Soulad RSRM CV 2020 s IPRM na úrovni jednotlivých klíčových oblastí, cílů
a priorit rozvoje:
Klíčová oblast: Hospodářství a zaměstnanost
Globální cíl: Systémově řešit podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti
s rostoucí nabídkou diversifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní
síly tak, aby nezaměstnanost výrazně nepřekračovala přirozenou míru.
Opatření: 1.2 Rozvoj infrastruktury pro podnikání.
Specifické cíle: 1.2.2 Oživit zastaralé a nefunkční areály.
Klíčová oblast: Životní prostředí, urbanismus a bydlení
Globální cíl: Rozvíjet efektivně fungující město v souladu s udržitelným rozvojem. Udržet stávající
osídlení města a dosáhnout vyvážené a funkční struktury ve všech jeho částech. Podporovat rozvoj
města jak z hlediska nárůstu obyvatel, tak i kvality bydlení a života.
Opatření: 2.2 Zkvalitňování veřejné zeleně.
Specifické cíle: 2.2.1 Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně; 2.2.2 Zavést ochranná opatření proti
vandalům.

Opatření: 2.6. Zlepšování stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti.
Specifické cíle: 2.6.4 Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a občanské
vybavenosti.
Klíčová oblast: Volný čas, kultura, sport
Globální cíl: Zajistit dostatečnou a strukturovanou nabídku kulturních, sportovních a volnočasových
aktivit pro všechny vrstvy obyvatel města i pro návštěvníky. Zvolit specializovaný přístup pro občany
s aktivním přístupem k životu a disponujícími finančními prostředky, které mohou investovat do
náročnějších forem relaxace a odpočinku, dále pro mládež z nízkopříjmových struktur obyvatelstva,
které se naopak nedostává dostatku podnětů, jež by formovaly jejich osobnost žádoucím směrem,
dále pro zahraniční návštěvníky a pro pracovníky zahraničních firem se sídlem ve městě.
Zvýšit zájem občanů o kulturní dění ve městě, podpořit jejich otevřenost k různým trendům v
kulturním dění a aktivně je zapojit do kulturního a sportovního dění ve městě. Přitom úzce
spolupracovat s občanskými sdruženími a občanskými aktivitami, výrobní ci finanční sférou ve městě.
Vybudovat ve městě takové kulturní a sportovní zázemí, aby se město Chomutov stalo kulturním a
sportovním centrem regionu.
V oblasti sportu vytvářet podmínky pro zkvalitnění sportovní úrovně vrcholového, výkonnostního i
masového sportu.
Opatření: 5.1 Volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Specifické cíle: 5.1.1 Zajistit co nejširší nabídku aktivit trávení volného času v různých částech města
pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel; 5.1.2 Monitorovat a zohledňovat aktuální trendy
v oblasti trávení volného času a přizpůsobovat nabídku poptávce; 5.1.3 Reagovat na potřeby a
požadavky v oblasti kultury, sportu a volného času národnostních menšin i nově příchozích investorů
vč. využití možnosti jejich finančního zapojení; 5.1.4 Podporovat činnost zájmových seskupení a
občanských sdružení, která se kulturním a sportovním aktivitám přímo či okrajově věnují a zajišťují
doplňkové aktivity, které město nenabízí nebo nemůže financovat.

Opatření: 5.2 Zařízení pro volný čas, kulturu a sport
Specifické cíle: 5.2.1 Dobudovat infrastrukturu sportovních a kulturních zařízení (sportoviště,
cyklostezky, dětská hřiště, kulturní stánky apod.) a další zařízení pro trávení volného času (rekreační
klidové zóny, nízkoprahová centra atd.) tak, aby jimi byly všechny části města rovnoměrně vybaveny a
aby byly využity volné kapacity školských zařízení; 5.2.2 Udržet stabilizovaný stav kulturních a
sportovních objektů.
Opatření: 5.3 Řízení a zajištění institucí pro volný čas, kulturu a sport
Specifické cíle: 5.3.2 V maximální míře využít možných dotačních programů z EU, ČR a dalších zdrojů
(Nadace, sponzoři apod.).

Tabulka 2: Rekapitulace specifických cílů RSRM CV 2020 v souladu s IPRM
2.2.1 Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně
2.6.4 Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a
občanské vybavenosti
Krátkodobé
5.1.4 Podporovat činnost zájmových seskupení a občanských sdružení,
která se kulturním a sportovním aktivitám přímo či okrajově věnují a
zajišťují doplňkové aktivity, které město nenabízí nebo nemůže financovat
1.2.2 Oživit zastaralé a nefunkční areály
2.2.2 Zavést ochranná opatření proti vandalům
5.1.1 Zajistit co nejširší nabídku aktivit trávení volného času v různých
částech města pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel
5.1.2 Monitorovat a zohledňovat aktuální trendy v oblasti trávení volného
Střednědobé
času a přizpůsobovat nabídku poptávce
5.1.3 Reagovat na potřeby a požadavky v oblasti kultury, sportu a volného
času národnostních menšin i nově příchozích investorů vč. využití
možnosti jejich finančního zapojení
5.2.2 Udržet stabilizovaný stav kulturních a sportovních objektů
5.2.1 Dobudovat infrastrukturu sportovních a kulturních zařízení
(sportoviště, cyklostezky, dětská hřiště, kulturní stánky apod.) a další
Dlouhodobé
zařízení pro trávení volného času (rekreační klidové zóny, nízkoprahová
centra atd.) tak, aby jimi byly všechny části města rovnoměrně vybaveny
a aby byly využity volné kapacity školských zařízení
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