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1. Úvod
Strategický plán rozvoje obce Dolní Rychnov je základním koncepčním dokumentem
pro řízení rozvoje obce.
Cílem tohoto dokumentu je sjednotit celkový náhled na rozvoj obce, stanovit
dlouhodobé cíle a priority a navrhnout řešení v podobě rozvojových projektů, způsobu
jejich realizace a financování. Jeho existence je velmi důležitá také z pohledu možností
čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.
Strategický plán rozvoje obce se dělí se dvě základní části. Na část analytickou, která
zachycuje stávající stav komplexním zhodnocením situace obce a část návrhovou, která
shrnuje způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě opatření a aktivit.
Dokument vznikl pod dohledem veřejné pracovní skupiny. Obyvatelé obce měli
možnost se vyjádřit formou ankety nebo v rámci veřejných projednání.
Dokument byl vypracován v průběhu druhého pololetí roku 2015.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje obce Dolní Rychnov schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov.
Datum schválení:
Číslo usnesení:
Text usnesení:
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2. Analytická část
2.1

Charakteristika obce

2.1.1 Území
Obec Dolní Rychnov, která byla německy nazývána Unter Reichenau), se nachází na
území Karlovarského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov,
v bezprostřední blízkosti tohoto města. Karlovarský kraj je nejzápadněji položený kraj
v České republice. Od města Karlovy Vary, které je známé především díky lázeňství, a
které je zároveň krajským městem, je Dolní Rychnov vzdálen přibližně 25 km.
Z geologického hlediska patří území Dolního Rychnova do Sokolovské pánve. Reliéf je
mírně zvlněný a má charakter ploché pahorkatiny. Jižní část území je spíše
vrchovinného rázu. Nadmořská výška kolísá od 410 m (severní okraj) do 580 m (jižní
hranice obce).
Celková katastrální výměra obce je 509 ha. Velkou část území změnila povrchová těžba
uhlí (zejména jižní část obce). V okolí se nachází několik rybníků. V obci je málo ploch
s travním porostem. Největším vodním tokem na tomto území je Rychnovský potok.
Z vodních ploch je nejvýznamnější Rychnovský rybník. V Dolním Rychnově byla
uměle vytvořena řada dalších vodních ploch v souvislosti s těžbou uhlí.
Obr. č. 1 – Dolního Rychnova na mapě

Zdroj: www.mapy.cz
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Znak obce a její historický vývoj
Obec Dolní Rychnov má ve svém znaku tři květy, které symbolizují bohatou louku
(nivu), což je odkaz na název obce (německé pojmenování Reichenau označuje místo
na bohaté, úrodné louce tzn. místo příhodné k založení osady). Zelená levá polovina
znaku symbolizuje zemědělskou historii obce a pravá červená strana znázorňuje oheň,
který symbolizuje sklářskou historii. Zlaté hornické nástroje jsou připomínkou
hornictví.
Znak
V zeleno - červeně polceném štítě vedle sebe tři stříbrné květy se zlatými středy nad
zlatými hornickými kladívky.
Obr. č. 2 – Znak obce Dolní Rychnov

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rychnov

Vlajka
List tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený. Uprostřed žlutá hornická kladívka, nad
nimi tři bílé květy se žlutými středy vedle sebe. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Obr. č. 3 – Vlajka obce Dolní Rychnov

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rychnov
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Historie
První listinný důkaz o existenci obce Rychnov je dochován z roku 1309. Jedná se o
dokument, který je rozhodčím nálezem ve sporu mezi panem Ekkardem z rodu
Nothaftů, synem rytíře Alberta z Valkenawe (Falkenau – Sokolov) a opatem Ulrichem
představitelem cisterciánského kláštera v bavorském Waldsassenu. Tímto zápisem
převádí Albert z Valkenawe svá práva ve vesnici Rychnawe (Rychnov) ve prospěch
kláštera ve Waldsassenu.

Obr. č. 4 – Listina rozhodčího nálezu (sbírka Bavorského zemského archivu München,
Německo)

Zdroj: Publikace „Dolní Rychnov v zrcadle času“ 2015

Rychnov (Reichenau) byl založen při středním toku Rychnovského potoka. Tento
potůček, pramenící ve Slavkovském lese, protékal kolonizační vesnicí Novina
(německy Grün), proto se horní tok potoka nazýval Grünbach.
První písemná zmínka o rozdělení Rychnova na Horní a Dolní (Obern und Untern
Reichenau) je dochována z roku 1454.
V 15. století patřila obec loketskému panství a v roce 1553 získal obec Volf Šlik a
připojil ji k sokolovskému panství (Falknov).
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Koncem 18. století byl Rychnov složen ze tří částí – Horní Rychnov, Dolní Rychnov a
Ovčárna. Obec Ovčárna (nyní Stará Ovčárna v katastru okresního města Sokolov) byla
založena na rychnovském katastru. Název obce zůstal zachován z dob, kdy byly v okolí
Horního Rychnova chovány ovce pro vlnu.
V témže období byly zaznamenány první pokusy o dobývání uhlí. V souvislosti
s rostoucí cenou dřeva díky vymýcení okolních lesů, začínal být čím dál tím větší zájem
o těžbu uhlí. Dolní Rychnov se postupně stává z obce zabývající se převážně
zemědělstvím, obcí hornickou. Horní Rychnov pokračuje dál v tradičním zemědělském
hospodaření. První těžbu uhlí podnikl Mathäus Leistner. Zpočátku se jednalo o
primitivní způsob dobývání uhlí pomocí vrtáků.
V 19. století se Dolní Rychnov stal samostatnou, prosperující a rychle se rozvíjející obcí
díky nalezištím hnědého uhlí a Horní Rychnov se stal osadou této obce.
Průmyslový rozvoj obce zásadním způsobem ovlivnil příchod Johanna Davida Starcka,
který založil v Dolním Rychnově podnik na výrobu sazí, barev a naftalínu. Starck byl
za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Díky moderním strojům též zefektivnil
těžbu uhlí (první parní vodotěžný stroj). Po smrti J. D. Starcka (1841) pokračoval
v otcově šlépějích Johann Anton Starck, který nechal prorazit nejdelší dědičnou štolu
(Dědičná štola Svatého Antonína) v sokolovském hnědouhelném revíru. Štola byla
dlouhá téměř tři kilometry a měla za úkol odvádět nežádoucí vodu z důlních děl Dolního
Rychnova.
Důležitým momentem pro odbyt uhlí se stala výstavba sklárny na výrobu plochého skla,
kterou založil J. A. Starck. Výstavba byla zahájena v roce 1853. Sklářské pece byly
vytápěny generátorovým plynem získávaným z místního uhlí.
Dalším krokem k zefektivnění těžby bylo vybudování železniční trati Buštěhradská
dráha, čímž se též významně posílil odbyt vytěženého uhlí.
Po smrti J. A. Starcka v roce 1883 vznikla na základě jeho závěti společnost „Dolové a
průmyslové závody (dříve Johann David Starck) se sídlem v Dolním Rychnově. Jednalo
se o akciovou společnost, jejímž cílem byla modernizace a výstavba nových provozů a
navýšení těžby a výroby. Tato společnost měla v roce 1945 přibližně padesátiprocentní
podíl na celkové těžbě v rámci Sokolovska.
Počátkem 20. století byla těžební společností vybudována tepelná elektrárna, která
zajišťovala elektrickou energii pro průmyslové závody a okolí. V roce 1911 se poprvé
rozsvítilo veřejné osvětlení ve Falknově a posléze i v Dolním Rychnově a Tisové.
Postupně se elektrifikace rozšiřovala i do okolních obcí a v roce 1932 po jejím
zmodernizování se stala největší elektrárnou severozápadních Čech. Elektrárna ukončila
svůj provoz v roce 1968. Vedle sklárny byla postavena briketárna, která vyráběla
voděodolné brikety na základě výzkumů vlastní průmyslové laboratoře.
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V průběhu první světové války došlo k poklesu výroby místních průmyslových podniků,
jelikož díky vyhlášenému válečnému stavu, došlo k velkému úbytku zaměstnanců
působících na odborných pozicích. Po skončení války a vzniku samostatného
Československa se situace v obci postupně zlepšovala. S přibývajícím množstvím
dělníků vznikaly nové dělnické kolonie, které zajišťovaly ubytování většinou horníkům
a sklářům.
Avšak záhy následovala 2. světová válka. Ta měla velký dopad na veškerou
průmyslovou činnost, která byla podřízena válečné výrobě. Po válce došlo k odsunu
části německého obyvatelstva. Po znárodnění v roce 1946 vznikl zastřešující podnik
Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v Dolním Rychnově. Později se jeho název
změnil na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB). Pod HDB spadalo až 16
národních podniků.
Dvacáté století mělo zásadní vliv na změnu reliéfu místní krajiny. Dobývání hnědého
uhlí dosáhlo svého vrcholu. Lomy byly přeměněny ve velkolomy. Tento rozvoj si
vynutil i zánik starobylé osady Horní Rychnov koncem šedesátých let.
Spojením Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací
Sokolov založil Fond národního majetku v roce 1994 společnost Sokolovská uhelná.
K její plné privatizaci došlo o deset let později a vznikla následnická organizace
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Významnější doly a lomy v Dolním Rychnově
• důl Kern 1797 – 1890
• lom Gesteinigt 1848 – 1893
• důl Boghead (Antonín) 1881 – 1941
• lom Luitpold (Antonín) 1881 – 1965
• důl Max 1900 – 1906
• lom Sylvestr (Silvestr) 1939 – 1981
• důl Stará Anežka 1898 – 1907
• důl Nová Anežka 1907 – 1943
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Obr. č. 5 – Mapa Dolního Rychnova se zakreslením bývalých dolů na území obce

Zdroj: Publikace „Dolní Rychnov v zrcadle času“ 2015

2.1.2 Obyvatelstvo
Demografická situace
V obci Dolní Rychnov žilo k 31. 12. 2014 celkem 1406 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel
od roku 2009 vykazuje pozvolný pokles. Pro srovnání, v roce 2009 zde žilo o 76
obyvatel více, což značí pokles o 5,13 %, ačkoliv byl v obci až do roku 2014 stabilně
vyšší počet přistěhovalých oproti vystěhovalým obyvatelům. Důvodem tohoto poklesu
obyvatelstva je v posledních letech nárůst počtu vystěhovalých z obce. Současný stav je
do jisté míry ovlivněn zvyšující se nezaměstnaností a nedostatkem pracovních
příležitostí v této lokalitě.
Naopak počet narozených obyvatel je dlouhodobě vyšší než počet zemřelých v obci. Je
to dáno tím, že průměrný věk místního obyvatelstva je dle statistických údajů
38,2 let, což je věková skupina obyvatel, kteří zakládají nové rodiny nebo svoji rodinu
rozšiřují o další přírůstky.
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Tab. č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Dolní Rychnov
Rok

Počet
Počet
Počet
oby v a t el k oby v a t el k oby v a t el k
31.12. 31.12. 31.12. cel kem
m u ži
žen y

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1 447
1 482
1 467
1 430
1 426
1 437
1 406

740
752
750
737
734
736
710

707
730
717
693
692
701
696

Živ ě
n a r ozen í
cel kem

Zem ř el í
cel kem

22
17
22
15
17
10
18

Př ist ěh ov a l í V y st ěh ov a l í
cel kem
cel kem

11
12
14
9
9
8
12

61
81
33
71
40
78
41

49
51
56
54
52
69
78

Oby v a t el é Oby v a t el é Oby v a t el é
v e v ěku
v e v ěku
v e v ěku 65
0–14 l et
15–64 l et
a v íce l et
cel kem
cel kem
cel kem

280
296
285
280
278
280
265

1 035
1 048
1 042
1 004
994
987
962

132
138
140
146
154
170
179

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura
Vzhledem k současné tendenci poklesu obyvatelstva v produktivním věku a naopak
k nárůstu obyvatelstva v důchodovém věku lze ale v následujících letech očekávat
navýšení počtu zemřelého obyvatelstva oproti nově narozenému. Pro upřesnění, podle
statistických ukazatelů se počet obyvatel ve věku 65 let a více navýšil od roku 2008 o
47 osob. Naopak počet obyvatel ve věku 15-64 let klesl od tohoto roku o 73 osob.
Počet dětí ve věku 0-14 let klesl od roku 2008 o 15 osob.
Tab. č. 2 - Věková struktura obyvatel obce Dolní Rychnov k 31. 12. 2014
Počet obyvatel
z toho ve 0-14
věku (let) 15-64

65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
1406
265
962
179
38,2

Muži
710
138
488
84

Ženy
696
127
474
95
.

.

Zdroj: ČSÚ – Vše o území

Dětská složka (předproduktivní věk 0-14 let) tvoří 18,84 % populace obce. Počet osob
v produktivním věku (15-65 let) tvoří 68,42 % a obyvatelstvo v poproduktivním věku
(65 a více let) tvoří 12,73 % populace obce. Podíl mužů a žen je téměř vyrovnaný. Muži
tvoří 50,49 % a Ženy 49,50 % z celkového počtu obyvatel Dolního Rychnova, přičemž
dle věkového rozdělení je zastoupeno více mužů v předproduktivním a produktivním
věku a více žen v poproduktivním věku.
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Vzdělanostní struktura
Tab. č. 3 - Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
(vč. osob s nezjištěným vzděláním)
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
z toho podle stupně
vzdělání

úplné střední (s
maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské
osoby s nezjištěným
vzděláním

Celkem
1 216
17

%
100%
1,40 %

muži
582
8

ženy
634
9

347

28,54 %

146

201

347

28,54 %

219

128

272

22,37 %

97

175

25

2,06 %

8

17

4

0,33 %

0

4

99

8,14 %

51

48

53

52

105

8,63 %

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011

Dle výsledků SLDB (Sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011 tvoří největší část
obyvatelstva Dolního Rychnova osoby se základním vzděláním a osoby se středním
vzděláním vč. vyučení bez maturity. Každá z těchto skupin tvoří 28,54 % z celkového
počtu sčítaných osob. Na dalším místě je zastoupena skupina obyvatel s úplným
středním vzděláním s maturitou v podílu 22,37 %. Pokud jde o obyvatele s
vysokoškolským vzděláním, je v porovnání s Karlovarským krajem podíl k ostatnímu
vzdělání vyšší o více jak 1 %.

Národnostní složení
Pro přesné vyjádření hodnot národnostních menšin v obci neexistují žádné relevantní
zdroje, ze kterých by bylo možné čerpat tyto informace. Data z posledního Sčítání lidu,
domů a bytů jsou lehce zavádějící, neboť velká část osob (28,57 % dotazovaných) svoji
národnost neuvedla. Metodika sčítání lidu odráží hlavně informace o tom, k jaké
národnosti se respondenti sami aktivně hlásí.
Ze statistického zjišťování tedy všeobecně vyplývá, že převážná část (62,22 %)
obyvatelstva Dolního Rychnova se hlásí k české národnosti a k dalším národnostním
menšinám se hlásí celkem 7,38 % dotazovaných. Pro ilustraci přikládáme tabulku ze
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.
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Tab. č. 4 - Obyvatelstvo podle národnosti – Dolní Rychnov
Obyvatelstvo podle
národnosti celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
polská
národnost
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

nezjištěno

Celkem
1477
919
0
0
43
49
1
1
12
3
422
27

%

100
62,22
0,00
0,00
2,91
3,32
0,07
0,07
0,81
0,20
28,57
1,83

muži
725
461
0
0
23
25
0
1
5
1
195
14

ženy
752
458
0
0
20
24
1
0
7
2
227
13

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011

Bezpečnost a sociální situace
Obec Dolní Rychnov má zpracován „Plán prevence kriminality obce Dolní Rychnov na
období 2015-2017“. Tento dokument zahrnuje podrobnou analýzu kriminality a
bezpečnosti v obci. V obci je jmenována Komise pro prevenci kriminality tvořená
manažerem prevence kriminality, zástupcem sociální oblasti, romským poradcem a
zástupcem Policie ČR.
Sociálně vyloučené lokality v obci jsou podrobněji popsány v Plánu prevence
kriminality obce Dolní Rychnov.
V obci se nachází vyloučená lokalita. Jedná se o budovy s celkovým počtem 8 bytů.
Obyvatelé těchto nemovitostí jsou zároveň i vlastníky bytů.
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Obr. č. 6 – Lokalita Hřbitovní ulice

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obec v rámci opatření proti kriminalitě, zřídila pozici romského poradce, který
komunikuje s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Tento poradce byl jmenován
členem komise prevence kriminality v obci.
Plán prevence kriminality obce Dolní Rychnov obsahuje následující charakteristiku
sociálně vyloučených lokalit v obci:
• nevyhovující bydlení
• zanedbané okolí budov
• koncentrace sociálně slabých a nezaměstnaných osob a rodin převážně romské
národnosti
• sílící kriminalita, vandalismus, rušení nočního klidu a další prohřešky proti
běžným pravidlům pokojného občanského soužití
• přisuzovaná etnicita na základě místa bydliště a životního stylu
• prostorové vyloučení
• symbolické vyloučení spojené se stigmatizací
• nízká míra vzdělanosti a ztížená možnost tuto nevýhodu překonat
• ztížený přístup k legálním formám výdělečné činnosti, závislost na sociálních
dávkách a s tím spojená materiální chudoba
• rizikový životní styl, špatné hygienické poměry a s nimi související horší
zdravotní stav
• životní strategie orientovaná na přítomnost

13

• uzavřený ekonomický systém vyznačující se častým zastavováním majetku a
půjčováním peněz za vysoký úrok
• větší potenciál výskytu sociálně patologických jevů – alkoholismus, narkomanie
či gamblerství
• selhávání péče rodin o děti a mládež.
Navrhovanými opatřeními v rámci prevence kriminality obce je podpora zapojení
dalších partnerů do souvisejících aktivit, zapojení široké veřejnosti, vybudování hřiště a
atraktivních venkovních prostor pro neorganizovanou mládež. Dalšími plánovanými
kroky jsou: zavádění sociálních služeb zaměřených na děti a mládež a zlepšení
spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Sokolov.
V roce 2013 byla dokončena výstavba chodníku vedoucího do Sokolova včetně laviček
a osvětlení. Tímto krokem došlo k podpoře bezpečnosti chodců.
Pořízení bezpečnostních kamer pro zvýšení bezpečnosti a v rámci prevence je rovněž
obcí plánováno.
Pro názornost přikládáme mapu kriminality za sledované období leden 2013 – březen
2015, ze které je patný index kriminality (počet spáchaných trestných činů za zvolené
časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel) obvodního oddělení
Sokolov, pod který Dolní Rychnov spadá a okolních obvodních oddělení.
Obr. č. 7 - Mapa kriminality

Index kriminality
0-334,3

334,4-430,6 430,7-547,4 547,5-739,7 739,8-20170,1

Zdroj: www.mapakriminality.cz – vlastník Otevřená společnost o.p.s.
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Volnočasová a spolková činnost
Obec Dolní Rychnov je členem následujících organizací:
• Mikroregion Sokolov – východ – dobrovolný svazek obcí
• Zájmové sdružení právnických osob Sokolov – západ
• Hospodářská a sociální rada Sokolovska - vyvíjí zejména iniciativní a
koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu
• Euroregia Egrensis – regionální sdružení obcí a měst
• Nadace Georgia Agricoli – ochrana a obnova památek
• Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska
Obec pořádá spoustu akcí pro místní obyvatelstvo. Vznikly zde nové tradice, které
postupem času získaly na oblibě. Jednou z akcí jsou „Letní slavnosti“, které jsou
pořádány každoročně od roku 2010. Nejstarší tradicí v obci je „Pálení čarodějnic“ a
„Oslava dne dětí“. Organizuje se i vítání nových občánků.
Další tradicí, která se dodržuje od roku 2010 je „Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu“ a stavění venkovního betlému.
V roce 2011 vznikla další nová tradice „Masopustní průvod“ a v roce 2014 se konaly
první Vánoční trhy, které jistě budou v dalších letech také hojně navštěvovanou akcí.
V obci působí oddíl kopané SK Dolní Rychnov, který se také aktivně stará o sportovní
dění v obci a organizuje různé akce pro děti. Můžeme jmenovat například Mikulášskou
nadílku, Pyžamovou party, Soutěž o pohár starostky obce Dolní Rychnov, Zápas rodičů
proti dětem a spoustu dalších.
Oddíl má své vlastní webové stránky, na nichž pravidelně informuje občany o aktuálním
dění www.pripravkarychnov.8u.cz.
Dále zde má sídlo Kynologický klub č. 125 Sokolov, který se zaměřuje na agility,
základní a sportovní výcvik. Působilo zde mnoho dalších klubů např. Sportovně
střelecký klub České policie, Oddíl malé kopané FC Tenis Dolní Rychnov a dětský klub
Sedmikráska, bohužel byly v obci již zrušeny.
Důležitým článkem v pořádání různých akcí nejen pro seniory je klub žen z výtvarné
dílny Babinec, který aktivně spolupracuje s Mateřskou školou v Dolním Rychnově.
Babinec se velmi pravidelně a aktivně podílí na společenských, kulturních i sportovních
akcích pořádaných obcí pro své občany.
Z dlouho nevyužívané místnosti v podkroví budovy mateřské školy, která sloužila jako
sklad nepotřebného materiálu, byla v roce 2011 zřízena výtvarná dílna z finančních
prostředků Programu rozvoje venkova. Tato dílna slouží nejen k tvůrčí činnosti jako je
například malování na porcelán a různé ruční práce, ale také k setkávání občanů obce,
maminek s dětmi či dětí, které hrají na hudební nástroje.
V obci je knihovna pro veřejnost, kde si mohou občané nejen vypůjčit knihy, ale jsou
zde k dispozici i dva počítače s přístupem na internet, který je pro veřejnost zdarma.
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Ve východní části obce se nachází hřbitov, který byl založen v první polovině 20. století
a může se pochlubit novým oplocením, které bylo měněno v roce 2012. Je zde také
centrální kříž, který byl dne 2. 11. 2012 vysvěcen sokolovským farářem. Tento kříž byl
pro obec zhotoven místním občanem panem Milošem Herianem.

2.1.3 Hospodářství
Ekonomická situace
Většina výrobních a skladovacích ploch v Dolním Rychnově se nachází v jeho severní
části (podél ulic Bergmannova a Chebská). V této části sídlí největší zaměstnavatel v
obci – Vishay Electronic spol. s r.o.
Na jihozápadě území obce se nacházejí plochy výroby a skladování – lehký průmysl.
V této části Dolního Rychnova je plánován vznik další plochy pro výrobu. Převážně
jsou podnikatelské subjekty soustřeďovány ve výše zmiňovaných lokalitách a je zde
snaha o jejich oddělení od obytných a dalších částí obce pomocí zeleně.
Tab. č. 5 - Obory podnikání ekonomických subjektů Dolní Rychnov
Obor podnikání
2010

Období
2011
2012

2013

Ekonomické subjekty celkem
174
187
190
177
Zemědělství, lesnictví, rybářství
5
6
6
8
Zpracovatelský průmysl
33
34
31
25
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
1
1
1
1
klimatizovaného vzduchu
Zásobování vodou; činnosti související s
2
1
2
2
odpadními vodami, odpady a sanacemi
Stavebnictví
16
16
15
14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
32
38
38
31
motorových vozidel
Doprava a skladování
9
9
10
8
Ubytování, stravování a pohostinství
13
16
13
15
Informační a komunikační činnosti
2
2
2
1
Peněžnictví a pojišťovnictví
8
7
8
11
Činnosti v oblasti nemovitostí
4
4
4
4
Profesní, vědecké a technické činnosti
23
24
24
24
Administrativní a podpůrné činnosti
1
2
2
2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
1
1
1
1
zabezpečení
Vzdělávání
2
2
3
3
Zdravotní a sociální péče
4
4
4
4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
3
4
3
3
Ostatní činnosti
11
12
18
15
Nezjištěno
4
4
5
5
Zdroj:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=null&childsel0=5&cislotab=ORG9032UC&voa=tabu
lka&go_zobraz=1&aktualizuj=Aktualizovat&childsel0=5&pro_4_115=538591
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K 31. 12. 2013 bylo v obci registrováno 177 ekonomických subjektů se zjištěnou
aktivitou, z toho 133 fyzických a 44 právnických osob. Došlo k mírnému poklesu oproti
předešlému roku. V celých 100 případech se jedná o podniky bez zaměstnanců, druhou
nejpočetnější skupinou jsou podniky s 1 – 5 zaměstnanci. Mezi největší zaměstnavatele
v Dolním Rychnově patří Vishay Electronic spol. s r.o. s necelými 300 zaměstnanci a
v kategorii do 199 zaměstnanců je to firma DOP – HC s.r.o., provozující v obci Dům
ošetřovatelské péče a přidružené služby. Co se týče oborů činností podnikatelských
subjektů, je v obci zastoupen převážně zpracovatelský průmysl, stavebnictví a
velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel. Jako v celém ORP
Sokolov i v Dolním Rychnově je velmi malé zastoupení zemědělské činnosti. K výše
uvedenému datu bylo v obci evidováno 8 subjektů zaměřených na zemědělství, lesnictví
a rybářství.
Ze stávajících firem a živnostníků žádný z nich nenavazuje přímo na historické tradice
této průmyslově významné obce, až na výjimku, kterou je pekařství Baborovský (dříve
Hacklovo), jehož vznik je datován na počátek 20. století.
V obci se nachází tyto komerční služby – potraviny, pekárna, pošta, restaurace, pivnice,
večerka, ubytovna, nehtové studio, solárium a kosmetika.
Obr. č. 8 – Budova místní pošty

Zdroj: Publikace „Dolní Rychnov v zrcadle času“ 2015

Z výše uvedeného a také z výsledků ankety spokojenosti občanů vyplývá, že pokrytí
území službami není dostatečné. I přesto, že chybějící služby jsou dostupné v nedalekém
Sokolově a okolních obcích, obyvatelé Dolního Rychnova by některé z nich uvítali
přímo ve své obci.
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Podpora podnikání
Spolupráce obce s místními podnikatelskými subjekty je velice intenzivní a úzká. Na
obec se obracejí převážně jako zaměstnavatelé, a to z důvodu náboru nových
zaměstnanců do svých provozoven.
Dále obec podporuje drobné živnostníky např. reklamou uveřejněnou na webových
stránkách obce nebo rychlejším vyřízením různých administrativních úkonů.
Na druhé straně se podnikatelé podílejí na sponzorování obecních akcí, ať již přispěním
finanční částky či zapůjčením hmotného majetku.

Hlavní zaměstnavatelé v obci
Tab. č. 6 - Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více
zaměstnanci, které mají sídlo v obci Dolní Rychnov

Vishay Electronic spol. s
r.o.
DOP - HC s.r.o.
BOHEMIAN HANGER
SORTING s.r.o.

Kategorie podle
počtu zaměstnanců

Převažující činnost

Obchodní jméno

Elektroinstalační práce - revize, elektromateriál a
součástky - výroba
Ústavní zdravotní péče

Výroba ostatních plastových výrobků
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a
DACHDECKER spol. s r.o. sanitárním vybavením
Elektromechanika SOKO,
s.r.o.
Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
FRENZELIT s.r.o.
Výroba skleněných vláken
König-Porzellan Sokolov Výroba keramických a porcelánových výrobků
spol. s r.o.
převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

250 - 499
100 - 199
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99

Zdroj: ČSÚ, RES, vlastní šetření, www.uur.cz – data k 31. 12. 2010

Trh práce
Následující tabulka ukazuje zastoupení obyvatel Dolního Rychnova podle ekonomické
aktivity.
Tab. č. 7 - Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem
v zaměstnaní
tom: z toho podle zaměstnanci
postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
pracující na
vlastní účet
ze
pracující
zaměstnaných důchodci
ženy na
mateřské
dovolené

Celkem

muži

ženy

616
526
374
44
69

320
275
186
29
42

296
251
188
15
27

27

14

13

11

-

11

18

nezaměstnaní

90
721
314
237
140

Ekonomicky neaktivní celkem
z toho nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou
aktivitou

45
321
106
130
84

45
400
208
107
56

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011

Obec má dle uvedené tabulky necelých 42 % ekonomicky aktivních obyvatel.
Poměr nezaměstnaných mužů vůči ženám byl ve sledovaném období vyrovnaný čili
50 % : 50 %. Pokud jde o zaměstnanost, tak pracujících mužů je o necelá 3 % více než
žen a rovněž mužů v postavení zaměstnavatele je o 16 % více než žen na tomto postu.
Dále v Dolním Rychnově nebyl evidován ve sledovaném období žádný muž na mateřské
dovolené.
Tab. č. 8 - Počet nezaměstnaných v obci
Stav
k 31.12.

2008
2009
2010
2011
2014

Počet
Do 3
uchazečů měsíců
o práci
102
120
127
130
132

28
32
24

<3 >6
měsíců

12
17
22

<6
měsíců
>9
měsíců
58
20
9
10

<9
měsíců
>12
měsíců
16
14
6

<12
měsíců

43
44
55
68
72

Počet
uchazečů
o práci dosažitelní
95
118
127
129
128

Zdroj: http://vdb.czso.cz

Nezaměstnanost v obci pozvolna stoupá, jedná se o nárůst 6 nezaměstnaných/rok.
Z dostupných statistických údajů vyplývá, že v obci je průměrná nezaměstnanost 122
obyvatel/rok, což při současném počtu občanů činí necelých 9 %.
V níže uvedené tabulce je srovnání s okresy Karlovarského kraje. Dolní Rychnov je na
tom podobně jako okres Sokolov (ve kterém se nachází), kde činí nezaměstnanost 9,89
%, okres Karlovy Vary má 8,31 % a nejnižší nezaměstnanost je v okrese Cheb a to jen
6,41 %.
V porovnání s ostatními kraji v celé republice je Karlovarský kraj dlouhodobě
na 4. místě s nejvyšším počtem nezaměstnaných obyvatel, hned za Ústeckým,
Moravskoslezským a Olomouckým krajem.
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Tab. č. 9 - Ukazatel v Karlovarském kraji podle okresů v 1. - 4. čtvrtletí 2014
v tom okresy
Kraj celkem
Cheb

Karlovy Vary Sokolov

NEZAMĚSTNANOST (podle MPSV) 1)
Neumístění uchazeči o zaměstnání

17 290

4 165

6 806

6 319

z toho ženy

8 265

1 998

3 170

3 097

1 648

871

598

179

Podíl nezaměstnaných osob (%)

8,21

6,41

8,31

9,89

Uchazeči na 1 volné pracovní místo

10,5

4,8

11,4

35,3

Volná pracovní místa
2)

2)

podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xk/meziokresni_srovnani_karlovarskeho_kraje

Procento nezaměstnanosti v tomto území je srovnatelné s okresem Sokolov, který má
9,89 %. Podobnost je také ve značné závislosti zaměstnanosti na těžebním průmyslu,
ostatně jako v celém ORP Sokolov. Jelikož v posledních letech dochází k postupnému
útlumu těžby a tím i následného zpracování uhlí, vyplývá z toho propouštění
zaměstnanců v tomto odvětví a rapidní nárůst počtu nezaměstnaných osob v regionu.
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., která je největším zaměstnavatelem v
Karlovarském kraji, zaměstnává nyní více než 2000 obyvatel.
Problém může být však spatřován i v nedostatečné kvalifikaci nezaměstnaných ve
vztahu k nabízeným pracovním pozicím Úřadem práce či samotnými zaměstnavateli.
Nemalou roli hraje i dlouhodobá nezaměstnanost, kdy lidé vyloučení z pracovního
procesu, ztrácí pracovní návyky a sociální schopnosti a tím se výrazně zhoršuje jejich
opětovné začlenění do pracovního procesu.

Dojížďka za prací
Dojíždění obyvatel Dolního Rychnova do zaměstnání a do škol ilustrují data
v následující tabulce.
Tab. č. 10 - Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
v vyjíždějící do zaměstnání
tom v v rámci obce
tom do jiné obce okresu

490
253
39
158

do jiného okresu kraje

39

do jiného kraje
do zahraničí

11
6

vyjíždějící do škol

121

v v rámci obce
tom mimo obec

2

Nezjištěno
Zdroj: ČSÚ SLDB 2011

119
116

20

Z informačních zdrojů Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyplynulo, že 490 obyvatel
obce vyjíždí do zaměstnání či škol. Jedná se o více než 33 % zdejších obyvatel. Tento
fakt je ovlivněn také skutečností, že se v obci nenachází základní škola, tudíž všichni
žáci musí do škol dojíždět do okolních měst a obcí.

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Obec spolupracuje s Úřadem práce v Sokolově. Např. obec zaměstnává osoby
z evidence Úřadu práce a získává na ně dotace, což napomáhá ke snižování
nezaměstnanosti v daném území.
Zahájení či rozvoji drobného podnikání v obci může napomoci v novém plánovacím
období Evropské unie 2014 – 2020 poskytování dotací v rámci operačních programů.
Např. Program rozvoje venkova prostřednictvím výzev MAS Sokolovsko o.p.s. Tento
dotační titul je směřován na živnostníky (i začínající), kteří mají méně než 10
zaměstnanců.

Cestovní ruch
Dolní Rychnov nemá kostel, kapličku ani žádnou jinou památku, která by se stala
lákadlem pro návštěvníky. Přesto návštěvníci přijíždějí do Dolního Rychnova a to za
kvalitním golfem, ale i za mnoha zajímavostmi v jeho nejbližším okolí. Za zmínku
zajímavostí v okolí Dolního Rychnova stojí jistě raně barokní zámek v Sokolově (2km),
gotický kostel sv. Kunhuty v Královském Poříčí (8km) či vyhledávané poutní místo
kostel Nanebevzetí Panny Marie a svaté Máří Magdaleny v Chlumu svaté Maří (10 km).
Ve větší vzdálenosti od Rychnova lze navštívit i středověký hrad Loket (cca 13 km).
Okolí Dolního Rychnova je jako stvořené pro cyklistické výlety, např. do nedaleké
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les nebo podél řeky Ohře ze Sokolova až do
Karlových Varů. V samotné obci lze absolvovat příjemnou procházku po místním
lesoparku. Z výše uvedených důvodů se v obci nenachází žádné půjčovny, infocentra a
další služby pro návštěvníky. Je zde pouze jediná ubytovna (hostel), ovšem s kapacitou
100 lůžek. Tudíž ji lze využít nejen jako cenově výhodné přenocování pro méně náročné
turisty, ale také jako ubytování zaměstnanců při firemních akcích, pracovních cestách
či montážích.
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Obr. č. 9 – Ubytovna Duhak

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 10 – Pěší trasa - Lesopark

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 11 - Pěší trasa - Lesopark

Zdroj: Abri, s.r.o.

2.1.4 Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec má samostatný vodovodní systém. Podzemními zdroji pitné vody pro obytnou část
obce jsou prameniště, která se rozkládají v úpatí Paseckého vrchu jihozápadně od obce.
Průmyslová část navazuje na vodovod Sokolova tj. zásobení Skupinovým vodovodem
Horka.
Dolní Rychnov je napojen na kanalizaci, která je zakončena čističkou odpadních vod
(ČOV). Jde o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s technologickou
linkou, která byla postavena v 90. letech 20. století. Tato se nachází v ulici Revoluční,
poblíž komunikace Sokolov – Citice.
Pro vytápění bydlení je v obci využíván plyn, elektřina a pevná paliva. Průmyslové
areály jsou pak napojeny na parovod Tisová.
V obci se uvažuje o 100% plynofikaci nových objektů, kdy zemní plyn bude používán
jak pro vytápění objektu, tak i k vaření a ohřevu vody.
Správní území obce Dolní Rychnov je zásobováno elektrickou energií z rozvodny
Tisová.
Obec je připojena k síti společnosti Telefónica O2 Czech Republic a T – mobile.
Internetové připojení si řeší každá domácnost individuálně.
Pokud jde o elektrickou síť, je území Dolního Rychnova plně pokryto a to z rozvodny
Tisová. V případě nárůstu nové zástavby budou stávající trafostanice dle potřeby
posíleny.
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Nakládání s odpady
Odvoz komunálního odpadu je v obci zajišťován prostřednictvím svozové firmy, která
odpad odváží na řízenou skládku TKO (tuhý komunální odpad) mimo správní území
obce. V obci se v současné době nenachází skládka pro ukládání TKO, ani skládka
nebezpečných odpadů.
Od 01. 04. 2015 je na území obce nově zřízen sběrný dvůr na ukládání velkoobjemového
komunálního odpadu (nábytek, stavební dřevo, lina, koberce, stavební materiál,
biologicky rozložitelný odpad a kovy) CHALUPNÍK – šrot s.r.o., který slouží občanům
obce Dolní Rychnov k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených
elektrických a elektronických zařízení. Dále zde funguje sběrný dvůr Asekol a.s.
V minulosti byly v obci identifikovány problémy s hlučností provozu kovošrotu v ulici
Revoluční.
Hlučnost byla již v roce 2014 řešena protihlukovou stěnou a použitím nových
technologií. Byl upraven provozní řád a proběhlo měření hladiny hluku, dle kterého
nebyly překročeny stanovené limity. Nicméně i přesto dochází zejména ve večerních
hodinách k rušení obyvatel bydlících v okolí nešetrným provozem.
I přes to, že je v obci k dispozici sběrný dvůr, který je pro místní obyvatelstvo zdarma,
a po obci je rozmístěno dostatečné množství sběrných nádob, potýká se obec s
problémem černých skládek na svém území.
Obr. č. 12 – Sběrný dvůr Chalupník – šrot s.r.o.

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Dopravní infrastruktura
Územím procházejí tyto dopravně významné silnice:
• rychlostní silnice R6 - Karlovy Vary - Sokolov – Cheb z této komunikace je
sjezd do obce na Bergmannovu ulici ( III/21026)
• silnice II. třídy -. II/210 - Kraslice - Dolní Rychnov - Teplá – Úterý z této
komunikace je sjezd do obce v Dobrovského ulici (III/21026)
• silnice III. třídy -. III/21026 - Dobrovského - Revoluční - Bergmannova –
Tisová. Jde o průjezdní a páteřní komunikaci obce
• silnice III. třídy �. III/21029 - Sokolov - Dolní Rychnov - ulice Chebská –
Bergmannova. Jedná se o napojení od Sokolova.
Od nájezdů na rychlostní komunikaci R6 je Dolní Rychnov vzdálen přibližně 2 km
(nájezd ve směru na Březovou a nájezd ve směru na Vítkov).
V obci je identifikováno několik nedostatků a závad v oblasti dopravy. Jednotlivé
závady jsou řešeny následujícím způsobem:
• šířka komunikací - je nutno řešit úpravy šířkových poměrů komunikací,
• technický stav místních obslužných komunikací - je nutno řešit opravy
technického stavu,
• křižovatka Dobrovského, Revoluční, Palackého - je umožněna úprava dle
územního plánu,
• lokální absence přechodů pro chodce - je umožněna úprava dle územního plánu,
• absence chodníků (podél některých silnic nejsou vybudované chodníky pro pěší)
- je umožněna úprava dle územního plánu,
• absence přirozených bariér na snížení rychlosti projíždějících vozidel (na
komunikaci III. třídy) - je možno zmírnit vybudováním nových přechodů pro
chodce, případně zpomalovači dopravy (např. střední dělící ostrůvky nebo
místním zúžením komunikace).
Dále se uvažuje o dobudování chybějících zálivů pro zastávky autobusu, kterých je
v obci 5. (Pošta, Zbrojnice, Sklotas, Báňské stavby, Vishay)
Hluk a vibrace v obci vznikají převážně z dopravního provozu. Nejintenzivnější hluk je
z komunikace III. třídy, která protíná obec.
Pro snížení negativních vlivů hluku je v územním plánu navrhována optimalizace
funkčních ploch tak, aby nedocházelo k zatěžování zejména obytných zón a dislokace
výrobních areálů do samostatných funkčních zón, oddělením od obytných lokalit a
zajištěním jejich optického a hlukového odstínění výsadbou zeleně s funkcí ochranných
clon.
(Zdroj: územní plán DR)

Obec v současné době nemá problémy s parkovacími místy, což vzešlo i z výsledků
ankety. Přesto má obec do budoucna vyčleněn pozemek pro případné záchytné
parkoviště v centru území a to nedaleko MŠ v Šafaříkově ulici, neboť se dá do budoucna
předpokládat další nárůst využívání individuální automobilové dopravy.
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Obr. č. 13 – Pozemek pro plánované parkoviště

Zdroj: Abri, s.r.o.

Autobusová doprava
V současné době má obec Dolní Rychnov dostatečné spojení s okolím autobusovou
dopravou.
Dolní Rychnov – Sokolov: všední dny
MHD
Linka 1 Březová - Dolní Rychnov, Sokolov Terminál – Dolní Rychnov – Březová
4:37,5:43, 6:00, 6:33, 6:50, 7:14, 7:34, 8:05, 8:54, 10:34, 11:33, 12:20, 12:53, 13:35, 13:57,
14:21, 14:44, 14:50, 15:18, 13:57, 14:21, 14:44, 14:50, 15:18, 15:35, 16:08, 17:05, 18:13,
18:55, 19:40, 20:42, 21:25, 22:15, 22:44

Linka 3 Sokolov, Hrušková-Sokolov, Závodu míru – Sokolov, Terminál – Tisová, ETI
6:13, 11:43, 14:10, 14:30, 22:28

Mimo MHD
Linka Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov
6:15, 7:06, 7:35, 8:40, 12:25, 13:39, 14:56, 13:39, 14:56, 15:33, 15:45, 18:10, 19:19, 21:33

Linka Habartov-Bukovany- Březová, Tisová-Sokolov
6:33

Linka Sokolov – Bukovany - Habartov, Dukla - Chlum sv. Maří – Habartov
6:34, 7:39, 9:59, 11:39, 14:59, 15:30, 20:41

Linka Kynšperk nad Ohří – Chlum sv. Maří – Bukovany – Sokolov
7:41, 13:37, 16:47

Linka Sokolov – Březová – Rovná
23:07, 22:20

Dolní Rychnov – Sokolov – víkendy a svátky
MHD
Linka 1 Březová - Dolní Rychnov, Sokolov Terminál – Dolní Rychnov – Březová
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4:40, 6:05, 7:15, 8:15, 9:15, 10:05, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:15,
20:15, 21:10

Linka 3 Sokolov, Hrušková-Sokolov, Závodu míru – Sokolov, Terminál – Tisová, ETI
6:13, 18:10

Mimo MHD
Sokolov – Bukovany – Habartov – Dukla – Chlum – Habartov
4:51, 7:28, 9:18, 13:12, 16:54, 19:14

Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov
5:23, 13:30, 17:35, 21:33

Sokolov – Dolní Rychnov: všední dny
MHD
Linka 3 Sokolov, Hrušková-Sokolov, Závodu míru-Sokolov, Terminál – Tisová
4:26, 5:11, 11:01, 13:21, 13:46, 17:16, 21:11

Linka 1 Březová – Dolní Rychnov - Sokolov, Terminál – Dolní Rychnov-Březová
4:47, 5:21, 5:53, 6:11, 6:43, 7:01, 7:29, 7:49, 9:07, 9:55, 10:53, 11:43, 12:31, 13:03, 13:20,
13:46, 14:08, 14:32, 15:04, 15:28, 16:18, 17:36, 18:23, 19:06, 19:51, 20:52, 21:36, 22:26

Linka 5 Sokolov, Závodu míru – Sokolov, sídliště Michal – Sokolov, MěÚ Tisová
5:26, 6:31

Sokolov – Bukovany – Habartov, Dukla – Chlum sv. Maří – Habartov
5:10, 6:45, 9:00, 11:00, 12:30, 13:35, 14:50, 16:25, 21:50

Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov
5:20, 5:50, 6:23, 6:55, 10:15, 11:30, 14:00, 14:35, 15:15, 15:45, 17:20, 18:22, 22:20

Kynšperk nad Ohří – Chlum sv. Maří – Bukovany – Sokolov
6:25, 10:00, 14:25, 15:35, 18:20, 19:45

Sokolov – Březová – Rovná
22:15

Sokolov – Rychnov: víkendy
MHD
Linka 1 Březová – Dolní Rychnov – Sokolov, Terminál – Dolní Rychnov – Březová
5:45, 6:55, 7:55, 8:55, 9:42, 10:55, 11:47, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:55,
20:26, 21:21

Linka 3 Sokolov, Hrušková – Sokolov, Závodu míru – Sokolov, Terminál – Tisová
5:16, 17:11

Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov
6:25, 14:25, 22:20

Sokolov – Bukovany – Habartov, Dukla-Chlum- Habartov
6:48, 12:20, 16:00, 18:20, 19:45

Výhradním dopravcem zajišťujícím MHD v obci jsou Autobusy Karlovy Vary a.s. Obec
každoročně přispívá ze svého rozpočtu na provoz MHD v obci.
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Obr. č. 14 – Autobusová zastávka Sklotas, v pozadí budova bývalé školy – nyní dům
ošetřovatelské péče

Zdroj: Abri, s.r.o.

Železniční doprava
V severní části průmyslových areálů obce se nachází vlečka a železnice podél ulic
Chebská a Bergmanova. Dostupnost celostátní železniční tratě trať č. 140 Cheb Karlovy Vary - Ostrov - Chomutov; žst. Sokolov - cca 2 km.

Cyklostezky a cyklotrasy
V současné době neprochází obcí žádná značená cyklotrasa nebo cyklostezka. Několik
cyklistických tras procházejících územím obce je ale navrženo. Cyklotrasa P1 – úsek
113 Dolní Rychnov – Sokolov byla navržena v rámci projektu „Cyklostezky po
zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“, nyní
je ve fázi vyřizování stavebního povolení. Z tohoto důvodu bylo území pro výstavbu
cyklostezky propůjčeno do užívání městu Sokolov, které po získání výše zmiňovaného
povolení opět území předá Dolnímu Rychnovu, aby mohla být cyklostezka realizována.
Tato cyklostezka je rozdělena na 3 samostatné etapy (Sokolov, Dolní Rychnov a
Březová).

Letecká doprava
Veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary je vzdáleno cca 31 km.
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2.1.5 Vybavenost
Bydlení
Dle statistických údajů, které zachycují bytovou výstavbu v Dolním Rychnově v letech
2010 – 2014, nedošlo v tomto období k významnému nárůstu nových bytů, ať už
v bytových či rodinných domech. Celkem bylo dokončeno 24 bytů za toto období.
Tab. č. 11 - Dokončené byty v Dolním Rychnově dle jednotlivých let

Rok
2010

Byty
celkem
4

V
rodinných
domech
4

2011

3

3

2012
2013
2014

2
2
4

2

V
bytových
domech

Zdroj: ČSÚ

V obci je celkem 338 domů, z čehož je 92,6 % obydleno. Nejvíce domů je vlastněno
fyzickými osobami. Ve vlastnictví obce či státu bylo v době sčítání 12 domů z toho 11
rodinných a 1 ostatní budova. V současné době je ve vlastnictví obce už jen 9 bytových
domů.
Tab. č. 12 - Domy v Dolním Rychnově
Domy Dolní Rychnov
Domy úhrnem
Domy obydlené

Celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

338

307

27

4

313

284

25

4

Zdroj: SLDB 2011

Obydlených bytů bylo v době Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v Dolním Rychnově
467. Z toho 21,41 % tvořily nájemní byty. Byty v bytových domech jsou většinou tří až
čtyřpokojové.
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Tab. č. 13 - Byty v Dolním Rychnově
Byty Dolní Rychnov

Celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

Obydlené byty celkem

467

316

147

4

270

268

-

2

26
100
-

9
-

26
90
-

1
-

13
32
78
98

5
5
47
68

7
27
30
30

1
1
-

183

165

18

-

z toho
právní
důvod
užívání
bytu

ve vlastním domě
v osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní
1

z toho s
počtem
obytných
místností

2
3
4
5 a více

Zdroj: SLDB 2011

V obci se díky rozsáhlé důlní činnosti ve 20. století nedochovalo mnoho původních
domů. Všechna místa byla více či méně poznamenána těžbou uhlí a následným
zahlazováním důlní činnosti. Jedním z nejstarších dochovaných hrázděných domů je
stavení v ulici Husova.
Jinak zde převažují domy typu rodinné domy – novostavby a bytové domy.
Obr. č. 15 – Bytový dům v Kollárově ulici – soukromý vlastník

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Školství a vzdělávání
Mateřská škola je v obci jediné předškolní zařízení s kapacitou 50 dětí. Jsou otevřeny
dvě třídy pro děti ve věku od tří do šesti let. Součástí třídy je i herna, šatna a sociální
zařízení. Mateřská škola disponuje velkou zahradou s dopravním hřištěm a pískovištěm.
Zahrada je vybavena sportovním náčiním. Součástí vzdělávací činnosti je i výuka hry
na zobcovou flétnu, výuka anglického jazyka, jízda na kolech, tříkolkách a koloběžkách,
výlety do přírody, exkurze, logopedická činnost a práce s keramikou.
V roce 1996 byla uzavřena základní škola v Bergmanově ulici a tím po 144 letech
nadobro skončila i školní výuka v obci. Budova školy byla prodána a dnes je sídlem
Domu ošetřovatelské péče, který provozuje soukromá firma.
Péče o děti do 3 let je individuální. Žáci základních a středních škol dojíždějí do
Sokolova.
Obr. č. 16 – Budova Mateřské školy

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 17 - Budova bývalé školy

Zdroj: Publikace „Dolní Rychnov v zrcadle času“ 2015

V roce 2013 vynaložila obec prostředky ze svého rozpočtu ve výši 1 061 861 Kč na
účely vzdělávání. Menší náklady vynakládaných prostředků v porovnání s ostatními
obcemi v okrese jsou způsobeny zejména skutečností, že obec Dolní Rychnov nemá
žádnou základní školu. Finanční prostředky tak plynuly především na podporu mateřské
školy a rovněž na děti školou povinné dojíždějící do škol v Sokolově. V současnosti již
poplatky za dojíždějící školáky hradí stát, tudíž obec vynakládá v oblasti vzdělávání
prostředky na předškolní zařízení.
Tab. č. 14 - Porovnání rozpočtu na vzdělávání s okolními obcemi velikosti 1001 – 2000
obyvatel v roce 2013
Vybraná obec
Lomnice
Oloví
Bukovany
Vintířov
Svatava
Dolní Rychnov

Rozpočet v roce
2013
4 894 019 Kč
4 127 952 Kč
3 200 000 Kč
2 853 664 Kč
2 341 906 Kč
1 061 861 Kč

Zdroj: www.rozpocetobce.cz
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Zdravotnictví
V obci se v současné době nachází pouze jedno zdravotnické zařízení. Toto zařízení je
nestátní a provozuje jej firma DOP – HC s. r. o. Jedná se o akreditovanou léčebnu, která
poskytuje 24h lékařskou péči včetně rehabilitace dlouhodobě nemocným pacientům.
Toto 4 podlažní zařízení s 24 pokoji je schopno pojmout až 82 pacientů.
Firma DOP – HC s.r.o. provozuje také tzv. Home care – Domácí zdravotní péči a to
nejen na území obce, ale i v dalších obcích okresu Sokolov.
Obyvatelé obce dojíždějí za lékařskou péčí nejčastěji do přilehlého Sokolova a ostatních
obcí.
Obr. č. 18 - DOP-HC s. r. o. – bývalá škola

Zdroj: Abri, s.r.o.

Sociální péče
Sociální péči v obci zajišťuje rovněž firma DOP – HC s.r.o. a to formou domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory se specializuje na
obyvatele důchodového věku se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy a má
kapacitu 20 lůžek.
Domov se zvláštním režimem je pak určen pacientům, kteří nemohou vzhledem ke
svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách vlastního
domova a kteří mají sníženou soběstačnost a zhoršenou orientaci z důvodu onemocnění
stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Kapacita
tohoto domova činí 22 lůžek.
Oba domovy jsou provozovány ve společné budově s názvem Vila Maria.
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Pečovatelská služba je zajišťována stejnou firmou jako výše uvedené domovy a jedná
se o službu terénní, která je poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb. O sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je cíleně zaměřena na pomoc
seniorům a zdravotně postiženým osobám, při zvládnutí běžných životních
potřeb, o které se klient vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu již nemůže sám
starat.
Zdroj: http://www.dop-hc.cz/

Dále zde působí pečovatelská služba Sokolov, která zajišťuje seniorům v Dolním
Rychnově rozvoz obědů, úklid a další sociální služby dle potřeb (Centrum sociálních
služeb Sokolov).
Obr. č. 19 – Domov pro seniory Vila Maria

Zdroj: Abri, s.r.o.

Kultura
Obec byla oceněna „Modrou stuhou“ v roce 2012 v soutěži Vesnice roku. Toto ocenění
je udělováno za společenský život v obci. Dále v roce 2013 získala obec „Bílou stuhu“
za činnost mládeže. Je zde důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na
tradice. V roce 2015 obec získala Cenu naděje pro nový venkov, která je udělována za
živý spolkový a společenský život v obci.
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, obec pořádá řadu kulturních a
společenských akcí. Zde je jejich stručný výčet:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letní slavnosti
Pálení čarodějnic
Oslava dne dětí
Mikulášská nadílka
Zahájení adventu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, venkovní betlém a vánoční trhy
Masopustní průvod
Vítání občánků
Den seniorů
Sportovní bál
Přírodovědný den

Obr. č. 20 - Masopustní průvod

Zdroj: www.dolnirychov.cz

Obr. č. 21- Mikulášská nadílka

Zdroj: www.dolnirychov.cz
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I přes bohatý kulturní život a množství každoročně pořádaných akcí obec nedisponuje
žádným kulturním domem dokonce ani žádným společenským sálem, kde by bylo
možno pořádat akce za nepříznivého počasí nebo takové, které ani pod širým nebem
realizovat nelze. Všechny akce jsou tudíž pořádány ve venkovních prostorách
maximálně s přístřeškem.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec nutně potřebuje kulturní dům s vyhovujícím
společenským sálem, nejen pro konání akcí i v zimním období, ale i pro scházení občanů
v rámci různých kroužků či společenských setkání.

Sport a tělovýchova
Oblast pro sportovní vyžití je v obci situována ve východní i v západní části. Je zde
fotbalové hřiště s kabinami a altánem, dále hřiště na volejbal a golfový areál na
poddolovaných plochách po rekultivaci.
Toto golfové hřiště se nachází v nadmořské výšce 430 m n. m. Klimatické prostředí je
příznivé pro dosažení dlouhé golfové sezóny. Výstavbu golfového hřiště zrealizovala na
svých pozemcích společnost Sokolovská uhelná a.s., jako příkladný projekt navazující
na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Celková délka
18jamkového hřiště je 6288 m.
Obr. č. 22 – Fotbalové hřiště

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Pro děti je v obci od roku 2009 krásné dětské hřiště s mnoha herními prvky, vybudované
z finančního příspěvku MMR a v roce 2015 k němu přibyla dotace z MVČR na umělý
povrch a lezeckou stěnu.
I přes výše uvedené hřiště obec do budoucna plánuje rozšíření nabídky sportovních
aktivit v obci. V úvahu připadá venkovní hřiště s umělým povrchem pro různé druhy
sportů (např. volejbal, basketbal, nohejbal atd.) nebo vnitřní prostory pro sport
(tělocvična), která by eventuálně mohla sloužit jako společenský sál pro pořádání
kulturních a sportovních akcí obyvatel obce.
Obr. č. 23 – Dětské hřiště

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 24 – Vital park s cvičícími prvky

Zdroj: Abri, s.r.o.

Dále byl v roce 2014 úspěšně dokončen Vital park Dolní Rychnov. Vital park je
workout hřiště s posilovacími stroji, sloužící široké veřejnosti pro pohyb a procvičení
svalů celého těla. Jedná se o hřiště druhé generace, jehož prvky mohou využívat občané
všech věkových kategorií ke sportovním účelům.
Obr. č. 25 – Park ve středu obce (centrální park)

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Park v centrální části obce byl vyhodnocen v anketě jako nejhezčí část Dolního
Rychnova. Jedná se o zatravněné území s několika rybníčky osázené zelení a doplněné
lavičkami, jehož součástí je i zmiňovaný Vital park.
Obr. č. 26 - Zarostlé hřiště v Pískové ulici

Zdroj: Abri, s.r.o.

Zarostlé hřiště na fotografii se nachází v Pískové ulici a v budoucnu by se na něm měli
venčit čtyřnozí mazlíčci z celé obce.
V Dolním Rychnově působí fotbalový oddíl SK Dolní Rychnov. Je zaměřen převážně
na malé začínající fotbalisty, kteří se takto seznamují se základy fotbalu, tréninkem a
kolektivní hrou. Je rozdělen do tří mládežnických kategorií: mladší žáci, starší přípravka
a mladší přípravka. Pořádají se pravidelně mistrovská utkání na okresní úrovni a během
sezony i turnaje přesahující hranice okresu. Klub má k dispozici zkušené trenéry a
kvalitní zázemí. Je pořadatelem i mnoha mimo fotbalových aktivit pro rodiče s dětmi.
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Obr. č. 27 - Zápas mladší přípravky proti rodičům

Zdroj: http://www.pripravkarychnov.8u.cz/

Obec plánuje výstavbu nové budovy obecního úřadu a multifunkčního objektu pro
sportovní, kulturní a společenské vyžití. Nové centrum by mělo navázat na bohatou
kulturní tradici, na někdejší bohatý spolkový život a zároveň by bylo místem setkávání
zdejších obyvatel při slavnostních i neformálních příležitostech.
(Zdroj: Publikace „Dolní Rychnov v zrcadle času“ 2015)

2.1.6 Životní prostředí
Celková výměra katastru Dolní Rychnov je 509 ha. Zemědělská půda zabírá více než 93
ha v území, což je necelých 19 %. Ze zemědělské půdy má největší zastoupení orná
půda (39,4 ha), dále trvalé travní porosty (34,2 ha) a zahrady (19,5 ha). Sady, chmelnice
a vinice nejsou zastoupeny vůbec. Nezemědělskou půdu tvoří nejvíce ostatní plochy
(309 ha), lesní plochy (67,8 ha), zastavěné plochy a nádvoří (23 ha) a vodní plochy (16,1
ha).
Zdroj: ČSÚ 2013

Největším vodním tokem v obci je Rychnovský potok, přitékající ze Slavkovského lesa
na východním okraji obce. Z vodních ploch stojí za zmínku Rychnovský rybník, který
se nachází na Rychnovském potoce a jehož okolí je definováno jako území s vyšší
ekologickou stabilitou. V souvislosti s těžbou vznikla nebo byla uměle vytvořena řada
vodních ploch, které se postupně mohou stát ekologicky stabilizačními prvky.
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V současné době probíhá Revitalizace Dolnorychnovského potoka. Je to projekt, který
je rozvržen z důvodu časové a finanční náročnosti do čtyř etap a jehož cílem je
revitalizovat stávající koryto potoka v intravilánu obce Dolní Rychnov a zkapacitnit
jeho průtok.
Obr. č. 28 – Krvavý rybník

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 29 – Rychnovský rybník

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Na území obce se nenachází velkoplošné ani maloplošné zvlášť chráněné území. Není
zde vymezeno zákonné ochranné pásmo ochrany přírody, ptačí oblast, evropsky
významná lokalita apod. Dolním Rychnovem prochází nadregionální, regionální a
místní biokoridor a 3 regionální biocentra.
Obec Dolní Rychnov je a zůstane centrem převážně bydlení v symbióze s ostatními
funkcemi, jakými jsou vybavenost, výroba, služby a sport.
Dolní Rychnov spadá do Sokolovské pánve, což je oblast silně zasažena antropickými
aktivitami. Blízký Sokolov zasahuje území obce svými negativními vlivy (teplárny,
průmysl).
Kvalita životního prostředí v Dolním Rychnově je dobrá, přesto je stále ovlivněna
v okolí probíhající těžbou a zpracováním hnědého uhlí. Těžební činnost má vliv na
kvalitu ovzduší, jedná se o znečištění prachem z povrchové těžby a emisními
škodlivinami dopravních vozidel projíždějících územím. Z dlouhodobého hlediska se
kvalita ovzduší pozvolna zlepšuje a to nejen díky postupnému útlumu těžby, ale také
poklesem využívání tuhých paliv jako primárního zdroje tepla.
V katastru obce Dolní Rychnov jsou pozemky, pod kterými se nacházejí stará důlní díla,
která jsou zatopena důlní vodou. V roce 2011 byla vypracována studie Geotermální
energie z důlních zdrojů v Dolním Rychnově, jejímž cílem bylo zjistit rozsah zatopení
děl, navrhnout technologii využití tepelného potenciálu důlních vod, zpracovat
projektovou dokumentaci vytápění tří občanských objektů pomocí tepelných čerpadel a
navrhnout funkční schéma geotermální teplárny so odhadem nákladů. Výsledky
potvrdily zavodnění důlních děl na tolik, aby bylo možno uvažovat o vytápění
plánovaných třech občanských objektů, s tím, že bude třeba ještě ujít dlouhou cestu, než
bude výše uvedené připraveno k realizaci. Pokud jde o geotermální teplárnu, tak
zkušebními vrty bylo zjištěno, že čerpací kapacita prakticky vylučuje možnost reálně
uvažovat o jejím vybudování.

2.1.7 Správa obce
Obecní úřad
Obec Dolní Rychnov je právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy,
územně samosprávný celek základního stupně. Jakožto právnická osoba v právních
vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své
záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem
a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec Dolní Rychnov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně
za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obecní úřad je v současnosti veden uvolněnou starostkou a dalšími 8 členy
zastupitelstva.
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Obr. č. 30 – Budova Obecního úřadu

Zdroj: Abri, s.r.o.

Organizace obcí zřizované či na ní rozpočtově vázané jsou Mateřská škola, místní
knihovna, fotbalový klub SK Dolní Rychnov.
Občané Dolního Rychnova jsou o dění v obci informováni pomocí úřední desky,
elektronické úřední desky, aktualit na internetových stránkách obce, obecním rozhlasem
a Zpravodajem „Rychnováček“, který vychází jako občasník. Obec také připravuje
komunikaci s místními obyvateli pomocí sociální sítě. Vytvoření profilu na facebooku
je plánováno na první čtvrtletí roku 2016.
Již od roku 2012 nabízí obec svým občanům na svých webových stránkách službu
Geoportál, což je mapový portál, která umožňuje online nahlížení do katastru
nemovitostí obce a získávání důležitých informací o pozemcích, stavbách, jednotkách a
jejich vlastnících.

Hospodaření obce
Za posledních 5 let hospodařila obec Dolní Rychnov s přebytkem z rozpočtu obce až
na výjimku roku 2012, viz níže uvedená tabulka. Hospodaření za rok 2012 bylo
negativně ovlivněno vkladem vodohospodářského majetku do vodohospodářského
sdružení (VSMOS).
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Tab. č. 15 - Hospodaření obce
rok
2009
2010
2011
2012
2013

přebytek rozpočtu obce
1 682 870,- Kč
424 960,- Kč
3 498 470,- Kč
- 1 688 150,- Kč
2 513 296,- Kč

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

V dále uvedených tabulkách je přehledně znázorněna struktura příjmů a výdajů rozpočtu
obce Dolní Rychnov v letech 2009 - 2013.
Tab. č. 16 - Struktura příjmů rozpočtu obce
rok 2009
příjmy celkem
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

Kč
17 382 440
11 479 610
3 859 760
1 437 730
605 340

%
100,0
66
22,2
8,3
3,5

rok 2010
příjmy celkem
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

Kč
19 503 080
13 164 490
4 001 270
95 320
2 242 000

%
100,0
67,5
20,5
0,5
11,5

rok 2011
příjmy celkem
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

Kč
19 252 310
12 806 250
4 225 440
1 277 850
942 770

%
100,0
66,5
21,9
6,6
4,9

rok 2012
příjmy celkem
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

Kč
17 003 550
12 736 240
2 271 250
573 420
1 422 640

%
100,0
74,9
13,4
3,4
8,4

rok 2013
příjmy celkem
daňové

Kč
19 475 620
14 308 826

%
100,0
73,5
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nedaňové
kapitálové
dotace

2 366 812
1 564 215
1 235 767

12,2
8
6,3

Tab. č. 17 - Struktura výdajů rozpočtu obce
rok 2009
výdaje celkem
zemědělství a lesy
průmysl
vzdělávání
kultura, církev a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa
rok 2010
výdaje celkem
zemědělství a lesy
průmysl
vzdělávání
kultura, církev a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa
rok 2011
výdaje celkem
zemědělství a lesy
průmysl
vzdělávání
kultura, církev a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa

Kč
15 699 570
0
4 523 360
2 025 460
739 870
1 578 780

%
100,0
0
28,8
12,9
4,7
10,1

1 876 370
2 105 450
73 700
114 400
2 662 180

12
13,4
0,5
0,7
17

Kč
19 078 120
0
5 956 180
2 706 300
443 070
490 670

%
100,0
0
31,2
14,2
2,3
2,6

1 987 140
3 245 410
80 900
124 320
4 044 130

10,4
17
0,4
0,7
21,2

Kč
15 753 840
0
1 752 710
1 639 860
499 270
445 190

%
100,0
0
11,1
10,4
3,2
2,8

4 407 540
3 190 340
115 100
114 400
3 589 430

28
20,3
0,7
0,7
22,8
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rok 2012
výdaje celkem
zemědělství a lesy
průmysl
vzdělávání
kultura, církev a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa
rok 2013
výdaje celkem
zemědělství a lesy
průmysl
vzdělávání
kultura, církev a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa

Kč
18 691 700
0
4 566 020
1 265 240
560 240
601 580

%
100,0

4 592 050
3 178 700
114 960
114 400
3 698 510

24,6
17
0,6
0,6
19,8

Kč
16 962 324
480
3 124 250
1 061 861
1 021 039
450 564

%
100,0
0
18,4
6,3
6
2,7

5 022 577
3 033 029
105 426
117 338
3 025 760

29,6
17,9
0,6
0,7
17,8

24,4
6,8
3
3,2

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Anketa mezi obyvateli
V rámci prací na Strategickém plánu rozvoje proběhl v obci průzkum potřeb obyvatel.
Tento průzkum byl realizován dotazníkovou formou v průběhu měsíce srpna a září
2015. Dotazník byl rozdělen na 3 části – Údaje o respondentovi, Průzkum spokojenosti
a Rozvoj obce. Otázky ankety byly diskutovány a schváleny členy realizačního týmu.
Anketa byla dobrovolná a zcela anonymní se zaměřením na všechny občany obce Dolní
Rychnov. Vyplňování dotazníku probíhalo jednak elektronicky on-line na webových
stránkách obce a dále v listinné podobě. Informace o probíhajícím průzkumu byly
uveřejněny na webových stránkách obce, dále byly dotazníky v listinné podobě
distribuovány občanům pomocí dobrovolníků a také byli obyvatelé obce informováni
místním rozhlasem. Vyplněné listinné dotazníky bylo možno odevzdat na obecním
úřadě. I přes celkem masivní informační kampaň a aktivní přístup členů realizačního
týmu, bylo posbíráno celkem 85 vyplněných dotazníků, což znamená
6% účast (v roce 2014 měla obec 1406 obyvatel). Počet obyvatel, kteří se zúčastnili
průzkumu, je ve srovnání s anketami v okolních obcích téměř shodný (nejčastěji mezi 5
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- 7 %). Názory veřejnosti tak byly reprezentovány náhodně vybraným vzorkem občanů,
který dokumentuje potřeby obyvatel obce. Dotazníkový formulář obsahoval celkem 27
otázek a 6 podotázek.
1. Část ankety zaměřena na údaje o respondentovi obsahovala 3 otázky,
2. Část ankety věnována průzkumu spokojenosti obsahovala 22 otázek
a 6 podotázek,
3. Část ankety rozvoj obce obsahovala 2 otázky.

Údaje o respondentovi
Souhrn výsledků ankety spokojenosti obyvatel
Z celkových 85 odevzdaných dotazníků jich 42 bylo vyplněno ženami (49 %)
a 43 muži (51 %).

POHLAVÍ RESPONDENTŮ
Ženy; 42;
49 %

Muži; 43;
51 %

Nejvíce dotazníků bylo vyplněno obyvateli věkové kategorie 31-45 let a obyvateli
věkové kategorie nad 60 let.

Tab. č. 19 – Věková kategorie dotazovaných

Věk

Počet vyplněných dotazníků

Procento

Do 18 let

4

5%

19-30 let

9

11 %

31-45 let

27

32 %

46-60 let

20

23 %

Nad 60 let

25

29 %
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VĚKOVÁ KATEGORIE DOTAZOVANÝCH
Do 18 let
5%

Nad 60 let
29%

19-30 let
11%

31-45 let
32%
46-60 let
23%

Tab. č. 20 - Narození v obci a přistěhovalí

V obci bydlím

Počet odpovědí

Procento

Od narození

21

25 %

Přistěhoval/a jsem se

63

74 %

Nezodpovězeno

1

1%

V OBCI BYDLÍM
Nezodpovězeno
1%

Od narození
25 %

Přistěhoval/a jsem se
74 %

Z průzkumu vyplynulo, že převážná většina dotazovaných se do obce přistěhovala
(74 %).
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Průzkum spokojenosti
Otázka č. 1: Jste spokojeni se životem v obci?
Tab. č. 21 Míra spokojenosti obyvatel se životem v obci
Počet
odpovědí

Míra spokojenosti

Procento

Spokojeni

49

58 %

Ujde to

33

39 %

Nespokojeni

3

3%

Nejvíce dotazovaných odpovědělo, že je se životem v obci spokojeno (58 %). Kromě
3 % respondentů, která jsou vyloženě nespokojena se životem v obci, je zbylá část téměř
spokojena.

MÍRA SPOKOJENOSTI OBYVATEL
SE ŽIVOTEM V OBCI

Nespokojeni
3%

Ujde to
39 %
Spokojeni
58 %

Otázka č. 1.1 Pokud jste spokojeni, napište konkrétně s čím:

sousedské
vztahy
7%

oprava
komunikací
4%

Spokojenost s

ostatní
4%

klidný život v
obci
27 %

zázemí pro děti
8%
čistota a
údržba
zeleně
8%
vedení obce
11 %

kulturní akce
20 %
poloha
11 %
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Nejvíce dotazovaných na otázku, s čím jsou konkrétně spokojeni v obci, odpovídalo, že
jsou spokojeni hlavně s klidným životem v obci, s pořádáním kulturních akcí a polohou
obce, která je v těsné blízkosti okresního města Sokolov. Kladně bylo hodnoceno též
zázemí pro děti, vstřícný přístup vedení obce a údržba obce. Dotazovaní zmiňovali i
dobré sousedské vztahy.
Otázka č. 1.2 Pokud jste nespokojeni, napište konkrétně s čím
ostatní
10 %

Nespokojenost s

znečišťování
ovzduší
10 %

černé skládky v
obci
22 %

dopravní
bezpečnost
14 %
hluk v obci
22 %

stav komunikací
22 %

V odpovědích týkajících se nespokojenosti obyvatel převažovala nespokojenost
s černými skládkami v obci, hlukem a špatným stavem komunikací, které se ale
postupně opravují, jak vyplynulo z předchozí části ankety.
Dále se jeví jako problematické nedodržování rychlosti vozidel v obci a nepřehlednost
křižovatky „u Maťátka“. Dotazovaní doporučovali umístění zrcadla k této křižovatce.
Též se občanům nelíbí parkování vozidel v místech, která k tomu nejsou určena.
Zmiňována je především ulice Hřbitovní a přístupová cesta k fotbalovému hřišti.
Dalším problémem, který vyplynul z ankety, je znečišťování ovzduší pálením tuhého
komunálního odpadu. Mezi ostatními nedostatky bylo upozorněno na nedostatečné
veřejné osvětlení.
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Otázka č. 2: Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v obci?
Tab. č. 22 – Spokojenost s mezilidskými vztahy v obci
Spokojenost s mezilidskými vztahy

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

62

73 %

Nespokojeno

23

27 %

23

Nespokojeno

62

Spokojeno

Výsledky ankety poukazují na dobré mezilidské vztahy v obci. Tento jev by mohl být
přikládán pravidelným kulturním akcím, při kterých dochází k posilování těchto
dobrých vztahů.
Otázka č. 3: Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí v obci?
Tab. č. 23 – Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí

Spokojenost s nabídkou pracovních
příležitostí

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

42

49 %

Nespokojeno

43

51 %

43
42
Spokojeno

Nespokojeno
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Otázka č. 4: Jste spokojeni s celkovým vzhledem obce, úpravou zeleně, čistotou apod.?
Tab. č. 24 – Spokojenost s celkovým vzhledem obce, úpravou zeleně a čistotou

Spokojenost s celkových vzhledem obce,
úpravou zeleně, čistotou

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

59

69 %

Nespokojeno

26

31 %

26

Nespokojeno

59

Spokojeno

Otázka č. 5: Popište, která část obce se vám líbí nejvíce, a která naopak nejméně a proč?

Oblíbená místa

Co se v obci nejvíce líbí
lesopark

6%

Ostatní (knihovna, golf, opravy…
Černý vrch

6%
7%

dětské hřiště

16%

centrální park

65%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nejčastější odpovědi

52

Neoblíbená místa

Co se v obci líbí nejméně
Ostatní (komunikace ul.…

6%

Kovošrot

11%

Prostor za sportovním hřištěm

16%

Hřbitovní ulice

31%

Okolí bývalé sklárny, ul.…
0%

36%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nejčastější odpovědi
Nejlépe hodnoceným místem v obci Dolní Rychnov je centrální park s rybníčky. Dále
respondenti zařazovali mezi oblíbená místa dětské hřiště v blízkosti místní pošty
a část obce Černý vrch. Kladně byla hodnocena úprava zeleně v ulici Revoluční.
Mezi nejméně oblíbená místa naopak dotazovaní zařazovali již zmiňovanou ulici
Hřbitovní, dále okolí bývalé sklárny (ul. Bergmannova). V těchto lokalitách bylo
upozorňováno na nepořádek, který hyzdí obec. U komunikací, které by potřebovaly
rekonstrukci, byla uvedena ulice Palackého a chodník u rybníčků. Problematika černých
skládek se dle výsledků ankety týká prostoru za hřištěm kolem cvičiště pro autoškolu.
Též kolonie při výjezdu na Březovou nebyla hodnocena kladně.
Otázka č. 6 Jste spokojeni s veřejným osvětlením v obci?
Tab. č. 25 – Spokojenost s veřejným osvětlením v obci
Spokojenost s veřejným osvětlením v obci Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

68

80 %

Nespokojeno

17

20 %

Spokojenost s veřejným osvětlením v obci
17

Nespokojeno

68

Spokojeno
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S veřejným osvětlením je spokojeno 80 % dotazovaných. Konkrétní lokality, ve kterých
nejsou respondenti spokojeni s veřejným osvětlením, nebyly bohužel v dotaznících
identifikovány.
Otázka č. 7 Jste spokojeni s kvalitou cest a komunikací v obci?
Tab. č. 26 – Spokojenost s kvalitou cest a komunikací v obci

Spokojenost s kvalitou cest a
komunikací v obci

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

39

46 %

Nespokojeno

46

54 %

Spokojenost s kvalitou cest a komunikací
v obci
46

Nespokojeno

39

Spokojeno
34

36

38

40

42

44

46

Kvalita cest a komunikací je dle výsledku šetření v obci nedostatečná, i přes skutečnost,
že obec postupně tuto problematiku řeší dílčími opravami.
Otázka č. 8: Jste spokojeni s dostupností obce MHD?
Tab. č. 27 – Spokojenost s dostupností obce MHD
Spokojenost s dostupností obce
MHD

Počet
odpovědí

Procento

Spokojeno

66

78 %

Nespokojeno

19

22 %

Spokojenost s dostupností obce MHD
19

Nespokojeno

66

Spokojeno
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Většina dotazovaných je s dostupností obce MHD spokojena. Nespokojenost byla
popisována hlavně v souvislosti s víkendovými a večerními spoji.
Otázka č. 9: Jste spokojeni s bezpečnostní situací v obci?
Tab. č. 28 – Spokojenost s bezpečnostní situací v obci
Spokojenost s bezpečnostní situací
obce
Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

59

69%

Nespokojeno

26

31%

Spokojenost s bezpečnostní situací v obci
26

Nespokojeno

59

Spokojeno
0

10

20

30

40

50

60

Spokojeno s bezpečnostní situací v obci je 69 % respondentů. Nespokojení občané
upozorňovali na nedostatečnou činnost městské policie ve večerních hodinách, kdy je
narušován noční klid. Aktuální téma v oblasti bezpečnosti v obci je též přemnožení
divokých prasat, která ztratila svou přirozenou plachost a pohybují se po obci i v denních
hodinách. Ničí zde obecní i soukromý majetek. Někteří občané mají obavu o svoji
bezpečnost v lokalitách obce (Hřbitovní ulice), kde žijí sociálně vyloučené skupiny
obyvatel.
Otázka č. 10: Jste spokojeni s bezpečností silničního provozu v obci?
Tab. č. 29 – Spokojenost s bezpečností silničního provozu v obci
Spokojenost s bezpečností silničního
provozu v obci

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

39

46 %

Nespokojeno

46

54 %

55

Spokojenost s bezpečností silničního
provozu
46

Nespokojeno

39

Spokojeno
34

36

38

40

42

44

46

S bezpečností silničního provozu v obci není spokojeno 54 % dotazovaných. Hlavním
problémem je nedodržování povolené rychlosti v obci, nepřehlednost křižovatky a
chybějící přechody pro chodce (např. k ul. Vítězná v Sokolově).
Otázka č. 11: Jste spokojeni s parkovacími místy v obci?
Tab. č. 30 – Spokojenost s parkovacími místy v obci
Spokojenost s parkovacími místy v
obci

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

58

68 %

Nespokojeno

27

32 %

Spokojenost s parkovacími místy
27

Nespokojeno

58

Spokojeno
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Množství parkovacích míst není mezi místními obyvateli považováno za palčivý
problém, naopak většina je toho názoru, že by měl každý občan parkovat na svém
pozemku. Spokojeno je 68 % respondentů. Zbylá část respondentů doporučovala
vybudovat případné parkoviště v těchto místech: park pod poštou, park na náměstí
(vedle Husovy ulice), ulice Palackého směrem k fotbalovému hřišti, na křižovatce ulic
Šafaříkova a Kollárova (jedná se o bývalou zahradu, která je nevyužitá), pozemek na
náměstí vedle odpadních kontejnerů. V případě rozhodování nad vybudováním
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parkoviště je potřeba se zamyslet nad dostatečností parkovacích míst v případě konání
kulturních akcí, kde by se měla brát v úvahu i účast obyvatel z okolních obcí.
Otázka č. 12: Jste spokojeni s informovaností o dění v obci?
Tab. č. 31 – Spokojenost s informovaností o dění v obci
Spokojenost s informovaností o dění
v obci
Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

72

85 %

Nespokojeno

13

15 %

Spokojenost s informovaností o dění v
obci
13

Nespokojeno

72

Spokojeno
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Otázka č. 13: Jaký způsob informování o dění v obci upřednostňujete?
Tab. č. 32 – Upřednostňovaný způsob šíření informací
Jaký způsob informování občané
upřednostňují
Rozhlas
Internet
Zpravodaj
Osobní kontakt
Ostatní

Počet odpovědí
47
45
27
25
3

Procento
32 %
31 %
18 %
17 %
2%

Nejpopulárnějším zdrojem informací o dění v obci je pro místní obyvatele rozhlasové
hlášení. Dále lidé upřednostňují získávání informací prostřednictvím internetu.
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Upřednostňovaný způsob informování
Ostatní
2%

Osobní kontakt
17 %

Rozhlas
32 %

Zpravodaj
18 %

Internet
31 %

Otázka č. 14: Jste ochotni udělat něco pro rozvoj obce?
Tab. č. 33 – Ochota podílet se na rozvoji obce
Počet
odpovědí

Ochota pomoci s rozvojem obce

Procento

Ochotno

72

85 %

Neochotno

13

15 %

Ochota pomoci s rozvojem obce
13

Neochotno

72

Ochotno
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Většina dotazovaných (85 %) je ochotna se podílet na rozvoji obce. Níže uvádíme
několik příkladů, jakým způsobem by se obyvatelé chtěli na rozvoji podílet:
• Pomoc s pořádáním kulturních akcí
• Organizace úklidových akcí
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• Zapojení do kulturní a sportovní komise
• Údržba zeleně
Otázka č. 15: Jste spokojeni s odvozem odpadu?
Tab. č. 34 – Spokojenost s odvozem odpadu
Spokojenost s odvozem odpadu

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

77

91 %

Nespokojeno

8

9%

Spokojenost s odvozem odpadu
8

Nespokojeno

77

Spokojeno
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Otázka č. 16: Třídíte odpad?
Tab. č. 35 – Třídění odpadu
Třídění odpadu

Počet odpovědí

Procento

Třídí

84

99 %

Netřídí

1

1%

Třídění odpadu
Netřídí

1
84

Třídí
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Otázka č. 16.1: Pokud odpad třídíte, jste spokojeni s rozmístěním a počtem sběrných
nádob?
Tab. č. 36 – Spokojenost s počtem sběrných nádob
Spokojenost se sběrnými nádobami

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

76

89 %

Nespokojeno

9

11 %

Spokojenost s nádobami na třídění
odpadu
9

Nespokojeno

76

Spokojeno
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70

80

Problematika třídění odpadu je dle výsledků anketního šetření v obci již vyřešena.
99 % dotazovaných odpad třídí a celých 89 % je spokojeno s rozmístěním a počtem
sběrných nádob.
Otázka č. 17: Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci?
Tab. č. 37 – Spokojenost s kulturním vyžitím v obci
Spokojenost s kulturním vyžitím v
obci

Počet
odpovědí

Procento

Spokojeno

72

85 %

Nespokojeno

13

15 %

Spokojenost s kulturním vyžitím v obci
13

Nespokojeno

72

Spokojeno
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60

Již z předchozích výsledků je patrné, že většina obyvatel obce je spokojena s kulturním
vyžitím. Na dotaz, zda jsou s kulturním vyžitím v obci občané spokojeni, nebylo
spokojeno pouhých 15 % respondentů.
Otázka č. 18: Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci?
Tab. č. 38 – Spokojenost se sportovním vyžitím v obci
Spokojenost se sportovním vyžitím v
obci

Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

69

81 %

Nespokojeno

16

19 %

Spokojenost se sportovním vyžitím v obci
16

Nespokojeno

69

Spokojeno
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Obdobně jako u otázky o spokojenosti s kulturním vyžitím v obci, dopadly i odpovědi
respondentů na dotaz o spokojenosti se sportovním vyžitím na území obce. Spokojenost
vyjádřilo celých 81 % dotázaných.
Otázka č. 19: Využíváte v obci jiné volnočasové aktivity?
Tab. č. 39 – Občané využívající další volnočasové aktivity
Občané využívající další volnočasové
aktivity

Počet odpovědí

Procento

Využívá

36

42 %

Nevyužívá

49

58 %

61

Občané využívající další volnočasové
aktivity
49

Nevyužívá

36

Využívá
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Kromě stávajícího sportovního a kulturního vyžití, uvedli respondenti další aktivity,
které v obci provozují např. výtvarný kroužek v prostorách výtvarné dílny, relaxace –
oblast rybníků, procházky lesoparkem.
V obci by dotazovaní uvítali rozšíření některých sportovních aktivit např.: halové
sportovní aktivity, síť cyklotras a více hracího prostoru pro děti či in-line dráhu.
Otázka č. 20: Jste spokojeni s vyžitím pro rodiny s dětmi?
Tab. č. 40 – Spokojenost s vyžitím pro rodiny s dětmi
Spokojenost s vyžitím pro rodiny s
dětmi
Počet odpovědí

Procento

Spokojeno

71

84 %

Nespokojeno

14

16 %

Spokojenost s vyžitím pro rodiny s
dětmi
14

Nespokojeno

71

Spokojeno
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Otázka č. 21: Jste spokojeni s fungováním MŠ?
Tab. č. 41 – Spokojenost s fungováním MŠ
Spokojenost s fungováním MŠ

Počet
odpovědí

Procento

Spokojeno

82

96 %

Nespokojeno

3

4%

Spokojenost s fungováním MŠ
3

Nespokojeno

82

Spokojeno
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Z hlediska péče o děti je dle výsledků ankety většina občanů spokojena.
V rámci šetření měli občané možnost uvést, co jim v obci v současnosti nejvíce chybí
(Otázka č. 22). Níže uvádíme stručný výčet odpovědí:
• Bankomat
• Lékárna a zdravotní středisko
• Kulturní středisko pro konání celoročních kulturních akcí
• Kadeřnictví
• Služby městského strážníka ve večerních hodinách
• Základní škola 1. stupeň
• Jezdecký areál
• Sbor dobrovolných hasičů
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Rozvoj obce
Otázka č. 1: Jakou obcí by se podle Vás Dolní Rychnov měl stát v budoucnu?
Tab. č. 42 – Jakou obcí by se měl stát Dolní Rychnov

Jakou obcí by se měl stát Dolní Rychnov

ostatní 0%
obcí spolupracující s místními i… 0%
obcí cestovního ruchu 0%
obcí atraktivní pro nové obyvatele
1%
obcí tradic a lidové kultury
4%
obcí s bohatým společenským…
6%
obcí s kvalitními službami občanům
8%
obcí sportu a volnočasových aktivit
9%
obcí zeleně a kvalitního životního…
čistou a bezpečnou obcí
klidnou obcí pro příjemné bydlení
0%

5%

10%

22%
24%
26%
15%

20%

25%

30%

Nejčastější odpovědi
Otázka č. 2: Pokud byste mohli rozhodnout o využití obecních peněz, na co byste je
přednostně využili?
Tab. č. 43 – Na co by občané přednostně využili obecní finance

Na co by občané přednostně využili
obecní finance
podpora bytové výstavby…

1%
3%
6%

bezplatný odvoz…

9%
16%
17%

péče o veřejnou zeleň

20%

rekonstrukce místních…
0%

28%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nejčastější odpovědi
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2.2

Východisko pro návrhovou část

2.2.1

Plánované projekty:

• multifunkční centrum (kulturní dům, společenský sál, klubovna atd.) - Je
zvažována modulární architektura (kontejnery) sloužící jako společenská
místnost pro kulturní akce, tělocvična a školící místnost. Původní tělocvična již
v obci není.
• revitalizace Dolnorychnovského potoka – cílem projektu je revitalizace
stávajícího koryta potoka v intravilánu obce Dolní Rychnov a zkapacitnění jeho
průtoku. Projekt je čtyřetapový.
• projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na
systémy v sokolovské kotlině – jedná se o novostavbu společné stezky pro pěší
a cyklisty s cílem zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů na úsecích se zvýšenou
dopravou (ul. Bergmannova a Chebská) a úpravy v místech školního areálu
gymnázia ul. Komenského až do křižovatky s ulicí Husitskou. Stezka bude
kopírovat hranu účelové komunikace a bude pokračovat k páteřní cyklostezce
Ohře
• výstavba chodníků
• výměna stávajícího veřejného osvětlení za LED osvětlení
• odstřel divokých prasat – myslivci SU a.s. je plánován odstřel přemnožených
divokých prasat
• vybudování zálivu pro autobusové zastávky
• vybudování parkoviště ul. Šafaříkova
• projekt Bezpečná doprava (radary, přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení
vozovky, nájezdy pro hendikepované)
Tab. č. 18 - SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stránky
• Akční
občané
(pořádání
• Absence centra pro konání
nejrůznějších
kulturních,
kulturních a společenských akcí
společenských a sportovních akcí)
• Absence prostoru pro halové
• Úspěšný fotbalový klub
sporty
• Golf
• Absence venkovního sportovního
hřiště (tenis, basketbal, nohejbal)
• Klidná obec s velkým množstvím
zeleně
• Absence cyklostezek, in-line drah
• Vital park, Lesopark, hřiště pro
• Bezpečnost silničního provozu
děti aj.
(cesta pro pěší do Sokolova chybějící nadchod, či kruhový
• Dostatek parkovacích míst
objezd atd.)
• Poloha obce v těsné blízkosti
• Stav
některých
komunikací,
okresního města Sokolov
absence chodníků, přechodů pro
• Dobré sousedské vztahy
chodce
• Dobré dopravní napojení na okolní
• Škody způsobené černou zvěří
obce
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• Dobré dopravní spojení do
okolních obcí
• Fungující
systém
nakládání
s komunálním odpadem včetně
sběrného dvora
• Mateřská škola
• Dobrá
spolupráce
se
zaměstnavateli
při
pořádání
různých akcí
• Czech point, vidimace

Příležitosti
• Rozšíření služeb v obci
• Kadeřnictví, pedikúra, manikúra
(alespoň 1x týdně)
• Výstavba nových rodinných domů
• Výstavba multifunkčního centra
• Získání finančních prostředků
z operačních programů
• Využití ochoty občanů podílet se
na rozvoji obce (brigády ohledně
likvidace skládek v obci a
přilehlém okolí)
• Zvýšení bezpečnosti silničního
provozu (Bezpečná doprava)
• Nabídka pracovních příležitostí
místními
podnikatelskými
subjekty
• Další rozvoj golfové turistiky
• Záchrana hrázděných domů jako
součást identity obce

• Nedodržování pravidel silničního
provozu (rychlost)
• Nebezpečná technická řešení na
komunikacích
• Divoké skládky v okolí obce
• Sociálně
vyloučená
lokalita
(Hřbitovní ulice, okolí bývalé
sklárny)
• Hluk z kovošrotu (provozní doba,
neomezená)
• Nedostatek financí na dalšího
strážníka
• Absence ZŠ 1. stupeň
Hrozby
• Objekt bývalé sklárny, okolo
hřbitova - vybydlené lokality
• Vysoká rychlost projíždějících
automobilů
• Rostoucí
nezaměstnanost
v regionu
• Sídla firem mimo obec – únik daní
• Vandalismus (venkovní hrací
prvky, lavičky, atd.)
• Složitá legislativa pro regulaci
černé zvěře

Zdroj: Vlastní zpracování

Na veřejném setkání se občané vyjadřovali k důležitosti jednotlivých stránek
SWOT analýzy (Tabulka č. 18). Každý občan na veřejném setkání mohl okomentovat,
přidat či schválit jednotlivé body analýzy. Celkem se veřejné diskuze zúčastnilo 13
občanů Dolního Rychnova. Nejvíce si lidé váží v obci práce představitelů obce,
bohatého kulturního a sportovního života. Dále jsou rádi i za MŠ, kvitují, že obec je
klidná s dostatečným množstvím zeleně. Dobré sousedské vztahy jsou vnímány občany
jako velké plus obce. Poloha obce v blízkosti Sokolova je také považována za silnou
stránku.
Pokud jde o slabé stránky, jako nejpalčivější téma se ukázala absence společenského
centra a tudíž nutnost pořádat veškeré akce pod širým nebem. Dalším bodem, který
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občany velmi zajímá je bezpečnost silničního provozu, nebo spíše nebezpečnost.
Vysoká rychlost projíždějících automobilů, absence přechodů pro chodce a omezovačů
rychlosti, vyjma dopravní značky u vjezdu do obce. Tato značka informuje řidiče, že
mají zpomalit na 40km/h. Je evidentní, že ani toto opatření nemá na řidiče požadovaný
vliv. Divoká prasata, která se přemnožila a ztratila veškerou plachost, také přidělávají
místnímu obyvatelstvu dosti starostí. Nejen, že se obávají o své bezpečí při procházkách
obcí nebo venčení svých mazlíčků, ale rovněž tato zvěř působí velké škody na
soukromém i obecním majetku.
V kapitole příležitostí je občany voláno po rozšíření nabízených služeb v obci. Některé
služby by jim stačily jen párkrát do týdne, proto bylo navrhováno, aby se v jednom
nebytovém prostoru střídalo více služeb. Zvýšení bezpečnosti dopravy vyplývá
z identifikovaných hrozeb analýzy. Navíc bezpečnou dopravu bude možno financovat
pomocí některých operačních programů nového programového období 2014 – 2020.
Nejen slabou stránkou, ale i hrozbou pro obec je občany vnímán výskyt černé zvěře,
jejíž likvidace není legislativně vůbec jednoduchá. Obdobně jako v jiných obcích, i zde
se setkávají místní obyvatelé s vandalismem, který působí velké finanční výdaje. Mezi
hrozbu byl zařazen i fakt, že z firem, které působí na území obce, ale nemají
zaregistrované sídlo podnikání v obci, obec nemá žádné daňové příjmy. Ty bohužel
náleží jiným městům a obcím dle registrace sídla společnosti. Nezaměstnanost je
dlouhodobý problém, který řeší celá republika, stejně tak i Sokolovsko se s ním ve
velkém potýká.
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3. Návrhová část
3.1 Strategická vize
3.1.1 Vize na 10-20 let
Na 1. setkání ke Strategickému plánu rozvoje obce Dolní Rychnov pro období 20152020, které se konalo dne 30. 09. 2015, byla kromě jiného diskutována budoucí vize
obce. Z odpovědí občanů byla vybrána klíčová slova, ze kterých byly navrženy možné
podoby nové vize obce.
Vize by měla souhrnně odpovědět na níže položené otázky:

Co? (jakou
chceme mít obec)
Jak? (jak toho
chceme docílit)

• pospolitost, čistota, bezpečí a klid,
zeleň a životní prostředí, porozumění,
kultura, sport, tradice

• spolupráce, vstřícnost, komunikace

Kdo? (cílová
skupina)

• obec celkově

Kde? (dotčené
území)

• Dolní Rychnov

Proč? (čeho
chceme
dosáhnout)

• spokojenost dalších generací

„Akční občané, bohatý společenský život, klidné a zelené bydlení, to vše a ještě
mnohem víc je Dolní Rychnov“.
Vize obce má návaznost na dění a aktivity obce v její celé novodobé historii, která
se datuje od roku 1991. Hodnoty, které si občané určili, se ve své podstatě nemění.
Obyvatelé touží po klidném bydlení v záplavě zeleně, přesto však s bohatým kulturním
a sportovním děním. Dolní Rychnov by měl být obcí klidnou, čistou a bezpečnou pro
žití. Na místě je tedy snaha o udržení stávajícího stavu, ale zároveň další rozvoj obce
pro následující generace.
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Na území by měly být podporovány silné stránky a ty také dále rozvíjeny. Pro
naplnění vize je zapotřebí nejvíce změnit slabé stránky obce, jakými jsou absence
společenského centra, absence cyklostezek, bezpečnost silničního provozu, absence
financí na druhého strážníka, divoké skládky na území obce atd. Cílová vize by měla
být naplňována pomocí příležitostí, které obec má k dispozici v rozvoji. Tyto příležitosti
jsou:
• Rozšíření služeb v obci
• Výstavba multifunkčního centra
• Získání dotačních prostředků z operačních programů pro rozvoj obce
• Využití ochoty občanů podílet se na rozvoji obce
• Zlepšení bezpečnosti silničního provozu v obci – bezpečná doprava
• Nabídka pracovních příležitostí místními podnikatelskými subjekty
• Rozvoj golfové turistiky
Obec Dolní Rychnov vnímá vizi jako elementární vyjádření směru, kterým by se měla
dále ubírat, aniž by při tom bylo využito okázalých a složitých slovních formulací.
Vytvořená vize proto shrnuje požadavky, které jsou kladeny nejen na vzhled a snahu o
harmonii obce s přírodou, ale také na zachování tradic a kultury.
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3.1.2

Strategické cíle

K naplnění strategické vize jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle,
které vychází z výsledků SWOT analýzy, ankety mezi občany a podnětů shromážděných
v průběhu zpracovávání strategie. Časově jsou tyto cíle stejně jako celá strategie
navrženy na střednědobý horizont.

A) Rozvinutí dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti
(i vyvážená bytová výstavba) a služeb
Tento strategický cíl je nejzásadnější pro rozvoj obce. Zahrnuje jak zvýšení
dopravní bezpečnosti v obci, tak navýšení občanské vybavenosti v oblasti a zvyšování
počtu poskytovaných služeb. V rámci dopravní infrastruktury bude nejzásadnější
řešenou otázkou bezpečnost. Je potřeba zajistit mládeži a ostatním obyvatelům pohyb
v obci bez rizik spojených s dopravou. Další oblastí, která může být v obci rozvíjena, je
cyklodoprava (bezpečnost dopravy). Provozování cyklodopravy nemá negativní vliv na
životní prostředí a proto je její podpora velmi důležitá. Stejně tak zkvalitnění a rozvoj
hromadné dopravy má vliv na spokojenost obyvatel dostupností okolí a umožňuje široké
veřejnosti prakticky bez omezení ve všech ročních obdobích cestovat dle potřeby jak do
zaměstnání, za službami, za vzděláním, tak i za volnočasovými aktivitami. Zajištění
bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnostem veřejné správy.
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb vede ke zlepšení kvality života v obci.
V oblasti služeb a vybavenosti obyvatelé vyjádřili víceméně spokojenost se stávajícím
stavem, avšak současně dali prostor ke zlepšení a rozvoji. Nejčastěji obyvatelé
zmiňovali nespokojenost s absencí služeb typu kadeřník, holič, manikúra, pedikúra a
potraviny. Místní občané také často vyjadřovali touhu po nějakém dalším volnočasovém
vyžití na řešeném území.

B) Podporování rozvoje kulturních,
volnočasových aktivit obyvatel

sportovních

a

Dle výsledků ankety lidem v obci chybí některé volnočasové aktivity. Obec se proto
bude snažit vytvořit pro obyvatele místa, kde by se daly tyto aktivity provozovat
(společenské akce ve vnitřních prostorách, dětské hřiště s prolézačkami, hřiště
s umělým povrchem pro více druhů sportů). Smysluplné využití volného času vede ke
spokojenosti místních obyvatel a může také napomáhat ke zlepšení mezilidských
vztahů. Podporováno bude rozšíření infrastruktury pro sportovní a kulturní činnosti, ale
i organizování jednotlivých konkrétních aktivit.
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C) Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče
o vzhled obce
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně (například pomocí třídění
odpadů, obnovy parku, revitalizací koryta Dolnorychnovského potoka, pravidelnou
údržbou zeleně atd.). V této oblasti je ovšem stále ještě prostor pro zkvalitnění.
Plánovaná je například realizace další etapy revitalizace koryta či společné brigády na
úklid obce. Jedním z důležitých požadavků respondentů ankety bylo usilování o čistou
a bezpečnou obec a to je také hlavním plánem zástupců obce do budoucna.

D) Vytváření podmínek pro zkvalitnění podnikatelského
prostředí v obci (zvyšování úrovně zaměstnanosti)
Dle ankety by si lidé přáli, aby bylo v obci kadeřnictví, pedikúra, manikúra,
bankomat. Obec má k dispozici prostory, které však nejsou pro tento druh podnikání
vhodné z hlediska hygieny (byla by nutná přestavba). Místním podnikatelům vychází
obec vstříc zejména urychlenou administrativou požadavků jednotlivých subjektů
v rámci působnosti obecního úřadu.
Termín splnění strategických cílů rok 2020.
Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti různých plánovaných činností a proto
bude aktivně využívat financování z dotací z EU na programové období 2014-2020.

Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTRY, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A
SLUŽEB

Priorita A.1 Dopravní infrastruktura

Opatření A1.1
Zkvalitnění silnic,
místních
komunikací a
dopravy s důrazem
na bezpečnost

Opatření A1.2
Rekonstrukce
cyklistických
stezek

Priorita A.2
Rozvoj
informačních
systémů

Priorita A.3
Občanská
vybavenost a
služby

Opatření A2.1
Zefektivnění
komunikace obce
s jejími občany

Opatření A3.1
Rozvoj služeb
poskytovaných obcí
a podpora bydlení
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Strategický cíl B
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT

Priorita B.1 Podpora rozvoje sportovních a kulturních aktivit

Opatření B1.1 Podpora rozvoje
sportovních aktivit

Opatření B1.2 Podpora rozvoje
kulturních aktivit

Strategický cíl C
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELKOVÁ PÉČE O
VZHLED OBCE

Priorita C.1
Ochrana a zkvalitnění životního
prostředí

Opatření C1.1
Péče o životní prostředí
a jeho rekultivace

Priorita C.2
Péče o celkový vzhled obce

Opatření C2.1
Péče o zeleň a vzhled
obce
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Strategický cíl D
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ V OBCI

Priorita D.1
Zvýšení zaměstnanosti pomocí podpory podnikání

Opatření D1.1
Zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání v obci

Opatření a aktivity
Opatření a aktivity jsou konkrétně formulované a jsou podrobnější než priority. Na
tvorbě aktivit se podíleli i občané na 2. veřejném setkání (25. 01. 2016). Dle logické
struktury je hierarchie dokumentu následující. Nejdůležitější jsou strategické cíle, které
uskupují priority. Priority se rozčleňují na opatření a v rámci opatření jsou podrobně
uvedeny aktivity. Uskupení všech aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím
akčního plánu dochází k naplňování strategického programu rozvoje.
Tento akční plán je funkční pro střednědobé období (existuje možnost tvořit i akční
plány krátkodobé, které se věnují změnám v horizontu maximálně 1 roku). Akční
střednědobý plán je potřeba neustále obnovovat a doplňovat, přestože na programové
období vytváří základ pro plánování obecních změn. Aktualizace a doplňování projektů
do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele a podléhá vždy schválení řídícího
subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je důležité vždy dbát na to, aby
respektovaly schválený Strategický plán rozvoje, aby měly jasně určenou podobu a
odpovědnou osobu za jejich realizaci.
Příprava a realizace projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vytvoření projektového záměru
Posouzení a dopracování projektového záměru
Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů
Realizace projektu
Monitoring projektu
Evaluace projektu
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Konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu, musí zahrnovat:
• Název aktivity
• Stručnou anotaci
• Rozpracovanost (doporučené je vybrat jednu z následujících možností: záměr,
studie proveditelnosti, stavební povolení, projektová dokumentace (PD),
příprava PD, podnikatelský záměr, před realizací, projekt v přípravě, probíhá,
zahájena spolupráce v realizaci, probíhá výběr provozovatele a další podobné)
• Předpokládané finanční náklady/ jejich zdroj
• HMG (Harmonogram) - předpokládaný rok uskutečnění
Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování akčního plánu o další
projekty/aktivity. Při tvorbě dalších aktivit by měla být opět oslovena i veřejnost (forma
např. anketa, nebo veřejné setkání). U každého níže uvedeného projektu je vyznačena
priorita (od nízké po nejvyšší).
Jedna hvězdička *
Dvě hvězdičky **
Tři hvězdičky ***

Nízká priorita
Střední priorita
Nejvyšší priorita

A 1. 1 Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy v obci
Rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a parkovišť v obci s důrazem
Cíl
na bezpečný pohyb obyvatel
Lokalizace aktivity
Dolní Rychnov
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity:
Konkrétní projekty
Poř. Název
Stručná
Finance/
Rozpracovanost
HMG
anotace
financování
číslo aktivity
1.

Rekonstrukce
komunikace ulice
Palackého,
chodník „U
rybníčků“ ***

2.

Parkoviště
záchytné*

3.

4.

5.

Rekonstrukce
komunikace a
chodníku

Výstavba
parkoviště na
místě bývalé
zahrádky
Částečná
Část ul. Kollárova
rekonstrukce ul.
**
Kollárova
Částečná
rekonstrukce
Černý vrch **
komunikací Černý
vrch
Tvorba
Tvorba opatření
bezpečnostních
ke zvyšování
opatření ke
bezpečnosti
zvyšování
chodců a

Zahájena realizace

2,5 mil,- Kč/
(Rozpočet obce +
2016
možnost dotace z
MMR ČR či SFDI)

Záměr

1,5 mil. Kč (Rozpočet obce +
2019
dotace např. MMR
ČR)

Záměr

1 mil. Kč (rozpočet
2018
obce)

Záměr

1,5 mil. Kč
(rozpočet obce)

20172018

Záměr

1 mil.,- Kč (rozpočet obce +
možnost dotace
z IROP či SFDI)

20162018
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bezpečnosti
chodců a
silničního provozu
***

6.

Výměna
veřejného
osvětlení **

silničního provozu
– zvuková a jiná
signalizace pro
nevidomé,
výstavba
bezbariérových
chodníků,
zpomalovací
ostrůvky, radary
Výměna
stávajícího
Zpracována
osvětlení za LED dokumentace
osvětlení

1.800 mil Kč
(rozpočet obce a
dotace z programu
Efekt)

2017

Komentář: Rekonstrukce komunikace v ul. Palackého již probíhá za příspěvku financí
z MMR ČR. Dále je plánována realizace bezpečnostních opatření za přispění dotace.
Jednalo by se o bezbariérové chodníky, zpomalovací ostrůvky, radary atd.
Obec plánuje v rámci výše uvedených projektů rovněž výměnu stávajícího osvětlení
za LED svítidla, která jsou určena pro osvětlení veřejných exteriérových ploch, jako
jsou např. ulice, komunikace, parkoviště, ale také parky a průmyslové areály.
Hlavními výhodami jsou dlouhá životnost, bezúdržbový provoz a velmi jednoduchá a
rychlá výměna za stávající klasické veřejné osvětlení. Nízká spotřeba elektrické
energie zajišťuje velmi rychlou návratnost.
Do budoucna se budou postupně rekonstruovat části ulic Kollárova a Černý vrch.
Obr. č. 31 – Nepřehledná křižovatka v ulici Revoluční (možnost umístění dopravního
zrcadla)

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 32 – Současné veřejné osvětlení bude vyměněno za LED svítidla

Zdroj: Abri, s.r.o.

A
1.2

Rekonstrukce cyklistických stezek

Rekonstrukcí stávajících cyklostezek dosáhnout vyšší bezpečnosti na trase
cyklostezky a napomoci k dostupnosti dopravování bez ekologické stopy na
Cíl
životním prostředí. Cyklostezka může také sloužit k dopravě obyvatel
zaměstnaných v nedalekém Sokolově.
Lokalizace aktivity Dolní Rychnov, Sokolov
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř. Název
Finance/
Stručná anotace
Rozpracovanost
HMG
financování
číslo aktivity

1.

Projekt
cyklostezek
po zaniklých
obcích
Slavkovského
lesa a napojení
na systémy

Rekonstrukce
cyklostezky v úseku
113 Dolní Rychnov Sokolov

Dokumentace pro
územní rozhodnutí
(DÚR), stav před
podáním žádosti o
dotaci (spolupráce
s městem Sokolov)
jednotná realizace
obou úseků

2,5 mil,- Kč/
(Rozpočet obce +
dotace IROP )

2016
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2.

v sokolovské
kotlině***
Cyklostezka –
Lobezský
Nutná jednání
potok u
koupaliště
s Českým rybářským
svazem, SUas,
okolo
Rychnovského
rybníku*

Záměr

Cca 3 mil Kč
(rozpočet obce a
dotace)

2020

Komentář: Jedná se o novostavbu společné stezky pro pěší a cyklisty s cílem zvýšit
bezpečnost pěších a cyklistů na úsecích se zvýšenou dopravou při průtahu obcemi od
Březové na Sokolov. V rámci tohoto projektu je navržena jen stranová přeložka VO
v místech, kde jsou stožáry v kolizi s novou stezkou. V ulici Bergmannova a Hřbitovní
je připraven projekt pro vybudování nové dešťové kanalizace. Projekt řeší i úpravu 3
autobusových zastávek. V projektu jsou navrženy vodící linie pro slabozraké a
nevidomé s využitím přirozených i umělých hmatových vodících linií. V místech pro
přecházení je navržen varovný pás. Cyklostezka v obci opravdu chybí, a proto je
prioritou obce tuto realizovat co nejdříve. Realizace proběhne za pomoci města
Sokolov, které podá jednu žádost o dotaci na oba úseky s tím, že po době udržitelnosti
předá úsek zpět obci ke spravování. V případě cyklostezky „Lobezský potok“ budou
nutná jednání o vedení trasy okolo rychnovského rybníka a přes či pod silnicí s majiteli
pozemků.
Obr. č. 33 – Část budoucí trasy stezky pro pěší a cyklisty směr Sokolov

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 34 – Část budoucí trasy stezky pro pěší a cyklisty směr Dolní Rychnov - Březová

Zdroj: Abri, s.r.o.

Rozvoj informačních systémů veřejnosti a získání zpětné vazby od
obyvatel
Zefektivnění komunikace obce s jejími obyvateli. Oslovení většího spektra
Cíl
obyvatel než dosud a zaměření se na získávání zpětné vazby.
Dolní Rychnov
Lokalizace aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř.
Název
Stručná
Finance/
Rozpracovanost
HMG
anotace
financování
číslo aktivity
A 2.1

1.

Zefektivnění
komunikace s
občany –
aktualizace webu
a vytvoření
profilu na soc.
síti ***

Vytvoření profilu
na facebooku a
pravidelná
aktualizace
webových stránek
obce

Příprava profilu,
aktualizace webu
probíhá

Celoročně,
2016
vytvoření
profilu

2.

Hlášení
rozhlasem ***

Obec bude
pokračovat ve

Probíhá

Celoročně
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využívání rozhlasu
k šíření informací

3.

Zpravodaj
Rychnováček **

4.

Pravidelná
veřejná setkání
vedení obce s
veřejností ***

Nadále bude v obci
2x ročně vycházet Probíhá
zpravodaj
Min. 4x ročně
zasedání
zastupitelstva
(pozvánka na
Probíhá
webových
stránkách a
facebooku)

5 tis. Kč
z rozpočtu
obce

Průběžně

Průběžně
během roku

Komentář: Obec vnímá posun v rozvoji komunikačních technologií a hodlá proto s
občany komunikovat více (rozšířit okruh oslovených obyvatel) a efektivněji, proto
plánuje založení profilu na sociální síti facebook. Komunikace pomocí internetu dnes v
tomto směru patří k nejrozšířenějším. Obec by ráda využila facebook jako hlavní
komunikační platformu nejen s mladými a aktivními občany. Tento profil bude stabilně
doplňován tipy na zajímavé události v obci, bude vyzývat členy/fanoušky k interaktivitě
a tím se bude zvyšovat zájem o dění v obci – hlasování, názory (zpětná vazba) apod.
Obec také plánuje aktualizaci a neustálou údržbu webových stránek.
A 3.1 Rozvoj služeb poskytovaných obcí a podpora bydlení
Zkvalitnit služby poskytované obcí pro obyvatele a podpora rozvoje ploch pro bydlení
Cíl
Dolní Rychnov
Lokalizace aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř.
Finance/
Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost
HMG
financování
číslo
Přenosné kamery 3ks
k umisťování na
Dohoda s městskou
vytipovaná
policií Sokolov
problematická místa

1.

Kamerový systém
– jednotlivé
kamery ***

2.

Jednání se
Městský strážník a
Sokolovem o
Asistent prevence
Probíhá
„zapůjčení“ asistentů
kriminality ***
prevence kriminality

3.

4.

5.

Podpora mateřské
školy ***

Knihovna ***

Czech point ***

Každoroční
příspěvky na provoz
mateřské školy
Smlouva o
poskytování knih a
služeb Sokolovské
knihovny
Obecní úřad
poskytuje službu
Czech point nejen
pro své občany

Realizuje se

30 tis. Kč
z rozpočtu
obce

2016

Na základě
smlouvy
s městskou
Ročně
policií – 200
tis. Kč (paušál)
450 tis. Kč
Každý
z rozpočtu
rok
obce

Probíhá

Cca 22 tis Kč
z rozpočtu
obce

Každý
rok

Probíhá

Příspěvek do
rozpočtu 30
tis. Kč - ročně

Celoročně
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6.

Vodohospodářské
sdružení měst a
obcí ***

7.

Pečovatelská
služba Sokolov

8.

MHD autobusy

9.

Hasiči Březová

Probíhá
Příspěvky na
pečovatelskou službu Probíhá
místním seniorům
Příspěvky na
městkou hromadnou Probíhá
dopravu
Příspěvky na provoz
hasičské stanice
Probíhá
Březová

10 tis Kč
z rozpočtu
obce
Dle fakturace
cca 80 tis. Kč z
rozpočtu obce
Cca 130 tis.
Kč z rozpočtu
obce
100 tis. Kč z
rozpočtu obce

Každý
rok
Každý
rok
Každý
rok
Každý
rok

Komentář: Obec má již sjednaný pronájem 3 kusů kamer pro zvýšení bezpečnosti v obci
s městskou policií Sokolov. Na začátek by měly být kamery umístěny v lokalitách Vital
park, Hřbitovní ul. a v blízkosti MŠ. Dále na základě smlouvy funguje „půjčování“
asistenta prevence kriminality, rovněž od městské policie Sokolov. V obci působí také
městský strážník. Obec každoročně přispívá na provozní náklady MŠ a místní knihovny
(která spolupracuje s knihovnou v Sokolově). Výhodou obce je služba Czech point, díky
které obyvatelé ušetří čas, a obci to ročně přinese do rozpočtu zhruba 30 tis. Kč. Dále
obec hradí pečovatelskou péči místním seniorům v podobě terénních sociálních služeb
až do domu. Přispívá rovněž na městskou hromadnou dopravu a hasičům z nedaleké
Březové na provoz. Ve všech příspěvcích hodlá obec pokračovat i v nadcházejících
letech.
B 1.1

Podpora rozvoje sportovních aktivit

Využití volného prostoru a volných budov v obci a vybudování nových budov
pro zvýšení možností trávení volného času
Dolní Rychnov
Lokalizace aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř.
Finance/
Název aktivity Stručná anotace Rozpracovanost
HMG
financování
číslo
Cíl

Multifunkční hřiště
**

1.

2.
3.

Podpora
fotbalového klubu
***
Kynologický klub
***

Záměr
Vybudování
multifunkčního
hřiště (work out,
tenis, volejbal,
basketbal)
Příspěvek na provoz Probíhá
fotbalového klubu
Příspěvky na akce

Probíhá

2 mil. Kč
2020
(rozpočet obce
a dotace)

150 tis. Kč
ročně
z rozpočtu
obce
Cca 10 tis. Kč ročně
z rozpočtu
obce

Komentář: Na základě ankety spokojenosti občanů byla identifikována potřeba
multifunkčního hřiště. Zatím není zřejmé, zda toto bude řešeno formou venkovního či
krytého hřiště. Více méně budou sledovány možnosti dotací. Obec se pyšní úspěšným
fotbalovým klubem, na jehož provoz každoročně přispívá ze svého rozpočtu. Rovněž
tak kynologický klub, který v obci vlastní hřiště pro své aktivity, je každoročně
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podporován prostředky z obecního rozpočtu a to na základě žádosti na jednotlivé
akce. Na druhou stranu obec si pronajímá od kynologického klubu hřiště k pořádání
svých akcí např. Pálení čarodějnic. Obec hodlá v tomto podporování pokračovat i do
budoucna.
B 1.2

Podpora rozvoje kulturních aktivit
Využití volných budov v obci a vybudování nových budov pro zvýšení
Cíl
možností trávení volného času
Dolní Rychnov
Lokalizace aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř.
Stručná
Finance/
Název aktivity
Rozpracovanost
HMG
anotace
financování
číslo
Multifunkční
centrum Dolní
Rychnov ***

1.

2.

Vybudování
Záměr
multifunkčního
centra (kulturní
dům,
společenský sál,
klubovna atd.)
Projekt bude
rozdělen při
zpracování PD
na etapy.
Rozsvěcení
Každoroční
Probíhá
vánočního stromu, vánoční trhy,
Masopust,
tradiční
Mikulášská nadílka, Masopust,
Vítání občánků,
Mikuláš pro děti,
Stavění Májky,
Vítání občánků,
tradiční stavění
Pálení čarodějnic,
Letní slavnosti, Den májky, pálení
dětí, Den seniorů,
čarodějnic,
Přírodovědný den,
oslava dne dětí,
seniorů,
Sportovní bál ***

5 mil. Kč –
2019
(rozpočet obce
a dotace)

Z rozpočtu
obce

ročně

Komentář: Hlavní prioritou obce je vytvoření multifunkčního centra. Tyto prostory
budou využity ku prospěchu obyvatel obce formou zvýšení volnočasového vyžití. Je
zde možnost využití společenského sálu i jako tělocvičny. Obec každoročně pořádá
spoustu akcí pro místní obyvatele, viz výše a počítá s podporou a pořádáním těchto
akcí i nadále. Jako novou akci by obec letos ráda uskutečnila příměstský tábor.
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C
Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
1.1
Cíl Péče o životní prostředí a jeho rekultivace
Lokalizace aktivity
Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř.
Název aktivity
číslo
1.

2.

3.

4.

5.

Obec Dolní Rychnov

Stručná anotace

Revitalizace stávajícího
Revitalizace
koryta potoka
Dolnorychnovského
v intravilánu obce a
potoka 3. a 4. Etapa
zkapacitnění jeho
***
průtoku
Revitalizace stávajícího
Revitalizace
koryta potoka
Dolnorychnovského v intravilánu obce a
potoka 2. Etapa ** zkapacitnění jeho
průtoku

Obecní tůňka *

Finance/
HMG
financování

Zpracována
projektová
dokumentace pro
stavební povolení

3,030 mil. Kč
(Rozpočet
obce/dotace
OPŽP 1.4.)

2016

Zpracována
projektová
dokumentace

Rozpočet
obce/dotace

2017 2018

2 mil. Kč
(Rozpočet
obce/dotace
OPŽP)

2020

Zpracována
projektová
dokumentace

2 mil Kč
(Rozpočet
obce a dotace
IROP)

20162017

Zadáno zhotoviteli

470 tis.
(rozpočet
obce)

2016

Tvorba a regenerace
krajinných prvkůodbahnění, osazení
zeleně, vylepšení pláže, Záměr
vybudování nového
stavidla a pontonu nebo
mola

Snížení energetické
náročnost bytového
Zateplení fasády
domu ul. Písková č.
325 a 326 **
Ul. Písková č. 328
***

Rozpracovanost

Oprava střechy

Komentář: V obci probíhá revitalizace Dolnorychnovského potoka, která je
vyprojektována na 4. etapy. V roce 2015 byla dokončena 1. etapa, na rok 2016 je
plánována realizace etapy 3. a 4. Poslední etapa je plánována na rok 2018, neboť
bude finančně i majetkově náročnější. Zvýšení kapacity koryta složeným profilem,
vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy
nevhodného opevnění. Projekt zachovává průtočnou kapacitu stanovenou pro obec
či město a nezvyšuje povodňové nebezpečí. Dále je v obci snaha o zvelebení místní
tůňky, to však bude záležet na možnostech získání dotace v této oblasti. V roce 2016
proběhne oprava střechy v ulici Písková a v blízkém horizontu je rovněž plánováno
snížení energetické náročnosti budov u dvou čísel popisných v téže ulici.
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Obr. č. 35 – Část Dolnorychnovského potoka

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 36 – Snížení energetické náročnost bytového domu ul. Písková č. 325 a 326

Zdroj: Abri, s.r.o.
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C2.1 Péče o celkový vzhled obce
Cíl Péče o zeleň a celkový vzhled obce/odpady
Lokalizace
Dolní Rychnov
aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity
Konkrétní projekty
Poř. Název
Finance/
Stručná anotace
Rozpracovanost
HMG
financování
číslo aktivity
1.

Psí hřiště *

Vybudování parku určenému
k venčení psů a hraní bez
vodítka

Záměr

1 mil. Kč

2020

2.

Výsadba
zeleně v obci
**

Dendrologický průzkum,
přestárlé stromy vykácet a za
ně náhrada výsadba

Záměr

Rozpočet
obce/dotace

2019

3.

Čistící,
zametací vůz Pořízení zametacího čistícího
Záměr
(multifunkční) vozu
***

Rozpočet
obce/dotace

2019

4.

Sběrný dvůr
pokračovat a
od roku 2016
zajištění sběru
nebezpečného
odpadu a
bioodpad ***

V obci funguje soukromý
sběrný dvůr, který plní funkci
Dohoda s firmou
obecního sběrného dvora a je
Asekol a.s.
dotován z rozpočtu paušální
částkou 1x měsíčně 10 tis.

120 tis. Kč
ročně
rozpočet obce

5.

Pokračovat
v údržbě
hřbitova,
Přístupová
cesta,
Hřbitovní ul.
**

Oprava komunikace
Hřbitovní ulice

Z rozpočtu
obce a dotace

6.

Oplocení
mateřské
školky ***

Příspěvek mateřské školce na
530 tis. Kč
Zpracována žádost,
opravu stávajícího oplocení
(rozpočet obce 2016
připravena k podání
budovy MŠ
a dotace)

Rozpracováno

20162017

Komentář: Obec vybuduje psí hřiště, někdy nazývané také psí park, což je vymezený
prostor určený pro psy k venčení, hraní bez vodítka a jen okrajově k výcviku. Je to
vstřícný krok obce vůči „pejskařům“ na jedné straně a kritikům psích exkrementů na
veřejných prostranství na straně druhé. Povinnost psího hřiště vyplývá z vyhlášky.
Dále obec hodlá rozšiřovat zeleň na svém území. V případě možnosti dotace by ráda
pořídila zametací vůz pro potřeby údržby čistoty v obci. Pokud jde o sběrný dvůr, obec
přispívá ze svého rozpočtu pravidelně 1x ročně paušální částkou. V těchto příspěvcích
hodlá pokračovat i nadále. Na základě smlouvy s externí firmou byla vyřešena
povinnost obce zajistit nakládání s nebezpečnými odpady a bioodpady.
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Obr. č. 37 – Prostor pro „Psí hřiště“

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 38 – Mateřská škola Dolní Rychnov – plánovaná rekonstrukce oplocení

Zdroj: Abri, s.r.o.
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Obr. č. 39 – Mateřská škola Dolní Rychnov – plánovaná rekonstrukce oplocení (detail)

Zdroj: Abri, s.r.o.

D
1.1

Zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání v obci

Bude podpořeno drobné podnikání a díky tomu se bude snižovat nezaměstnanost
obyvatel.
Dolní Rychnov
Lokalizace aktivity
Obec Dolní Rychnov
Nositel aktivity:
Konkrétní projekty
Poř.
Stručná
Finance/
Název aktivity
Rozpracovanost
HMG
anotace
financování
číslo
Cíl

1.

Podpora
podnikání
poskytnutím
prostor (nutná
rekonstrukce)**

Nutná
rekonstrukce
prostorů pro
např.
kadeřnictví,
pekařství,
řeznictví atd.

Záměr

150 tis. Kč z
rozpočtu obce

2018

2.

Oslovení
podnikatelů
k podnikání v obci
*

V obci probíhá
spolupráce
podnikatelů s
obcí

Probíhá

nic

Celoročně
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3.

Setkání
s podnikateli co
potřebují se
starostou – jejich
potřeby ***

Starostka obce
se setkává
s jednotlivými
Probíhá
zástupci
podnikatelských
subjektů v obci

nic

Průběžně po
celý rok

Komentář: Obec je ochotna poskytnout prostory pro podnikání. Tyto prostory budou
muset projít rekonstrukcí (v případě kadeřnictví či manikúry), pro jiné živnosti by
mohly být vyhovující. V obci by uvítali kadeřnictví, řeznictví, cukrárnu, kavárnu a jiné
po domluvě.

3.1.3

Soulad s jinými strategickými dokumenty

V následující Tabulce č. 5, lze nalézt soulad s jinými strategickými dokumenty.
Nejčastěji je tento dokument v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 –
2020, Operačním programem Životní prostředí 2014 – 2020 a Programem rozvoje
Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020.

opatření

opatření

opatření

Tab. č. 5 Soulad s jinými strategickými dokumenty
STRATEGICKÝ CÍL 1
A Dopravní politika ČR 2014 – 2020 - zlepšení kvality silnic a zvýšení její
1.1 bezpečnosti
A Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR pro léta 2013 – 2020 1.2 komplexní síť bezpečných cyklotras
A IROP – SC 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
2.1 prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
A Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 - op. 2.1.1 Zvýšení kvality a
3.1 vybavenosti veřejnými službami
STRATEGICKÝ CÍL 2
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 - op. 3.2 Rozvoj a zlepšování
B
podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního
1.1
potenciálu
Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 - SC 4 Rozšiřovat a
B
zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež
1.2
k jejímu aktivnímu využití
STRATEGICKÝ CÍL 3
C Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 - Tvorba regenerace
1.1 krajinných prvků (rybníky, dřeviny)
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 - § PO4 – SC 4.4 Zlepšit
kvalitu prostředí v sídlech
C Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 - § op 3.2.1 Zlepšení kvality
1.2 prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 - § prioritní
oblast 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a
kulturní krajiny
STRATEGICKÝ CÍL 4
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opatření

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 - § PO 2 Sociální začleňování
a boj s chudobou, SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
§ PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, IP 2.3 Zvýšit zapojení
D lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
1.1 začleňování ve venkovských oblastech
Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020 - § prioritní
oblast 3 Sociální oblast a zdravotnictví
Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020 - § Pilíř 1. C
Kvalitní podnikatelské prostředí

Zdroj: Vlastní zpracování

3.1.4

Podpora realizace strategického plánu

Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce (dále jen „Strategický plán“) by proces
plánování v oblasti rozvoje obce neměl rozhodně skončit. Po vytvoření tohoto
dokumentu následuje naopak stěžejní část celého procesu strategického plánování,
kterou je samotná implementace (realizace) plánu. Aby se totiž jednalo o skutečně
platný a využívaný dokument. Je nutné průběžně po dobu jeho platnosti aktivně pracovat
na realizaci vytýčených aktivit.
Implementační část je součástí Návrhové části Strategického plánu. Jejím účelem je
začlenit proces realizace nově vzniklého strategického dokumentu do činnosti
samosprávných orgánů obce. Hlavním východiskem při implementaci jsou jednak
Analytická část plánu rozvoje, která obsahuje popis obce a analytické poznatky o ní vč.
výsledků proběhlé ankety a rovněž Návrhová část plánu rozvoje, kde je stanovena
rozvojová vize obce a strategické cíle rozpracované do priorit a opatření. V této části je
dále obsažen konkrétní akční plán rozvoje s databází projektů k plánované realizaci
v následujících letech, které jsou rozdělené dle jejich důležitosti. Při implementaci
Strategického plánu je nutno spojit jak komunitní, tak strategické a územní plánování v
obce.
Vedle samotného uskutečňování naplánovaných projektů je tedy také nezbytné
dlouhodobé sledování (monitoring) naplňování Strategického plánu, stejně jako postup
realizace jednotlivých projektů a progres při naplňování stanovených cílů. Průběžné
sledování plnění naplánovaných aktivit a dosažených pokroků je podstatným prvkem
při realizaci a kontrole naplňování cílů a opatření Strategického plánu. Hlavním
faktorem pro dosažení pozitivních výsledků vyplývajících z provedeného strategické
plánování je personální zajištění jeho realizace a celkové administrace. Je proto třeba
určit konkrétní způsob jakým bude probíhat naplňování stanovených záměrů a kdo bude
mít za danou činnost odpovědnost.
Je třeba určit konkrétní subjekty a osoby odpovědné nejen za řízení a výkon realizace
jednotlivých aktivit, ale i za kontrolu (monitoring) jejich plnění. Obec Dolní Rychnov
není velkou aglomerací, proto nebylo přistoupeno ke zřizování zvláštních orgánů, ale
byl zvolen výběr z řad původní pracovní skupiny vytvořené pro potřeby tvorby tohoto
strategického dokumentu. Vybraní zástupci samosprávy, tak tvoří realizační skupinu
strategického plánu (dále jen „skupina“). Vzhledem k malé velikosti obce byly jako
výkonná i řídící složka určeny pouze 2 následující osoby:
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Jméno a příjmení
Anna Klímová
Pavel Vaněk

Organizace
Obec Dolní Rychnov
Obec Dolní Rychnov

funkce
starostka
místostarosta

Skupina bude zajišťovat:
Realizaci opatření a aktivit strategického plánu
Projednávání námětů od třetích osob k provádění opatření a aktivit
Projednávání a schvalování změn a aktualizací strategického plánu
rozvoje
Financování projektů a aktivit
Alespoň 2x ročně setkání skupiny
V podzimním období před přípravou rozpočtu na další rok projednání a
zhodnocení průběhu realizace jednotlivých aktivit a iniciace případné
aktualizace/zpřesnění akčního plánu
Prezentaci výsledků naplňování opatření a aktivit min. 1x ročně zastupitelstvu
Sběr námětů od veřejnosti a třetích osob k rozšíření Strategického plánu
Monitoring možností finanční podpory (dotace, příspěvky) na
financování projektů a aktivit
Organizaci a spolupráci s dodavateli jednotlivých projektů
Záznam potencionálních projektů a aktivit do zásobníku projektů
Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem obce byla ukončena fáze tvorby
dokumentu. Rozdělením kompetencí za realizaci strategického plánu byla zahájena
implementační fáze. V této fázi bude usilováno o dosažení stanovených cílů a realizovat
dle určené důležitosti a harmonogramu popsané aktivity.
Nejedná se o konečnou podobu dokumentu. Výkonný subjekt bude v průběhu platnosti
dokumentu přijímat podněty a návrhy na jeho změny či doplnění a každoročně jeho
Návrhovou část aktualizovat. Realizace jednotlivých projektů bude probíhat dle
akčního plánu s tím, že náročné projekty budou v případě potřeby zpřesňovány
v konkrétních projektových záměrech, které budou následně schvalovány
zastupitelstvem obce.

89

Seznam obrázků
Obr. č. 1 – Dolního Rychnova na mapě .......................................................................... 4
Obr. č. 2 – Znak obce Dolní Rychnov ............................................................................ 5
Obr. č. 3 – Vlajka obce Dolní Rychnov .......................................................................... 5
Obr. č. 4 – Listina rozhodčího nálezu (sbírka Bavorského zemského archivu München,
Německo) ........................................................................................................................ 6
Obr. č. 5 – Mapa Dolního Rychnova se zakreslením bývalých dolů na území obce ..... 9
Obr. č. 6 – Lokalita Hřbitovní ulice .............................................................................. 13
Obr. č. 7 - Mapa kriminality ......................................................................................... 14
Obr. č. 8 – Budova místní pošty ................................................................................... 17
Obr. č. 9 – Ubytovna Duhak ......................................................................................... 22
Obr. č. 10 – Pěší trasa - Lesopark ................................................................................. 22
Obr. č. 11 - Pěší trasa - Lesopark .................................................................................. 23
Obr. č. 12 – Sběrný dvůr Chalupník – šrot s.r.o. .......................................................... 24
Obr. č. 13 – Pozemek pro plánované parkoviště .......................................................... 26
Obr. č. 14 – Autobusová zastávka Sklotas, v pozadí budova bývalé školy – nyní dům
ošetřovatelské péče ....................................................................................................... 28
Obr. č. 15 – Bytový dům v Kollárově ulici – soukromý vlastník ................................. 30
Obr. č. 16 – Budova Mateřské školy ............................................................................ 31
Obr. č. 17 - Budova bývalé školy ................................................................................. 32
Obr. č. 18 - DOP-HC s. r. o. – bývalá škola ................................................................. 33
Obr. č. 19 – Domov pro seniory Vila Maria ................................................................. 34
Obr. č. 20 - Masopustní průvod .................................................................................... 35
Obr. č. 21- Mikulášská nadílka ..................................................................................... 35
Obr. č. 22 – Fotbalové hřiště......................................................................................... 36
Obr. č. 23 – Dětské hřiště.............................................................................................. 37
Obr. č. 24 – Vital park s cvičícími prvky...................................................................... 38
Obr. č. 25 – Park ve středu obce (centrální park) ......................................................... 38
Obr. č. 26 - Zarostlé hřiště v Pískové ulici ................................................................... 39
Obr. č. 27 - Zápas mladší přípravky proti rodičům ...................................................... 40
Obr. č. 28 – Krvavý rybník ........................................................................................... 41
Obr. č. 29 – Rychnovský rybník ................................................................................... 41
Obr. č. 30 – Budova Obecního úřadu ........................................................................... 43
Obr. č. 31 – Nepřehledná křižovatka v ulici Revoluční (možnost umístění dopravního
zrcadla) .......................................................................................................................... 75
Obr. č. 32 – Současné veřejné osvětlení bude vyměněno za LED svítidla .................. 76
Obr. č. 33 – Část budoucí trasy stezky pro pěší a cyklisty směr Sokolov .................... 77
Obr. č. 34 – Část budoucí trasy stezky pro pěší a cyklisty směr Dolní Rychnov Březová ......................................................................................................................... 78
Obr. č. 35 – Část Dolnorychnovského potoka .............................................................. 83
Obr. č. 36 – Snížení energetické náročnost bytového domu ul. Písková č. 325 a 326 . 83
Obr. č. 37 – Prostor pro „Psí hřiště“ ............................................................................. 85
Obr. č. 38 – Mateřská škola Dolní Rychnov – plánovaná rekonstrukce oplocení ....... 85
Obr. č. 39 – Mateřská škola Dolní Rychnov – plánovaná rekonstrukce oplocení (detail)
....................................................................................................................................... 86
90

Seznam tabulek
Tab. č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Dolní Rychnov ................................................ 10
Tab. č. 2 - Věková struktura obyvatel obce Dolní Rychnov k 31. 12. 2014 ................ 10
Tab. č. 3 - Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání ................................. 11
Tab. č. 4 - Obyvatelstvo podle národnosti – Dolní Rychnov ....................................... 12
Tab. č. 5 - Obory podnikání ekonomických subjektů Dolní Rychnov ......................... 16
Tab. č. 6 - Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více
zaměstnanci, které mají sídlo v obci Dolní Rychnov ................................................... 18
Tab. č. 7 - Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity .................................................... 18
Tab. č. 8 - Počet nezaměstnaných v obci ...................................................................... 19
Tab. č. 9 - Ukazatel v Karlovarském kraji podle okresů v 1. - 4. čtvrtletí 2014 .......... 20
Tab. č. 10 - Vyjíždějící do zaměstnání a škol ............................................................... 20
Tab. č. 11 - Dokončené byty v Dolním Rychnově dle jednotlivých let ....................... 29
Tab. č. 12 - Domy v Dolním Rychnově ........................................................................ 29
Tab. č. 13 - Byty v Dolním Rychnově .......................................................................... 30
Tab. č. 14 - Porovnání rozpočtu na vzdělávání s okolními obcemi velikosti 1001 –
2000 obyvatel v roce 2013 ............................................................................................ 32
Tab. č. 15 - Hospodaření obce ...................................................................................... 44
Tab. č. 16 - Struktura příjmů rozpočtu obce ................................................................. 44
Tab. č. 17 - Struktura výdajů rozpočtu obce ................................................................. 45
Tab. č. 18 - SWOT analýza........................................................................................... 65

91

