setkala 

navržená Řídicí skupina a formulovala dlouhodobou rozvojovou vizi města a vymezila tzv. prioritní 

oblasti, kterými se zabývaly odborné pracovní skupiny, jež byly sestaveny k jednotlivým prioritním 

oblastem. Do jejich týmů byli přizváni občané města, kteří mají z profesního či zájmového hlediska 

k dané oblasti blízko. Účast v pracovních skupinách byla dobrovolná a veřejná.  

Cílem jednání pracovních skupin bylo definování strategických cílů rozvoje města a navržení opatření 

vedoucích k naplnění těchto cílů. V rámci jednání pracovních skupin byly formulovány silné a slabé 

stránky města, jeho příležitosti a ohrožení v rámci dané prioritní oblasti (SWOT analýza), které 

následně sloužily jako jedno z východisek pro stanovení strategických cílů a opatření.  
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Řídicí skupina strategické cíle a opatření prodiskutovala, doplnila, upravila a odsouhlasila jejich 

podobu určenou pro dopracování návrhu strategického plánu.  

V průběhu měsíců duben 2016 až srpen 2016 RRA ÚK rozpracovala ve spolupráci s vedením města 

a s příslušnými vedoucími a zástupci odborů městského úřadu jednotlivá opatření do detailnější 

podoby tak, aby z jejich formulace bylo zřejmé, co by mělo město Bílina v následujících letech 

realizovat, v jakém časovém horizontu, přibližný odhad nákladů na realizaci a vymezení realizátora 

daného opatření. 
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4 Struktura dokumentu 

Strategický plán rozvoje města Bílina se skládá ze tří vzájemně provázaných částí. 

Analytická část je výchozím zdrojem informací o městě a jeho okolí. Zachycuje základní „tvrdá“ data, 

jejich vývoj a trendy. Při tom odhaluje riziková místa rozvoje města. Zjištěné informace vsazuje do 

kontextu se situací regionu a s časovým vývojem. Informace jsou prezentovány v shrnující textové 

podobě a dále formou detailních tabulek a grafů. 

Názory občanů mapují postoje, potřeby a názory obyvatel města. Vycházejí z provedeného 

dotazníkového šetření, do něhož se obyvatelé města zapojili. Druhým vstupním podkladem je 

pocitová mapa, kterou vyplňovali účastníci veřejného projednání. Díky těmto zdrojům mohl 

strategický plán zmapovat názory, přání a potřeby obyvatel města, a ty se tak staly dalším podkladem 

pro návrhy konkrétních řešení. 

Návrhová část je klíčovou součástí strategického plánu a strategií ve vlastním slova smyslu. Definuje 

vizi města, určuje prioritní oblasti, na které je třeba se zaměřit, a v rámci strategických cílů popisuje 

konkrétní opatření. Neméně důležitou součástí je implementace (soubor pravidel, jak zajistit 

uskutečnění plánovaných opatření) a monitoring (sledování úspěšnosti plnění cílů). 

Analytická část, Názory občanů a Návrhová část jsou zařazeny dále jako samostatné dokumenty. 
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5 Zpracovatel 

Strategický plán rozvoje města Bílina vznikl v gesci Odboru dotací a projektů města Bíliny. 

Odborným partnerem a facilitátorem zpracování strategického plánu byla Regionální rozvojová 

agentura Ústeckého kraje, a.s. 

 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

Expozitura: Budovatelů 2830, 434 37 Most 

Tel.: +420 417 633 240 

Fax: +420 476 706 331 

Web: www.rra.cz 
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Použité zkratky 

APZ  Aktivní politika zaměstnanosti 

ČR   Česká republika 

DDM   Dům dětí a mládeže 

DsPS  Dům s pečovatelskou službou 

ESIF Fondy ESIF určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro 

regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond 

(ENRF) a Evropská územní spolupráce (EÚS). 

EU  Evropská unie 

HNsP Bílina Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina 

IC  Informační centrum 

ICT Informační a komunikační technologie (z anglického Information and Communication 

Technologies) 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KC Bílina Kulturní centrum Bílina 

KP   Komunitní plán 

KVK  Karlovarský kraj 

LZ   Lidské zdroje 

MDČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

MěÚ  Městský úřad 

MKDS  Městský kamerový dohlížecí systém 

MMR  Ministerstvo místního rozvoje 

MP Bílina Městská police Bílina  

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPZ  Městská památková zóna 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MSP  Malé a střední podnikání 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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MTSB  Městské technické služby Bílina 

MVČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NPR  Národní přírodní rezervace 

NPÚ  Národní památkový ústav 

OD  Odbor dopravy 

ODaP  Odbor dotací a projektů 

ONI  Odbor nemovitostí a investic 

OPD  Operační program Doprava 

OPPIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

OSÚaŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

OSVaZ  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OSVV   Odbor správních a vnitřních věcí 

OŠKaS   Odbor školství, kultury a sportu 

OZP  Osoby se zdravotním postižením  

OŽP  Odbor životního prostředí 

PČR  Police České republiky 

PMS  Probační a mediační služba 

PO  Prioritní oblast 

PPI.   Pražské předměstí I. 

PPII.  Pražské předměstí II. 

PS   Pracovní skupina 

PSB   Pečovatelská služba Bílina 

RD   Rodinný dům 

ŘS   Řídicí skupina 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SD, a. s.  Severočeské doly, a.s. 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SFRB  Státní fond rozvoje bydlení 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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SP  Strategický plán 

SPRM  Strategický plán rozvoje města 

SŠ  Střední škola 

SÚS ÚK  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TC  Trestný čin 

ÚK  Ústecký kraj 

ÚP ČR  Úřad práce České republiky 

VKP  Významné krajinné prvky 

VKS  Výkonná a kontrolní složka  

VO  Veřejné osvětlení 

VPP  Veřejně prospěšné práce 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ZŠ   Základní škola 

ZÚŠ  Základní umělecká škola 

 

 


