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Úvod
Strategický plán rozvoje Města Březová a jejích přidružených obcí je schválen pro období let
2014 – 2020 s cílem jeho sladění na jednotlivá sedmiletá programová období Evropské unie.
Představuje jeden ze základních dokumentů nezbytných pro plánování a realizaci projektů
směřujících k rozvoji obce a posílení ekonomického potenciálu a kvality života obyvatel žijících
v Březové včetně integrovaných obcí Arnoltov, Tisová (Černý Mlýn), Kamenice, Kostelní Bříza,
Lobzy a Rudolec.
Strategický program obce vychází především z předcházejících plánů rozvoje města (na mnoha
místech tohoto dokumentu se odkazujeme na plánované aktivity či zjištění z předchozích
programů rozvoje města), dále z publikace Březová brána do Slavkovského lesa, z internetových
stránek obce, z komunikace s vedením a pracovníky obce, z jednání se zájmovými spolky zde
působícími a z dotazníkového šetření realizovaného v lednu 2014 (více než 100 respondentů).
Dokument je plně v souladu s rozvojovými strategiemi svazku obcí Mikroregion Sokolov –
východ a MAS Sokolovsko o.p.s., jichž je Březová aktivním členem. V úvahu byly vzaty taktéž
priority Programu rozvoje Karlovarského kraje (dále jen PRKK).
Rozvojový plán v prvé části obsahuje analýzu svých potřeb, SWOT analýzu a zabývá se
výsledky dotazníkového šetření uskutečněného mezi občany města Březová v rámci zpracování
tohoto dokumentu. Ve druhé části se zabývá strategickými aktivitami typu vize, priority,
opatření. Závěr dokument obsahuje aktuální přehled konkrétních projektů, které jsou na
katastrálním území Březové a přidružených obcí plánovány k realizaci. Časový horizont pro
přípravu a realizaci projektů je taktéž v souladu s plánovacím obdobím EU.
U strategických dokumentů je nezbytná pravidelná aktualizace. Vzhledem k tomu, že tento
rozvojový materiál je živým dokumentem, je nezbytná a bohužel často opomíjená aktualizace.
Toto platí především pro závěrečnou část obsahující seznam plánovaných projektů města
Březová. Jakožto zpracovatel tohoto dokumentu doporučujeme aktualizovat textovou část
přibližně v polovině programového období, tj. v r. 2017 a část projektovou jednou ročně, ideálně
v závěru každého roku při plánování rozpočtových výdajů na další rok.
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1.

Základní informace

Základní identifikační údaje zadavatele strategického programu, města Březová:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Telefon:
E – mail:
WWW:
Kontaktní osoba:

00259250
Nám. Míru 230, 356 01 Březová
+420 352 633 522
info@mu-brezova.cz
www.mu-brezova.cz
Miroslav Bouda – starosta obce

Město Březová je dlouholetým členem několika regionálních sdružení. Konkrétně se jedná o
členství ve svazku obcí Mikroregionu Sokolov – východ a v místní akční skupině MAS
Sokolovsko o.p.s.
Mikroregion Sokolov – východ je svazek obcí, vytvořený podle ustanovení § 49, zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. Snahou mikroregionu je společný postup, partnerství a soudržnost při
prosazování místních zájmů a řešení problematiky obcí v těsné blízkosti povrchových dolů. Obce
spojené ve svazku jsou zasaženy aktivní dolovou činností, která bude na katastrálních územích
některých členských obcí pokračovat přibližně do roku 2036. Dalším charakteristickým znakem
mikroregionu je řeka Ohře, která tvoří přirozený spojovací článek mezi některými obcemi.
Mikroregion je územně situován do západních Čech, Karlovarského kraje, okresu Sokolov a 3
obcemi zasahuje do okresu Karlovy Vary.
Svazek obcí Mikroregion Sokolov – východ je tvořen 9 obcemi (Šabina, Dolní Rychnov, Staré
Sedlo, Královské Poříčí, Lomnice, Vintířov, Mírová, Jenišov a Hory) a 5 městy (Březová,
Sokolov, Loket, Chodov, Nové Sedlo).
Obr. č. 1: Členské obce Mikroregionu Sokolov – východ

Zdroj: http://www.sokolov-vychod.cz/mikroregion.php
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Město Březová je také prostřednictvím mikroregionu právoplatným členem zdejší místní akční
skupiny MAS Sokolovsko o.p.s. Ta patří k nejmladším na území celé České republiky (založena
na jaře 2006) a pokrývá téměř celé území okresu Sokolov (vyjma obcí Citice, Těšovice,
Tatrovice, Vřesová) a dále zahrnuje 3 obce z okresu Karlovy Vary.
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu sokolovsko s hlavním zaměřením na venkov.
Místí akční skupiny mají ve svých řadách členy/partnery i z neveřejné sféry zabývající se
volnočasovými aktivitami, životním prostředím, vzděláváním, jedná se většinou o neziskové
organizace či subjekty z oblasti podnikání – jde tedy o spojení tří sektorů (podnikatelského,
neziskovému a samosprávy).
Obr. č. 2: Členské obce MAS Sokolovsko

Zdroj: http://mas-sokolovsko.eu/
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2.

Historický vývoj správního území města Březová

2.1

MĚSTO BŘEZOVÁ

Nejstarší známý tvar pojmenování osady se vztahuje k roku 1353. V prameni z 25. listopadu
1353 jsou uvedeni bratři z Březové jako “bruder die prezzerer”, později se objevuje také
tvar“presseuer”, „Preysa“ a v roce 1492 tvar „Presa“. V těchto tvarech pojmenování zemědělské
osady se ozývá jako základ slovanský výraz pro břízu, která tu všude v okolí byla a dodnes je
hojná. Šlikovský údržbář z roku 1525 uchovává dvě podoby jména Březové - Presau a Bresau.
V 1. pol. 17. století se stala Březová součástí majetku Nosticů. Březová se tehdy jmenovala
Prosau. Obec měla 15 popisných čísel a 81 obyvatel. Byla tu hospoda, mlýn s pilou a v
zahradách a školkách tu rostlo velké množství ovocných stromů. Podle pamětní knihy
sokolovského pátera Korbla z r. 1841 stály u usedlostí č.p.1 a 13 malé kapličky a na stavení číslo
4 byla zvonička.
Později se začalo rozvíjet u Tisové, Dolního a Horního Rychnova a i ve vzdálenějším okolí
hnědouhelné dolování. Pro chudší obyvatelstvo představovaly doly vhodné pracovní
příležitosti, přesto si Březová svůj převážně zemědělský ráz nadále uchovávala.
První sv. válka se v obci projevila především ztrátou 4 mužů, kteří se z bojů již nikdy nevrátili.
Pomník padlým byl jako v jedné z mála obcí Sokolovska znovu pietně upraven v roce 1993.
Doba první republiky přinesla některé z vymožeností moderní doby. V letech 1923 až 1924 byla
vesnice elektrifikována a v obci byl vybudován vodovod. Další významnou událostí se stalo
v roce 1939 otevření nedalekého nového uhelného lomu Silvestr, který byl v provozu 40 let.
Konec 2. světové války proběhl v Březové stejně jako ve většině míst Sokolovska bez bojových
akcí. Z bojů se domů nevrátilo 8 místních občanů. Uvědomíme-li si, že tehdejší Březová měla
jen 20 popisných čísel, pak daň, kterou obec válce zaplatila, byla opravdu vysoká. Z poválečného
odsunu bylo vyjmuto 6 rodin německých starousedlíků, z nichž někteří se podíleli i na činnosti
poválečné místní správní komise. První léta poválečné historie Březové připomínají jen
útržkovitě retrospektivní zápisy kroniky, která byla založena až v roce 1960.
Obr. č. 3: Město Březová
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Přeměnu zemědělské vesničky v nové dělnické sídliště zahájily Dolnorychnovské sklárny,
které zde postavily v letech 1948-1952 celkem 18 dvojdomků, 6 čtyřdomků a 7 činžáků pro 102
rodin svých zaměstnanců. Na tuto výstavbu navázaly i doly, jejichž prvním stavebním počinem
byl internát a tzv. domovy pracujících. K 31. 12. 1952 již měla Březová 700 obyvatel, z toho 450
Čechů, 130 Slováků, 120 Němců a 30 Maďarů.
Bouřlivá výstavba nových domů a bytů však neprobíhala bez problémů. Část sídliště vznikla v
místech bývalého vysušeného rybníka, což s sebou přinášelo celou řadu těžkostí. Nárůstu
obyvatel neodpovídala základní občanská vybavenost. Teprve od roku 1952 byla zavedena
pravidelná autobusová linka Sokolov - Březová. Provizorní vyučování žáků 1. a 2. tříd bylo
zahájeno v budově internátu až v září 1954 (do té doby navštěvovaly místní děti školu v Dolním
Rychnově). Teprve 31. srpna 1958 byla veřejnosti slavnostně předána novostavba úplné - dnes
9leté - základní školy, která slouží svému účelu od 1. září 1958 dodnes.
V průběhu let se několikrát měnil březovský katastr. Už v roce 1954 byly k Březové jako její
části připojeny nedaleké vesnice Kamenice, Lobzy a katastrální území zaniklé vesnice
Paseka. Další integrace, tentokrát bývalé obce Tisové, byla provedena v roce 1960. Toho roku
získal dosavadní místní národní výbor právo používat označení městský národní výbor a
Březová se stala městem. Katastrální rozlohu největší integrace byla provedena v roce 1976.
Dosud samostatná obec Kostelní Bříza byla připojena k Březové i s řadou území a vesnic,
které tvořily její správní celek. Tak se staly částmi Březové vsi Arnoltov a Rudolec a
katastrální území míst, jež zanikla v souvislosti s existencí vojenského výcvikového prostoru v
letech 1946 - 1954. Jednalo se o katastrální území kdysi existujících vesnic a osad Krásné Lípy,
Ostrova, Týmova a Hinterhäuseru, Studánky, Smrkovce a Žitné.
Město Březová zvažuje námět vytvořit systém památníků na místech zaniklých obcí.
Základem pro tento projekt je vyhledávací studie, která zmapovala pozůstatky po zaniklých
obcích ve Slavkovském lese a současně na území MAS Sokolovsko. Současně je pro řadu těchto
míst zpracována i projektová dokumentace s návrhy na jejich obnovu. V relevantním území se
také plánuje vybudovat síť cyklistických tras. I pro ně je již zpracována částečná projektová
dokumentace. Cílem těchto projektů je kromě oživení cestovního ruchu také snaha připomenout
místa, která dnes již z různých důvodů neexistují. Součástí projektu by byla např. tvorba laviček
a odpočinkových míst s výhledem na zaniklé obce, úprava veřejné zeleně, tvorba a instalace
informačních tabulek s popisem historie, důvodu zániku, dobovými fotografiemi apod. Mezi
zaniklými obcemi by také mohla být např. vytvořena turistická, resp. naučná trasa.
V roce 1979 byl udělen městu Březová znak. Tento znak nazýváme “mluvící znak” - březový
list vyjadřuje název města, černá pata štítu má připomínat těžbu uhlí, která byla základem
průmyslového podnikání na katastru města. V roce 2001 udělil Parlament ČR městu druhý
symbol – prapor.
Obr. č. 4: Znak a prapor města Březová

Zdroj: http://www.mu-brezova.cz/?section_id=6141
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Podrobnější informace z historie Březové a především jejích 6 dalších integrovaných obcí jsou
čtenářům k dispozici na internetových stránkách města Březová: www.mu-brezova.cz.
2.2

PŘIDRUŽENÁ OBEC ARNOLTOV

První písemná zpráva o Arnoltovu pochází z doby kolem roku 1360 a ves je v ní jmenována
Arnolczgrün. Česky lze přeložit jako Arnoltova novina (ve smyslu nově obdělaná půda).
Vlastníci Arnoltova se v průběhu staletí střídali, jmenujme namátkou Loket a rodinu Štampachů
(16. st.). Celá ves tenkrát měla tři celé a čtyři poloviční dvory a tři chalupy. Dalším vlastníkem
byl luterán Vilém Winkler z Heimfeldu (17. st.). Později statek Arnoltov získal za 8 000 zlatých
rýnských vévoda Albrecht z Valdštejna. Vojevůdce, nedlouho na to zavražděný v Chebu, však
zůstal celou „ sumu trhovou“ dlužen. Kolem roku 1650 patřil Arnoltov Thannerovi z Chebu. Na
statku byl tehdy v provozu pivovar na šestatřicet sudů a patřil k němu ovčín a mlýn. Ve vsi byly
vedle 17 domů obydlených stále ještě tři domy pusté. Kolem roku 1765 koupil Arnoltov od
hraběte Cavenagh Jan Václav Turby a připojil Arnoltov ke Kostelní Bříze. Dle Tereziánského
katastru bylo v polovině 18. st. v Arnoltově 20 hospodářů. V okolí vesnice se pěstoval v menším
rozsahu chmel. Dále je zde zapsán mlýn o dvou kolech na stálé vodě, zvaný Panský mlýn.
Poprvé jsou v Arnoltově zmiňováni i židé. Před polovinou 19. století žilo v Arnoltově 20
židovských rodin a dalších 13 rodin bydlelo tehdy i v Kostelní Bříze. Dnes je jedinou památkou
na židovské obyvatele obou obcí jen zarostlý židovský hřbitůvek stranou Arnoltova. V minulém
století však byla v č. 39 židovská škola a v č. 41 i malá modlitebna. Na tomto místě je nutno
poznamenat, že jedním ze záměrů města Březová je revitalizace tohoto hřbitova a jeho
zpřístupnění široké veřejnosti. Dále se připravuje revitalizace návsi a úprava veřejné zeleně v
obci (podrobněji viz Seznam projektů).
Sommer zaznamenává ve své topografii (rok 1847) v Arnoltově už 55 domů a 390 obyvatel.
Byla tu menší kartounka, panský dvůr, ovčín, dvě hospody a panská myslivna. Nová škola byla
v Arnoltově postavena na jaře 1895. Samostatnou politickou obcí byl Arnoltov od roku 1882 až
do roku 1948. Roku 1954 se stal opět částí obce Kostelní Bříza a po dvaadvaceti letech byl
společně s ní připojen k Březové.
Obr. č. 5: Obec Arnoltov
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K Arnoltovu náležela i skupina vesměs deputátnických domků se zámečkem, která se česky
jmenuje Silnice, německy Spiegel. Vznik této části vesnice je spjat s výstavbou císařské silnice
z Karlových Varů do Chebu v roce 1830. Zámeček tu nechala postavit vrchnost z Kostelní Břízy
původně jako velký zájezdní hostinec. Tuto funkci plnilo rozložité stavení až do 70. let 19.
století. Tehdy byl hostinec upraven na venkovské šlechtické sídlo, které převzalo i pojmenování
svého zakladatele, svobodného pána ze Špíglu (Spiegel). Zámeček léta sloužil statkům a
v současné době je jeho stav doslova zoufalý.
V letech první republiky měl Arnoltov asi 67 popisných čísel a téměř 400 obyvatel. Po válce
byla velká část zdejších Němců odsunuta. Poválečné sčítaní obyvatel z roku 1961ještě uvádí
v Arnoltově 106 obyvatel, ale v roce 1970 zde bylo zjištěno již jen 81 lidí.

2.3

PŘIDRUŽENÁ OBEC TISOVÁ – ČERNÝ MLÝN

Prastará slovanská osada Tisová (německy Theussau) se rozkládala do 50. let 20. st. v místech
dnešní Elektrárny Tisová a přilehlého dolového podniku. Přestože první písemná zmínka pochází
až z roku 1410, ves je jistě o řadu století starší. Původní slovanské pojmenování pochází od kdysi
běžných tisů, které tu v okolí rostly. Šlikovský urbář z roku 1525 dělí Tisovou do tří částí. Dva
celé a pět polovičních dvorů náležely k Lokti. Jeden celý dvůr s krčmou a chalupa patřily ke
šlikovskému panství Sokolov. Dva celé dvory, dva dvory poloviční a jedna chalupa patřily
kynšperské faře. Po Bílé hoře byla šlikovská i loketská část vesnice zkonfiskována.
Osídlení vesnice bylo zcela německé. Škola byla v Tisové zřízena v roce 1828. Celá vesnice
tehdy už měla šestadvacet popisných čísel a 208 obyvatel. Od třicátých let 19. století získala
Tisová lepší spojení se světem, neboť v její blízkosti byla vybudována tzv. císařská silnice.
Tehdy již také začala do katastru vesnice zasahovat – zpočátku velmi nesměle – důlní činnost.
V roce 1848 však již byly v bezprostředním sousedství vesnice tři menší uhelné doly, a to Jiří,
Silvestr a Urban. Přesto ale ještě stále přestavovalo hlavní zdroj obživy obyvatel Tisové
zemědělství, chmelařství a dobytkářství.
Obr. č. 6: Obec Černý Mlýn
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Po zrušení poddanství se Tisová nestala ihned samostatnou obcí. Téměř 30 let byla osadou obce
Dolní Rychnov a samosprávné postavení získala teprve v roce 1879. Nedaleko Tisové
zpracovávala voskárna Th. Pilze zemní vosk a v 70. a 80. letech 19. století pracovaly na katastru
obce až čtyři uhelné doly. Důlní a další průmyslové podnikání uzavřelo slavnou éru
sokolovského chmelařství a ves postupně ztrácela svůj původní, ryze zemědělský charakter.
Na konci 19. století se v Tisové začali usazovat i jednotliví Češi a v letech první republiky jich
zde žilo kolem 35. Vesnice bývala častým místem konání společenských a kulturních akcí české
menšiny z celého okolí. Vůbec nejvyššího počtu obyvatel dosáhla Tisová v roce 1936, kdy žilo
v 79 domech 1052 lidí. Místní trojtřídní školu tehdy navštěvovalo 148 žáků.
V letech 2. světové války byla na Mýtině (německy Hau) mezi Tisovou a Rudolcem umístěna tři
zajatecká komanda válečných, hlavně sovětských zajatců. Práce několika stovek zajatců bylo
využíváno zejména na uhelném dole Silvestr.
Podle zápisu do školní kroniky tisovské školy za školní rok 1944/45 byla na počátku května do
Tisové přemístěna německá jednotka, jež měla zastavit tempo Američanů od Kynšperka na
Sokolov. Šestého května večer došlo k menší přestřelce. Ukončil ji americký granát, který zasáhl
roh školy se školními záchody. Nikomu se naštěstí nic nestalo a němečtí vojáci se rozprchli. Tak
definitivně skončil odpor německých branných sil naší oblasti proti Američanům, kteří pak 7.
května 1945 bez obtíží obsadili centrální část Sokolovska.
Po válce již měla Tisová před sebou jen několik málo let života. Ves byla zbouraná a od
poloviny 50. let vyrostly na jejím katastru třídírna uhlí (1956), briketárna (1960) s tehdy největší
československou elektrárnou: Elektrárna Tisová (1958 – 1962). Zbývající část rozlohy starobylé
vesnice vyrubal důl Silvestr.
V současné době již byly zrealizovány některé dílčí projekty na využití bývalých kasáren. Nové
využití části těchto prostor je jedním z plánovaných záměrů podnikatelských subjektů. Jedním
z chystaných projektů je také pořízení technického zázemí skládky odpadů vč. zařízení na
zpracování odpadů, druhotných surovin apod. ve vazbě na skládku odpadů Tisová (podrobněji
viz Seznam projektů).

2.4

PŘIDRUŽENÁ OBEC KAMENICE

Kolonizační vesnice Kamenice (německy Steinbach) se poprvé objevuje v písemných
pramenech již v roce 1238. Počeštěný název Štampach (kamenitý potok) se objevoval dávno,
ale úředně byl stanoven až v roce 1923. Po válce bylo jméno vesnice změněno na Kamenici.
Ves byla rodovým sídlem rytířů za Steinbachu – Štampachu. Ve středověku zde bývala tvrz. Až
na výjimky přišli téměř všichni Štampachové po Bílé hoře o své statky a museli odejít ze země.
Ve středověku bylo okolí Kamenice přitažlivé nejen svým půdním a lesním bohatstvím, ale i
výskytem rud, stříbra a olova, které se tu na řadě míst dobývaly. V době třicetileté války táhla
zdejší krajinou mnohokrát vojska obou válčících stran. Toto připomíná u Kamenice pomník
Švédům, kteří tu měli být údajně pohřbeni v posledním období třicetileté války. Jedná se o velký,
hrubě opracovaný balvan s křížkem a nápisem „ Her lišten 23 Schweden“ (Zde leží třiadvacet
Švédů). V obci byl později instalován pomníček všem obětem první i druhé světové války.
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V polovině 17. století byl při statku Kamenice pivovar na 19 studů a u vesnice byl ovčín a mlýn.
V 18. století se dostala Kamenice do držby rytířů z Bohato, kteří tenkrát vlastnili i Žitnou, Ostrov
a další statky. Před rokem 1760 koupil Kamenici hrabě Nostic a jako samostatný statek ji připojil
k panství Sokolov. Nejspíše nosticovská vrchnost také nechala postavit v Kamenici menší
lovecký zámeček, který byl i sídlem vrchnostenského lesního úřadu. Osudy zámečku jsou
značně pohnuté, již v roce 1772 vyhořel. Stejné neštěstí postihlo zámek ještě 19. září 1834, kdy
se na jeho střechu přenesl oheň z nedalekého hořícího stavení. Po druhé světové válce byla stará
budova zbourána.
Obr. č. 7: Kamenice

V polovině 19. století byla Kamenice poměrně velkou vesnicí s 59 domy a 503 obyvateli. Tento
počet obyvatel je v celé historii obce vůbec nejvyšší. Osm rodin se tehdy hlásilo k židovskému
vyznání. Byla tu i škola, jejíhož učitele platila obec. Později byla ves přifařena ke starobylým
Lobzům, jejichž osadou byla až do roku 1908. Od tohoto roku byla Kamenice politickou obcí
s vlastní samosprávou a po válce byla připojena k Březové.
V polovině dvacátých let 20. století získala vesnice elektřinu. Značná část obyvatel Kamenice
byla již od 19. století odkázána na výdělek v průmyslových závodech v okolních obcích.
Poválečný odsun německého obyvatelstva a přechodné začlenění Kamenice do vojenského
pásma vážně ohrozily samotnou existenci vesnice. V roce 1961 tu žilo pouze 70 obyvatel.
Kamenice zcela nezanikla i díky rekreačním možnostem, jež vesnice a okolní lesní komplexy
nabízely. Kamenice je dodnes vyhledávanou chatařskou lokalitou. Zdejší krásná příroda láká
nejen obyvatele z okolních měst, ale též cykloturisty. Lze předpokládat, že využití zdejší přírody
v cestovním ruchu, především na rozvoj cykloturistiky a v zimě běžkování, je jen otázkou
času. V posledních letech v obci probíhá rozsáhlá výstavba nových rodinných domků. Mnohé
rekreační chaty dnes již slouží k celoročnímu bydlení.
Mnoho obyvatel i turistů, které Kamenici navštíví, lituje, že zde není žádná výletní restaurace či
cenově přijatelné venkovské ubytovací zařízení. Stejný problém ovšem řeší i další obce, např.
Lobzy.
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2.5

PŘIDRUŽENÁ OBEC KOSTELNÍ BŘÍZA

Původně německá kolonizační ves Kostelní Bříza bývala leuchtenberským lénem a v nejstarších
dobách se jmenovala pouze Bříza. Protože zde byl postaven malý, původně asi jen dřevěný
kostelík, začala být označována jako Kostelní Bříza. Prvními známými držiteli Kostelní Břízy a
tvrze, jejíž nepatrné pozůstatky jsou znatelné severně od současného kostela sv. Petra a Pavla,
byli Štampachové z nedaleké Kamenice. Před koncem 17. století vyla ves stejně jako celé okolí
protestantská. V době třicetileté války získal Kostelní Břízu arnoltovský rytíř Winkler
z Heimfeldu, ale v Berní rule z roku 1654 je již uváděna jako držitelka Kostelní Břízy vdova po
rytíři ze Štambuchu. Ve vsi bylo ještě stále vedle jedenácti obydlených pět domů pustých. Ke
statku Kostelní Bříza patřil pivovar, mlýn a ovčín.
Později dochází k několikerému střídání vrchností, až v roce 1732 zdědil Kostelní Břízu císařsko
královský rada Johann Franz Turba. V Kostelní Bříze nechal Turba postavit i zámek. Patrová
obdélná budova s mansardovou střechou byla dokončena v roce 1767. Dnes jsou z pěkného
zámečku ruiny. Sousední rozlehlý park byl nově zrevitalizován, změnil se k nepoznání. Před lety
zašel i vzácný sekvojovec, který byl v Čechách jen na několika málo místech. Revitalizace
tohoto parku je jedním ze záměrů města Březová.
Kostelní Bříza poloviny 19. století, středisko panství se zámkem, novým farním kostelem sv.
Petra a Pavla, farou, školou, panským svorem, pivovarem, vinopalnou, hostincem a myslivnou
byla již poměrně velkou vesnicí s 51 domy a 355 obyvateli. Byl tu dokonce ranhojič a porodní
bába. Ve vsi žilo 13 židovských rodin.
V polovině 19. století získala Kostelní Bříza novou vrchnost, Auerspergy, protože dědička,
svobodná paní von Hennberg – Spiegel, se provdala za hraběte Auersperga, majitele Hřeben –
Hartenberku. Posledními šlechtickými držiteli zboží Kostelní Bříza byli baroni Brand – Kopal.
Po polovině 19. století se růst Kostelní Břízy zastavil a v roce 1910 je zde vykazováno jen 53
domů a 362 obyvatel. Přesto se již v roce 1850 stala Kostelní Bříza samosprávnou obcí a toto
postavení si udržela téměř 130 let.
Obr. č. 8: Kostelní Bříza
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Na konci 2. světové války měla vesnice asi 325 obyvatel. Po odsunu Němců nepostihl Kostelní
Břízu osud řady okolních vesnic jen díky tomu, že se nestala přímou součástí vojenského
výcvikového prostoru. Počet obyvatel však přesto soustavně klesal – v roce 1950 zde žilo 234
obyvatel, v roce 1970 již jen 97 lidí. Vybavenost obce se výrazně snížila a na konci školního
roku 1967/68 byla uzavřena i zdejší jednotřídní škola.
Důsledkem hospodaření statků, které převzaly spolu se zemědělskou půdou také budovy zámku,
panského dvora, a dokonce o kostel sv. Petra a Pavla (s cennými náhrobky v chrámové lodi), je
takřka úplné zničení všech těchto historických objektů. V současné době již začaly dílčí práce na
obnově těchto objektů. Město Březová na těchto projektech spolupracuje s nadací Pro děti. Mezi
další záměry obce pak patří revitalizace veřejné zeleně, tvorba parkovacích míst a oprava
místních komunikací. Podrobné informace k jednotlivým projektovým záměrům jsou součástí
kapitoly Seznam projektů.
2.6

PŘIDRUŽENÁ OBEC LOBZY

Slovanský původ názvu obce a nedalekého Lobezského potoka má základ ve staroslovanském
slově ,,Lobez“, jež označovalo podemílaní, ,,podlizování“ břehů potoka. Lobzy se poprvé
písemně připomínají v pramenech teprve roku 1370, a to již jako leuchtenberské léno. V 16.
století byly Lobzy poměrně velkou osadou, která byla rozdělena mezi tři vrchnosti - radu města
Lokte, Kynšperka a města Sokolova. I po porážce českých stavů na Bílé hoře přetrvávala
luteránská víra mezi zdejšími obyvatelstvem navzdory přísným zákazům a nařízením ještě
dlouhou dobu. V průběhu dalších desetiletí se stal pánem převážné části Lobzů rod Nosticů.
Ze záznamů vyplývá, že se zde pěstoval chmel, byl tu výtažní rybník, jeden mlýn na stálé vodě a
jeden mlýn s pilou na nestálé vodě (nejspíše se jedná o tzv. Lobezský mlýn, který fungoval až do
poloviny 20. století). Několik větších sedláků se plně věnovalo zemědělství a dobytkářství, ale
ostatní ve vsi si museli přivydělávat dřevařstvím, povozničením se dřevem a dřevěným uhlím,
domáckým předením a tkalcovstvím a nádenickou prací. Celá ves měla v 70. letech 18. století 37
domů. První zmínky o místní škole údajně sahají až do poloviny 16. století.
Obr. č. 9: Lobzy
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Lobzy se staly samostatnou politickou obcí již v roce 1850 a po určitou dobu k nim patřily jako
osady i Kamenice, Milíře (pod Krudumem), Novina a Paseka. Od dvacátých let 20. století, po
zavedení autobusového spojení, začaly být okolní terény využívány i pro turistiku a zimní sporty.
Vcelku slibné perspektivy Lobzů a okolních vesnic však přervala válka a následné zřízení
vojenského výcvikového prostoru. Původní Lobzy zcela zmizely. Dnešní Lobzy – skupina
několika domků s hospodářskými objekty bývalých státních statků – vznikly teprve po zrušení
vojenského prostoru.
V současné době obec Lobzy ve spolupráci s městem Březová připravuje záměr na využití okolní
přírody k turistice, cykloturistice, v zimě běžkování apod. Dále se připravuje úprava návsi,
oprava komunikací, vytvoření záchytného parkoviště a zázemí pro turisty, cykloturisty, běžkaře a
další sportovní veřejnost. Podrobněji viz projekty v kapitole Seznam projektů.

2.7

PŘIDRUŽENÁ OBEC RUDOLEC

Kolonizační osada Rudolec, německy Ruditzgrün, uchovává ve svém názvu jméno zakladatele.
To bylo nejspíše staroněmeckou obdobou jména Rudolf. Celá staletí tvořily Rudolec jednotlivé
selské dvorce, rozptýlené po údolí mezi vrchy Letná (600,4 m) a U Kaple (659,3 m). Ve vsi a
jejím okolí vyvěraly četné prameny a byla tu řada malých rybníčků.
V nejstarších dobách patříval Rudorec k leuchtenberskám lénům, ale již v roce 1408 ho koupilo
od Heinricha Raussengrünera město Loket. Roku 1525 bylo ve vsi 14 hospodářů a Rudolec se
tak řadil k větším místům kraje. V souvislosti s loketskými pobělohorskými konfiskacemi byl
zkonfiskován Lokti i Rudolec a od roku 1625 patřil sokolovským Nosticům a kolem roku 1670
byl již trvalou součástí jejich šlechtického dominia.
V Tereziánském katastru je zapsán Rudolec v panství Sokolova. Dva velcí sedláci vlastnili
polnosti o rozloze 3060 strychů, devět sedláků mělo 15 – 30 strychů polí a jen jednoho
hospodáře lze považovat za chalupníka. Ve vsi byly výtažní rybníky na 14,5 kopy ryb, což je
mezi vesnicemi asi vůbec největší produkce ryb. V okolí vesnice se pěstoval chmel a ovoce.
V polovině 19. století měl Rudolec již 36 domů a 250 obyvatel. V tomto počtu jsou ale zahrnuti i
obyvatelé poddanských domů v osadě Hau u tzv. císařské silnice. U silnice na Kostelní Břízu
(nad vesnicí) byly již v minulém století i dvě cihelny. Před rokem 1827 vyučoval místní děti v
zimních měsících vysloužilý voják. V roce 1846 získala vesnice pro školu odpovídající stavení,
jež potom jako č. p. 37 sloužilo školským potřebám až do poloviny 20. století. Rudolec byl v
letech 1850 – 1879 osadou obce Dolní Rychnov, v období od roku 1879 do roku 1888 byl
osadou obce Tisová a samostatnou obcí byl pak v letech 1888 – 1945.
V roce 1921 byla vesnice elektrifikována a v letech 1926 – 30 byla konečně ve vsi vybudována
obecní silnice. Před koncem války měl Rudolec 53 popisných čísel. Po odsunu německého
obyvatelstva se stala vesnice nejen součástí vojenského pásma, ale administrativně byla
přičleněna k okresu Mariánské Lázně. Před úplným zánikem ji uchránila zemědělská výroba,
tentokrát ovšem založená již na zcela jiných principech než v minulosti. Určitou náhradou za
zaniklé selské statky měla být výstavba nových rodinných domků, která probíhala v několika
etapách (poslední jsou ,,okály“ z první poloviny 80. let). Typický ráz staré vesnice však zcela
zmizel a původní zástavbu dnes připomíná jen pár stavení.
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Obr. č. 10: Rudolec

V záměru zmiňme např. to, že místní občané si v roce 2001 v obci svépomocně vybudovali
sportovní plácek. Rozšíření stávajícího sportoviště v návaznosti na dokončení architektonické
úpravy návsi je jedním ze záměrů města Březová. V centru obce bylo vybudováno provozní
zázemí, v podobě objektu se 2 garážemi pro komunální techniku a sociální zázemí. Jedním
z posledních větších záměrů obce Rudolec bylo přebudování tzv. Rudolecké stodoly na
víceúčelový objekt, který slouží pro příležitostné kulturní a společenské akce.
Dalším záměrem města je využití stávajících půdních a nebytových prostor restauračního
zařízení v Rudolci, č.p. 34 na turistickou ubytovnu s kapacitou cca 10 až 14 lůžek. Dále záměr
využití území rokle – území by bylo propojeno systémem komunikací pro pěší, byly by zde
vytvořeny oddechové plochy, naučná stezka, drobné vodní plochy, dále by došlo k odstranění
starých ekologických zátěží a terénním úpravám území.
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3.

Analýza správního území města Březová

3.1

GEOGRAFICKÁ SITUACE ÚZEMÍ

Město Březová se nachází v Karlovarském kraji, okrese Sokolov. Obecně je Karlovarský kraj
nejzápadnějším územím České republiky a je po Libereckém kraji rozlohou druhým nejmenším
krajem (rozloha Karlovarského kraje činí 3 315 km2 a tvoří 4,2 % celkové rozlohy ČR). Kraj se
skládá ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Sokolovsko leží v hornatém koutu
severozápadních Čech při hranicích s Německem. Svou rozlohou 754 km2 patří okres Sokolov k
nejmenším v České republice. Na jeho území žije téměř 100 000 obyvatel.
Město Březová se nachází 6 km od bývalého okresního města Sokolov. Jak je patrné
z přiloženého obrázku, na sever a západ od Březové se rozkládá známá hnědouhelná Sokolovská
pánev. Jedná se o průmyslovou oblast představovanou především samotným městem Sokolov a
plochami s těžbou nerostných surovin. Aktivní dolovou činností došlo především v několika
posledních desetiletích ke značné devastaci krajiny.
Naopak na východ a jih od Březové se rozkládá rozsáhlá Chráněná krajinná oblast Slavkovský
les spojená s naprosto neporušenou přírodou s nejvyšším bodem Rozhledy (859 m n. m.). Tato
skutečnost je jednou z největších deviz města Březová. Při vhodném uchopení této příležitosti lze
CHKO Slavkovský les využít ke značnému rozvoji cestovního ruchu v oblasti. Vše samozřejmě
musí probíhat ve spolupráci se správci CHKO a při snaze o co největší šetrnost k přírodě.
Největším vodním tokem je nedaleká řeka Ohře. Z hlediska významu pro obec nelze opomenout
Lobezský potok. Jižně od Březové vystupuje do výše 659,3 m vrch U kaple, jihovýchodně od
sídlištní části města se zvedá typické panoráma Paseckého vrchu (743 m). Mezi dvěma vrchy si
nalezl cestu Březovský potok a vede tudy cesta do sousední Kamenice a nedalekých Lobzů.
Obr. č. 11: Poloha města Březová v regionu

Zdroj: (5)

www.mapy.cz
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Město Březová leží v nadmořské výšce 487 m nad mořem a rozkládá se na celkové ploše 5 960
hektarů. Využití tohoto území popisuje následující přehled.
Tab. č. 1: Rozdělení rozlohy katastrálního území dle využití

Způsob využití plochy (v ha)
Orná půda

177

Zahrady a ovocné sady
Zemědělská půda

35
2 101

Vodní plochy

29

Lesní pozemky

3 062

Zastavěné plochy a nádvoří

76

Ostatní plochy

691

Nezemědělská půda

3 859

Trvalé travní porosty

1 888

Celkem vč. přidružených obcí (v ha)
Zdroj: (1)

11 918

Veřejná databáze ČSÚ http://vdb.czso.cz, data za r. 2012

V současné době je správní území Březové rozděleno na 7 částí – Arnoltov, Březová,
Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy, Rudolec a Tisová – Černý Mlýn. Pro představu je
čtenářům k dispozici následující obrázek, ze kterého je jasně patrné rozložení jednotlivých částí
obce v území.
Obr. č. 12: Sedm částí města Březová

Zdroj: www.mapy.cz

Z celkových 7 integrovaných obcí města Březová se mimo území CHKO Slavkovský les nachází
pouze samotná obec Březová a obec Tisová. Zbývající obce leží buď přímo v CHKO nebo na její
hranici. Město Březová je dále tvořeno celkem 14 katastry, konkrétně jde o území:
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Březová u Sokolova
Arnoltov u Březové
Bystřina u Březové
Kamenice u Březové
Kostelní Bříza
Krásná Lípa u Březové
Lobzy u Březové
Ostrov u Březové
Paseka u Březové
Rudolec u Březové
Smrkovec u Březové
Studánka u Březové
Tisová u Sokolova
Žitná u Březové
Z výše uvedených katastrálních území jsou obce Bystřina, Krásná Lípa, Ostrov, Paseka,
Smrkovec, Studánka a Žitná dnes již zaniklé obce. Na těchto místech jsou plánovány aktivity
s cílem zpřístupnit tato místa, zavést sem zdejší občany i turisty, informovat o osudu těchto obcí,
umístit zde lavičky, vytvořit odpočinková a informační místa, vést tudy cyklotrasy apod.
Obr. č. 13: Židovský hřbitov – Krásná Lípa

Zdroj: vlastní šetření
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3.2

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ÚZEMÍ

Historicky bylo území Březové a přilehlých obcí úzce spjato se zemědělstvím (např. pěstování
chmele), chovem ovcí a dobytka. S postupným hospodářským rozvojem se zaměření regionu
měnilo ve využívání místních přírodních surovin (hnědé uhlí, kaolin, cín, stříbro ad.).
Rozhodující přelom pro hospodářství Sokolovska znamenal konec 2. světové války, kdy byla
dána plná přednost těžbě nerostných surovin, energetice a strojírenství, což vedlo k postupnému
zhoršování stavu přírody, krajiny a ovzduší. Přestože dnes na Sokolovsku nemá zemědělství
podstatný význam, Březová si ráz zemědělské obce uchovávala až do poloviny 20. století.
Na konci 90. let došlo v regionu ke značnému snížení pracovních příležitostí a oblast trpí
vysokou nezaměstnaností s malou tvorbou nových pracovních míst. Na situaci v regionu se
výrazně příznivě neprojevilo ani otevření hranic, především s nedalekým Německem. Turistům
ze zahraničí nebylo a není dodnes možné nabídnout vhodné zázemí vyžadované zahraniční
klientelou pro dlouhodobé pobyty.
Ústup od extenzivního hospodářství a přechod k tržnímu hospodářství měl příznivý dopad na
životní prostředí, které se na Sokolovsku v posledních letech výrazně zlepšilo.
Tab. č. 2: Hospodářská činnost v městě Březová

Hospodářská činnost v obci (porovnání 2007-2012)
Údaje za rok

2007

2012

Počet podnikatelských subjektů celkem

498

224

podle
převažující
činnosti

23
59
64
18
179

9
31
29
9
63

105
2
8
40
3
0
30
360
10
27
64

35
2
11
35
3
0
25
163
6
11
16

podle právní
formy

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a
spotřebního zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby, zpracovatelský průmysl
Veřejná správa, obrana, povinné soc. pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Podnikatelé - fyzické osoby
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Ostatní právní formy

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ http://vdb.czso.cz
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K 1. 1. 2007 provozovalo svou činnost na území města Březová celkem 498 podnikatelských
subjektů. O pět let později je to méně než polovina, pouhých 224 subjektů!!!
Největší pokles počtu podnikajících subjektů je patrný v oblasti velkoobchodu, maloobchodu,
pohostinství, kde ze 179 firem funguje pouze 63, což představuje pokles na 35 % původního
počtu. Na druhém místě v poklesu stojí ostatní obchodní služby a zpracovatelský průmysl, kde ze
105 subjektů existuje pouze 35.
Z hlediska právní formy je nejčastější podnikání fyzických osob. Bohužel právě v tomto
segmentu zaznamenáváme také největší propad v počtu podnikatelů. Ze 360 fyzických
podnikajících osob v r. 2007 jich v r. 2012 existovalo již jen pouhých 163.
Pro zajímavost, v r. 1992 bylo na území města Březová 170 podnikatelských subjektů (fyzických
a právnických osob celkem).
Co je hlavním důvodem pro pokles podnikatelských subjektů? U fyzických osob jsou to
převážně neutěšené podmínky, daňové a legislativní, které Česká republika na podnikatele klade.
V oblasti podnikání je nutno zmínit existující významné podnikatelské subjekty z přidružených
obcí a také nově plánované podnikatelské záměry. Např. v katastrálním území Tisová – Černý
Mlýn se nacházejí dva významné objekty – Elektrárna Tisová, která je významným regionálním
zaměstnavatelem, a bývalá kasárna ministerstva vnitra, v nichž kdysi sloužili pohraničníci.
Zchátralá kasárna převzalo koncem roku 2004 Město Březová od České republiky se záměrem
podpořit vznik pracovních míst, o což se v současné době snaží soukromá firma. Obcí protéká
řeka Ohře.
V obci Lobzy je dodnes dominantní zemědělství. V Kostelní Bříze vedle objektu kostela
funguje sídlo lesního závodu Lesy Kladská. Dnes zdevastovaný objekt zámečku v Kostelní Bříze
je v současné době v rukou soukromého majitele, jehož záměrem je celý areál zrekonstruovat a
vytvořit zde rekreační objekt s pohostinstvím a ubytováním. V obci se též nachází prodejna
smíšeného zboží.
V obci Rudolec, v nově adaptovaném domě č. p. 34 bylo počátkem roku 2002 otevřeno
pohostinství. Jedním ze záměrů obce Březová je využití stávajících půdních prostor tohoto
objektu vč. ostatních nebytových prostor k vybudování turistické ubytovny.
Ve většině přidružených obcí města Březová, především pak v obcích Lobzy, Kostelní Bříza a
Rudolec, se také rozvíjí dobře fungující a rozsáhlá zemědělská činnost.
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3.3

SOCIOEKONOMICKÁ SITUACE ÚZEMÍ

Město Březová vč. integrovaných obcí registrovalo k 31. 12. 2012 celkem 2 728 obyvatel,
z toho podíl mužů tvoří 49 %. Oproti roku 2008 došlo k poklesu počtu obyvatel o 13 osob. Jedná
se především o přirozený úbytek.
V produktivním věku, tj. mezi 15 a 64 lety je necelých 68 % obyvatel obce. V roce 2008 to bylo
69 %. Je tak patrné, že i v Březové pokračuje trend stárnutí obyvatelstva. Porovnáme-li osoby
v mimoproduktivním věku zjistíme, že podíl osob v důchodovém věku (18 % obyvatel města) je
vyšší než podíl dětí a mládeže (14 % obyvatel). Toto je z ekonomického hlediska pro město
nepříznivý vývoj. Obci lze jen doporučit nadále maximálně podporovat rodiny s malými dětmi,
bytovou výstavbu a občanskou vybavenost s cílem přilákat do obce mladé lidi.
Z hlediska přirozeného přírůstku obyvatel je negativním zjištěním, že počet narozených (22
osob) nepřevýšil počet zemřelých (31 osob) a celkový přirozený přírůstek tak činí -9 osob.
Naproti tomu migrace dosahuje v obci kladných čísel (13 osob), počet přistěhovalých je 73,
odstěhovalo se 51 osob. Celkový přírůstek (tj. přirozený + migrace) obyvatel za rok 2012
převyšuje celkový úbytek za dané období. Celkový počet obyvatel obce v roce 2012 vzrostl o
13 osob. Podrobné údaje o obyvatelstvu obce obsahuje následující tabulka.
Tab. č. 3: Údaje o obyvatelstvu města Březová

Obyvatelstvo obce (porovnání 2008 a 2012)
Údaje za rok

2008

2012

Počet obyvatel celkem

Počet obyvatel ve věku 0-14 let

2 741
1 369
1 372
382

2 728
1 337
1 391
379

Počet obyvatel ve věku 15-64 let

1 895

1 852

Počet obyvatel ve věku 64 a více let

464

497

Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Saldo migrace
Přírůstek/úbytek celkem

35
32
+3
89
80
+8
+11

22
31
-9
73
51
+22
+13

muži
ženy

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ http://vdb.czso.cz

Sokolovský okres dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností. Průměrná míra nezaměstnanosti
je zde pravidelně nad průměrem ČR. Tato skutečnost je spojena zejména se třemi faktory:
s postupným útlumem rozsáhlé těžební činnosti v tomto regionu, se zánikem mnoha
podnikatelských subjektů na území obce a se strukturou zdejšího obyvatelstva, která se
vyznačuje markantním podílem rómského obyvatelstva a počtem osob s velmi nízkou kvalifikací
(Karlovarský kraj má nejnižší vzdělanost úroveň obyvatel v České republice). V souvislosti
s poklesem těžební činnosti přišlo o práci mnoho lidí a se svojí kvalifikací je pro ně
problematické získat nové zaměstnání v jiném oboru.
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Problém rómské menšiny souvisí s nízkou vzdělanostní úrovní této části obyvatelstva, která
snižuje jejich šanci pro uplatnění na trhu práce.
Město Březová si v oblasti zaměstnanosti v okrese Sokolov udržuje nadprůměrnou pozici. Přesto
v porovnání s krajskými či republikovými průměry, je v Březové a přidružených obcích
nezaměstnanost nadprůměrná. Její vývoj je v souladu s vývojem počtu podnikajících subjektů na
území obce. Jak podniky zanikaly, rostla samozřejmě i nezaměstnanost v obci. Její míra
kulminovala v r. 2010, kdy dosáhla dokonce 12,1 % obyvatel.
Tab. č. 4: Míra nezaměstnanosti v městě Březová, okrese Sokolov, Karlovarském kraji a ČR

město
Březová

okres
Sokolov

kraj
Karlovarský

Česká
republika

2008

7,2

8,1

6,9

5,4

2009

11,8

11,5

9,9

8,0

2010

12,1

13,3

10,8

9,0

2011

11,2

12,7

10,2

8,6

Průměr za období

10,6

11,4

9,45

7,8

Sledované
období

Zdroj: Integrovaný portál MPSV dostupný na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz

Jak již bylo uvedeno výše, s problémem nezaměstnanosti souvisí především nízká dosažená
vzdělanostní úroveň obyvatelstva v regionu a nevhodné zaměření kvalifikace obyvatel.
Podrobněji se školství a vzdělávání v regionu a v Březové věnujeme na následujících stránkách.
Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatel za r. 2011

Stupeň vzdělání obyvatel ve věku 15+ (v %)
bez
vzdělání

základní a
neukončené

vyučení a
střední
odborné bez
maturity

úplné střední
s maturitou a
vyšší odborné
nástavbové

vysokoškolské
vč. vědecké
přípravy

nezjištěno

okres Sokolov

0,8

25,3

36,7

25,4

5,2

6,6

kraj Karlovarský

0,8

22,4

34,3

27,7

7

7,8

ČR

0,5

17,6

33,0

29,9

12,5

6,5

obce KVK s 2000
až 4999 obyvateli

1,6

26,6

37,4

23,1

4,7

6,6

Region

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/krajp/06041-12-xk,
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/07000-12-n_2012-00t0, SLDB 2011

Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit údaje přímo za obec Březovou, vycházíme
z nejbližšího možného porovnání, konkrétní z úrovně vzdělání v obcích s 2 až 5 tisíci obyvateli
v Karlovarském kraji.
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Sečteme-li podíl osob bez vzdělání, osob se základním a neukončeném vzdělání a osob
s nezjištěným vzdělání, dostaneme hodnotu 34,8 % (v porovnání s údaji za předchozí sčítání
lidu, domů a bytů z r. 2001, kdy tento počet činil 33,6 %), což je sice jen mírně nad průměrem
sokolovského okresu 32,7 % (v porovnání se 34 % ze SLDB z r. 2001), avšak bohužel vysoko
nad průměrem České republiky 24,4 % (24,7 % ze SLDB 2001). Tyto výsledky jsou naprosto
alarmující a měly by vést zástupce města ke snahám co nejvíce podpořit vzdělání svých
obyvatel.
Taktéž podíl osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným a nástavbovým
a vysokoškolským vzděláním (v součtu 65,2 %) je v porovnání se všemi námi sledovanými
regiony podprůměrný (okres Sokolov 67,3 %, Karlovarský kraj 69 % a ČR 75,4 %).
Velmi přehledně vývoj zobrazuje následující graf, z něj je patrné, že počet osob bez vzdělání
roste a naopak počet osob s vyšším vzděláním klesá.
Graf č. 1: Vzdělanostní struktura obyvatel měst se 2.000-5.000 obyvateli v okrese Sokolov

Zdroj: výstup zpracovatele dokumentu

V oblasti podnikatelských příležitostí je pro podnikatele nejcitlivějším problémem kvalifikovaná
pracovní síla. Školství a úroveň vzdělání v regionu je obecně hodnoceno jako nedostatečné.
Zaměření řady škol a učilišť v regionu neodpovídá strukturou požadavkům zaměstnavatelů na
kvalifikaci nových pracovníků. Školy a učiliště v regionu málo připravují absolventy na
zaměstnání, zejména v praktické části, takže podnikatelé musí vynakládat větší finanční
prostředky na vyškolení zaměstnanců.
Vybavenost obce základní infrastrukturou zobrazuje následující tabulka.
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Tab. č. 6: Struktura základní infrastruktury města Březová

Základní infrastruktura
Školství
(školní rok 2007/2008)

Zdravotnictví (k 1.1.2008)

Sociální oblast (1.1.2008)
Doprava
Kultura
Sport

Mateřská škola
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Zařízení lékárenské péče
Dům s pečovatelskou službou
Zastávka městské hromadné dopravy
Zastávka linky místního významu
Kulturní dům
Veřejná knihovna vč. poboček
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních) a ostatní zařízení pro tělovýchovu
Stadiony vč. krytých

2
1
2
1
1
1
1
1
2
6
1
1
7
2
1

Zdroj: místní šetření

V současné době se v Březové nachází dvě mateřské školy a jedna 9letá základní škola. Zdejší
základní školu navštěvují děti místní i z přilehlých obcí. Ve školním roce 2012/2013 ji
navštěvovalo 186 žáků. Výuka (kromě běžných tříd) probíhá také v několika odborných
učebnách, kovodílně, dřevodílně, dílně na šití apod. Pro zajištění tělesné výchovy slouží
především jedna tělocvična v hlavní budově školy. Škola pro žáky organizuje zájmové kroužky
(např. knihovnický, rybářský, anglický jazyk, sportovní kroužky apod.). Škole v současné době
využívá pro sportovní aktivity také prostory nově zrekonstruovaného multifunkčního centra (1.
etapa MFC). Nedostatky jsou především ve vybavení jazykové učebny a v laboratořích fyziky a
chemie. (Zdroj: http://www.zs-brezova.cz/?article_id=13830)
Budova základní školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí vnějšího pláště, což dokládáme
následujícími fotografiemi.
Obr. č. 14: Budova ZŠ před (rok 2007) a po rekonstrukci (rok 2013)
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Zdroj: http://www.mu-brezova.cz/?section_id=6193

Zdravotnictví je v obci dostupné ve formě 1 ordinace praktického lékaře pro dospělé, 1
praktického lékaře pro děti a mládež, v obci funguje 1 gynekolog a jeden stomatolog.
Specializovanější požadavky na zdravotní péči musí být řešeny v nedalekém Sokolově příp.
v jiných větších městech. K dispozici je také 1 lékárna. Toto s ohledem na velikost města a na
dojezdovou vzdálenost do okresní nemocnice v Sokolově a krajské nemocnice v Karlových
Varech, považujeme za naprosto dostačující.
V oblasti sociální pak v obci funguje dům pro seniory. V domě je 31 bytů pro seniory, 6
půdních bytů sloužících jako startovací byty pro sociálně slabší obyvatele, 1 byt správce objektu
a 1 nouzový byt pro občany města v nenadálé krizové situaci. Celkem v těchto bytech žije 46
osob. V přízemí objektu se nachází provozovna kadeřnictví.
Obr. č. 15: Dům pro seniory

Zdroj: vlastní šetření
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Ve městě Březová byl v r. 2014 uveden do provozu nový hřbitov. Do následujících let je
plánována ještě řada investic spojených s jeho fungováním, vč. vybudování pietního
místa/smuteční síně.
Obr. č. 16: Hřbitov

Zdroj: vlastní šetření

Město Březová v uplynulém programovém období zrealizovalo 1. etapu rekonstrukce místního
multifunkčního centra (zkratka MFC). Občané a návštěvníci tak mají možnost účastnit se řady
kulturních, společenských a sportovních akcí v prostorách moderních a efektivně vybavených.
Obr. č. 17: Zrekonstruovaná budova – MFC 1

Zdroj: vlastní šetření

Budova kulturního domu je z 50. let 20. století a je ve vlastnictví města. Stavba se nachází blízko
centra města na svažitém terénu. Právě kvůli terénním nerovnostem je objekt rozdělen do
několika úrovní. Součástí komplexu je také budova kina a dětského divadla. Tyto části
kulturního domu dosud na svou rekonstrukci čekají.
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Město Březová má dále 14 sportovních zařízení. Konkrétně jde o 5 dětských hřišť, 1 sportovní
areál v Rudolci, 5 sportovních hřišť, 2 tělocvičny (vč. školních) a 1 fotbalový stadion.
Obr. č. 18: Dětské a fotbalové hřiště Březová

Zdroj: vlastní šetření

Dvě hřiště jsou antuková, hraje se na nich převážně tenis a volejbal, jsou přístupná široké
veřejnosti a sportovním klubům v obci. Dále jsou zde dvě hřiště asfaltová (na jednom místní
hrají především nohejbal a druhé je využíváno k provozování většiny obvyklých sportů).
Poslední hřiště má povrch travnatý. Místní veřejnost a sportovní kluby na něm hrají především
fotbal. Mezi sportovní zařízení se dá zařadit i zrekonstruovaná hala v multifunkčním centru.
Obr. č. 19: Hřiště s umělým povrchem Rudolec

Zdroj:

Zdroj: vlastní šetření
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Občané Březové jsou na rozdíl od mnoha sousedních obcí spokojeni s možnostmi trávení svého
volného času. Tato skutečnost je bezpochyby spojená s faktem, že obyvatelé města jsou
mnohem aktivnější ve sdružování a pořádání různých společenských, kulturních a sportovních
akcí. V současnosti ve městě působí např. následující sportovní oddíly:
Olympie Březová (řeckořímský zápas, volejbal, sportovní gymnastika ad.)
FK Olympie Březová (fotbal)
Březovský prak
Cyklistický klub Team Bike Březová
Oddíl gymnastek ZŠ Březová
Trial team Březová
Biketrial Březová
oddíl florbalu
oddíl kulturistiky a silového trojboje
malá kopaná
klub aerobiku
a mnoho dalších sportovně relaxačních aktivit
V obci funguje také řada spolků a svazů věnujících se kultuře, jsou jimi např.:
dramatický soubor Lupínek
loutkový divadelní soubor Zvoneček
dechový orchestr Březováček
Český červený kříž
Pionýrská skupina Březová
Český svaz chovatelů Kostelní Bříza
Český rybářský svaz
Český zahrádkářský svaz
Sbor dobrovolných hasičů Březová
a mnoho dalších
Jak je vidět, spolky mají nejrůznější charakter činnosti. Systém financování spolků je založen
především na vlastních členských příspěvcích a dále na sponzorských příspěvcích. Spolky
v tomto regionu jen minimálně využívají možnosti získání dotací z prostředků státu nebo EU.
Obvyklým problémem je nutnost předfinancovat projekt z vlastních prostředků.
Většina výše uvedených spolků a dále pak především Městský úřad Březová se podílejí na
konání řady kulturních a společenských akcí. Jedná se nejen o klasické akce typu stavění máje a
pálení čarodějnic a kácení májky, maškarní bál pro děti, posezení seniorů, plesy, mikulášská
nadílka. V obci se pravidelně koná Rockfest, pěvecká soutěž Březovský lístek s významnými
hudebními hosty, Porta, Regionální zábavné dny pro seniory, přehlídka harmonikářů a
heligonkářů, pravidelná vystoupení místního dechového orchestru Březováček apod.
Kromě výše uvedených kulturních a společenských akcí probíhá v obci pravidelně řada
sportovních soutěží. Jmenujme např. mistrovství ČR, mistrovství Evropy a v pětiletých
periodách dokonce i mistrovství světa v cyklotrialu, turnaje v řeckořímském zápase (pořádán 2x
ročně, a to již více než 20 let ve spolupráci s partnerským zápasnickým oddílem z německé
Pause), Březovský bike, Prakiáda (vánoční a velikonoční), trialové závody mototrial (vedené
bývalými členy biketrialu) s ambicemi na pořádání dokonce i evropských a světových závodů,
turnaje ve stolním tenise, florbalu, volejbalu, gymnastice apod.
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Ve sledované oblasti je poměrně hustá síť silnic I. - III. třídy, problémem zůstává nedostatečná
údržba, neúměrné přetěžování tranzitní dopravou, sporadická veřejná autobusová doprava u míst
s řidším osídlením. V samotném městě Březová jsou obyvatelům k dispozici 2 zastávky městské
hromadné dopravy Sokolov a dále 6 zastávek linek místního významu – konkrétně jde o 4
zastávky ve směru Rudolec, Kostelní Bříza a dvě zastávky Březová a Kamenice ve směru na
Sokolov, Krajková. Železniční síť městem Březová není vedena.
K určitému zlepšení došlo v r. 2012 díky otevření rychlostní silnice R6 ve směru Cheb – Karlovy
Vary. Ovšem pro místní je toto spojeno s nepříjemnou povinností koupě dálniční známky, ačkoli
z komunikace využívají jen pár kilometrů.
Obr. č. 20: Rychlostní komunikace

Zdroj: místní šetření

Co se týče základní infrastruktury, město Březová má vybudovanou jak kanalizační síť, tak i
vodovod, plynovod a ČOV.
Obec také disponuje územně plánovací dokumentací schválenou v listopadu 2006. V r. 2014
probíhá zpracování nového územního plánu, jehož dokončení je plánováno na r. 2015.
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3.4

KULTURNÍ A HISTORICKÉ ÚZEMÍ

Město Březová a jeho přidružené obce mají ve svých katastrech řadu cenných historických,
církevních i přírodních památek. Následující tabulka představuje některé z nich.
Tab. č. 7: Pamětihodnosti, památky a atraktivity města Březová

Název památky

Umístění

Poznámky

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostelní Bříza

pochází z 15. st., je dobrou ukázkou pozdního baroka; obsahuje soubor
kamenných reliéfních desek a náhrobků ze 16. až 18. st.; po rekonstrukci

Boží muka s reliéfem Madony
s dítětem

Kostelní Bříza

kamenný sloupek na hranolovém soklu s patkou a římsou; hlavice s nikou
lemovanou volutovými motivy z 1895

Barokní kaple „pod lipami“,
morový sloup, smírčí kříže

Kostelní Bříza

zchátralá z 18. st.; bez inventáře

Kamenný pomník

Kamenice

z období 30leté války (23 mrtvých Švédů)

Kaple a rozhledna Máří
Magdalény

Kamenice

po rekonstrukci

Smírčí kříže a památník
obětem I. světové války

Kamenice

---

Smírčí kříže

Lobzy

---

Náměstí města

Březová

tzv. hornický funkcionalismus (budova ZŠ a mateřské školy, obytné domy)

Torzo zámku Špiegl

Arnoltov

torzo zámku s přilehlým parkem

Hřbitov

Arnoltov

židovský hřbitov

Hrázděný mlýn

Černý Mlýn

kulturní památka

Hrázděnka č. p. 1

Březová

hrázděný dům č.p. 1, ulice Bezejmenná, Březová

Torzo barokního zámku

Kostelní Bříza

torzo zámku z r. 1767 vč. rozsáhlého zámeckého parku a barokního sklepení

Barokní zájezdní hostinec

Kostelní Bříza

zájezdní hostinec z 18. století

Pozůstatky lobezkého mlýna,
hřbitova, kostela sv. Vavřince

Lobzy

---

Památník obětem 1. a 2. sv.v

Rudolec

v r. 2002 byl restaurován pomník obětem 1. a 2. světové války

Zdroj: místní šetření 2014, Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko

Obr. č. 21: Zámecký park Kostelní Bříza
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3.5

VÝSLEDKY INTERNETOVÉ ANKETY

V rámci tvorby rozvojového dokumentu byla občanům a návštěvníkům webových stránek města
Březová nabídnuta možnost zapojit se do dotazníkového šetření. Anketa byla zveřejněna v lednu
a únoru 2014 a zapojilo se do ní 103 respondentů.
Podobné dotazníkové šetření v Březové proběhlo i v březnu 2008 v rámci zpracování
předchozího strategického plánu rozvoje města na období 2008-2013. Pro srovnání byly proto do
ankety zařazeny některé otázky i z tohoto šetření.
Na následujících stránkách jsou tak čtenářům k dispozici nejen výstupy z ankety z r. 2014, ale i
některá porovnání s výsledky šetření z r. 2008.
Za zpracovatele toto strategického dokumentu bychom na tomto místě rádi poděkovali všem
účastníkům šetření, kteří ochotně odpovídali na všechny dotazy a přispěli tak ke zkvalitnění
tohoto dokumentu.
Anketa obsahovala následujících 16 zájmových oblastí.

3.5.1 Jste spokojeni se životem v obci?
Tato otázka byla položena občanům města Březová i v roce 2008. Tehdy na ni kladně
odpovědělo 71 % dotázaných, nespokojeno naopak bylo 7 %.
Výsledky aktuálního šetření dokladují, že spokojenost obyvatel města vzrostla. Spokojeno se
životem v Březové je 72 % respondentů, naopak nespokojené jsou pouze 4 %.
Graf č. 2: Spokojenost občanů se životem v obci
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3.5.2 Rozšiřování bytové výstavby
Na otázku, zda je zapotřebí dále rozšiřovat bytovou výstavbu v obci (míněno především bytové a
rodinné domy), odpovědělo 47 % dotázaných pozitivně a 53 % negativně. Občané považují
započet bytů v Březové spíše za dostatečný.
Na stejnou otázku v r. 2008 občané Březové odpověděli nerozhodně, 50 % by ji podpořilo, 50 %
nikoli.
Graf č. 3: Rozšiřování bytové výstavby v obci

3.5.3 Rekonstrukce místních komunikací
Na otázku, zda by obec nadále měla investovat do rekonstrukce místních komunikací, především
chodníků, parkovacích ploch a silnic) byl názor občanů jasný. Z dotázaných 92 % říká ano, 8 %
ne.
V r. 2008 občané v rámci dotazníkového šetření odpověděli, že 21 % z nich je se stavem
komunikací spokojena, 25 % považovali jejich stav za obvyklý a 54 % bylo nespokojeno.
Graf č. 4: Rekonstrukce místních komunikací
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3.5.4 Sběr a odvoz odpadu
Stávající systém odvozu separovaného odpadu na území Březové a přidružených obcí se zdá
dostačující 80 % dotázaných, 20 % nikoli. S nastaveným systémem a odvozem
velkoobjemových kontejnerů je spokojeno 89 %, nespokojeno 11 % respondentů. Počet a
velikost odpadových nádob (popelnic) u bytových domů připadá dostatečný 76 % a
nedostatečný 24 % dotázaných. V r. 2008 bylo obecně spokojeno s odvozem odpadu 89 %
respondentů a 11 % nespokojeno. Z tohoto lze odvodit, že situace se téměř v posledních 6 letech
nezměnila.
Graf č. 5: Systém sběru a odvozu odpadu

3.5.5 Vzhled, úprava a čistota obce
Se vzhledem obce, úpravou zeleně, čistotou apod. je spokojeno 79 % respondentů, 21 % je
nespokojených. V r. 2008 bylo spokojeno se vzhledem obce 64 % respondentů a 36 %
dotázaných se o vzhled obce buď nezajímalo nebo jej považovalo za nedostatečný. Došlo tedy
k určitému zlepšení vnímání vzhledu obce jeho občany.
Graf č. 6: Vzhled obce
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3.5.6 Dostupnost zdravotní péče
Stávající dostupnost zdravotní péče v Březové připadá dostatečná 88 % dotázaných, nespokojeno
je 12 %.
V r. 2008 na stejnou otázku odpovědělo kladně 72 % respondentů, 28 % dotázaných zdravotní
péče v obci buď nevyužívalo nebo ji považovalo za nedostatečný. Lze konstatovat, že
spokojenost občanů s dostupností zdravotní péče v posledních 6 letech vzrostla.
Graf č. 7: Zdravotní péče

3.5.7 Informovanost o dění v obci
Na otázku, jak jste spokojeni s informovaností o dění v obci (tištěný zpravodaj, internetové
stránky, vývěsní tabule, veřejný rozhlas ad.) pozitivně odpovědělo 89 % respondentů, naopak
nespokojeno je 11 %.
V r. 2008 na stejnou otázku odpovědělo kladně taktéž 89 % respondentů. Spokojenost občanů na
řešení dané problematiky se v posledních 6 letech nezměnilo.
Graf č. 8: Informovanost v obci

35/64

Plán rozvoje Města Březová a přidružených obcí
na období 2014-2020

3.5.8 Pocit bezpečí
Z celkového počtu 103 respondentů si 92 % z nich připadá v obci bezpečně, 8 % nikoli.
V r. 2008 na stejnou otázku odpovědělo kladně 89 % respondentů a 11 % záporně. Pocit bezpečí
v obci se v posledních 6 letech zvýšil u 3 % obyvatel města.
Graf č. 9: Bezpečí

3.5.9 Veřejná autobusová doprava
Město Březová ročně uvolňuje ze svého rozpočtu dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na udržení veřejné
autobusové dopravy. Na otázku, zda se občané domnívají, že by měly být zrušeny některé
autobusové spoje, byly odpovědi následující.
Graf č. 10: Rušení autobusových spojů

Většina obyvatel se domnívá, že by město mělo nadále podporovat veřejnou autobusou dopravu
a to i u těch spojů, které pravidelně využívá málo osob (i když jezdí prázdný). Důvodem je
především neexistence náhradní dopravy – např. železniční.
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3.5.10 Sportovní plochy a zařízení
Účastníci ankety měli možnost vyjádřit se i k počtu a stavu stávajících sportovních ploch a
zařízení. Z odpovědí vyplynulo, že 71 % respondentů je spokojeno, 29 % nespokojeno. Stejná
otázka byla položena v dotazníkovém šetření i občanům města Březová v r. 2008, tehdy bylo
spokojeno 54 %, nespokojeno 14 % a na otázku nedokázalo odpovědět, příp. daná problematika
nebyla důležitá pro 32 % dotázaných. Vývoj lze tedy shrnout tak, že spokojenost občanů se
stavem, cenou, kvalitou, fungováním apod. u sportovních ploch a zařízení v obci vzrostla.
Graf č. 11: Sportovní plochy a zařízení

3.5.11 Kulturní a sportovní využití
Další otázka byla směřována do oblasti spokojenosti s počtem a kvalitou pořádaných kulturních
a sportovních akcí. Pozitivně na tuto otázku odpovědělo 79 % respondentů, 21 % je
nespokojeno. V r. 2008 na stejnou otázku odpovědělo spokojeně 68 %, 32 % dotázaných se o
tuto problematiku nezajímalo nebo bylo nespokojených. Obecně lze říci, že spokojenost
obyvatel s počtem kulturních a sportovních akcí v Březové a v přidružených obcích, vzrostla.
Graf č. 12: Kulturní a sportovní vyžití
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3.5.12 Činnost představitelů a pracovníků města
Občané města Březová měli možnost vyjádřit se anonymně i k činnosti představitelů města a
zaměstnanců městského úřadu. Ze 103 respondentů bylo 75 % spokojených a 25 %
nespokojených. V r. 2008 vyjádřilo spokojenost 64 % odpovídajících, 36 % dotázaných se
k dané otázce stavělo neutrálně nebo negativně. Celkově spokojenost občanů s prací zástupců a
pracovníků města vzrostla.
Graf č. 13: Činnost představitelů a pracovníků města

3.5.13 Mezilidské vztahy
Zajímal nás i názor občanů na to, jaké v obci panují mezilidské vztahy. Potěšující je informace,
že více než ¾ dotázaných je považují za dobré.
Graf č. 14: Mezilidské vztahy v obci
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3.5.14 Využití obecních financí
V jedné z otázek měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor na to, do kterých oblastí by měly
být primárně investovány obecní prostředky.
Graf č. 15: Rozdělení financí

3.5.15 Chybějící služby
Pro potřeby zpracování tohoto strategického dokumentu bylo důležité zjistit, jaké služby
občanům města nejvíce chybí. Nejčastěji se mezi odpověďmi objevily následující návrhy:
restaurace, kavárna
obchod s potravinami a smíšeným zbožím nebo menší nákupní centrum
opravna obuvi, čistírna, mandl, drobná řemesla
zavést autobusový spoj Březová-Michal
bankomat
více zájmových činností pro děti a dětský koutek
PC technika a poradenství
posílení policie
venkovní hřiště na posilování
3.5.16 Řešení opakovaného znečišťování veřejného prostranství
Vedení města mezi otázky zařadilo i problematiku opakovaného znečišťování veřejného
prostranství. Zeptali jsme se respondentů, jak by toto řešili. Některé odpovědi byly velmi
úsměvné, některé poněkud drastické. Všechny rady byly předány pracovníkům města, které se
touto situací zabývají. Mj. byly zmíněny tyto návrhy:
u košů pytlíky na psí exkrementy
větší a častější pokuty
pachatele nechat vykonávat veřejné práce spojené s úklidem města
objednání placeného úklidu u soukromých firem
využití záběrů z monitorovacích kamer
posílit úklidové čety z řad nezaměstnaných
osvěta
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3.6

NÁZORY ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

V březnu 2014 v rámci přípravy tohoto Strategického plánu rozvoje města Březová byli sezváni
zástupci místních zájmových sdružení, volnočasových aktivit, kultury, sportu apod. Setkání se
zúčastnili zástupci těchto organizací, za jejich přínos a ochotu velmi děkujeme:
biketrial Březová
sbor dobrovolných hasičů Březová
zástupce občanů obce Kamenice (Nicole Krauzová)
TJ Olympie Březová
Dechový soubor Březováček
fitness (Pavel Kočický)
Trial team Březová
Babycentrum Březová
CK Team bike Březová o.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.
Obr. č. 22: Foto z workshopu se zástupci zájmových sdružení

Zdroj: zpracovatel dokumentu

Cílem tohoto dokumentu není analýza konkrétních zájmových sdružení. Spíše sledovat určité
trendy v jejich činnosti. Např. jak se činnost těchto zájmových skupin vyvíjí, jaké mají problémy,
plány, zázemí apod.
Např. u otázky vývoje členské základny dochází u všech buď k růstu nebo stabilizaci počtu
členů, pouze jeden z přítomných uvedl klesající počet členů. Toto svědčí o dlouhodobé aktivní a
poctivé práci osob, které se vedením těchto skupin zabývají. Březová a její přidružené obce jsou
v regionu známé svým obrovský záběrem činností a nabízených aktivit. Jejich počet a úroveň se
nedá s okolními obcemi vůbec srovnávat.
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Přítomní dále odpovídali na otázku, zda jsou spokojeni s podmínkami, v nichž fungují, a to jak
technickými, tak finančními. Většina těchto zástupců vyjádřila spokojenost u obou faktorů. Je
však získaná díky neustálé celoroční poctivé práci spojené především se sháněním sponzorů a
díky pomoci města.
Řešena byla i problematika toho, co v současnosti v obci pro fungování a rozvoj své činnosti
nejvíce postrádají. Mezi odpověďmi bylo mj. nedostatek lidských zdrojů, aktivních lidí, kteří
by se nezištně zapojili do zájmové činnosti. Nechyběly ani zmínky o nutných investicích, např.
do opravy a vybudování ploch na tréninky, také zázemí pro organizování sportovních a
kulturních akcí bývá improvizované (často koliduje s aktivitami dalších civilistů) a to hlavně
v přidružených obcích, kam se vybavení zapůjčuje z Březové. Je zajímavé, že více z přítomných
vyjádřilo podporu také vybudování restauračních zařízení, a to např. v Kamenici či Lobzech.
Toto by napomohlo i podpoře cestovního ruchu. Zmiňováno samozřejmě bylo i postupné
zastarávání vybavení (hudebních nástrojů, cvičebních prvků, apod.).
Následovala otázka týkající se toho, jaké investiční a neinvestiční aktivity by město mělo
v nejbližší době vyvinout, aby podpořilo činnost zájmových sdružení na svém území. Zde bylo
mj. uvedená spolupráce města a zájmových sdružení při zajišťování financí (např. ručení u
bankovních úvěrů na předfinancování dotovaných projektů). Zmíněna také byla tvorba zázemí
pro zimní údržbu běžkařských stop, které jsou velmi vyhledávané. Následovaly i konkrétní
požadavky, jako odhlučnění zkušebních prostor. Zmíněna také byla nutná spolupráce s Lesy ČR,
které nedostatečně udržují hospodářské lesní cesty, ty jsou často značně poškozené po těžbě.
V neposlední řadě je důležité zmínit i podporu různým závodům, sportovním a kulturním akcí, a
to jak finančním příspěvkem, tak pomocí s organizací, propagací, sháněním sponzorů apod.
Dále nás zajímalo, v čem přítomní spatřují největší přínos své činnosti pro obec. Hlavním
přínosem bezesporu je zapojení mládeže, její výchova k angažovanosti, k aktivnímu využití
volného času apod. Toto má řadu preventivních dopadů, snižuje kriminalitu a socio-patologické
jevy, které se dnes nejen u mládeže tak často vyskytují. Dalším pozitivem je sdružování občanů,
jejich setkávání v příjemné atmosféře, jejich zapojení do obecního života, odklon od vlastních
problémů. Kladný je určitě i dopad na zdravotní a psychický stav aktivních účastníků např.
sportovních akcí. Široká a na vysoké úrovni udržovaná nabídka volnočasového vyžití občanů
Březové má také pozitivní dopad na image města, jeho propagaci v regionu, na spokojenost
obyvatel se životem v obci, na pokles odchodu mladých lidí do větších měst, apod. Vytváří se
sounáležitost s ostatními občany i s obcí samotnou.
Diskutována byla i otázka plánovaných akcí na období let 2014-2020. Zde byly uváděny
vzdělávací aktivity, činnosti podporující cestovní ruch, rozvoj dalších volnočasových aktivit,
pořádání závodů (vč. mezinárodních), soutěží, vystoupení, účast na různých akcích (např.
podpora květového dne boje proti rakovině apod.).
Sledována byla i vzájemná provázanost fungování těchto sdružení, zda si vzájemně
vypomáhají. Zde byl výsledek naprosto dokonalý, neboť všichni přítomní potvrdili, že kromě
práce na svých vlastních záměrech se podílejí a pomáhají i ostatním subjektům v Březové a
okolí. Míra vzájemné podpory a spolupráce je jedním z nejlepších ukazatelů kvality fungování
těchto sdružení.

41/64

Plán rozvoje Města Březová a přidružených obcí
na období 2014-2020

3.7

VÝZNAMNÉ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY V OBDOBÍ 2008-2013

V rámci předchozího Programu rozvoje města Březová a přidružených obcí, který byl realizován
v období 2008-2013, byla uskutečněna řada projektů. Některé významnější (svým obsahem,
dopadem na život v obci, finančním rozsahem,…), některé méně. Několik z nich bychom
čtenářům rádi připomněli.
uvést několik uskutečněných projektů – kolik se investovalo, co se udělalo, jak to lidé vnímali,
jaké to sebou přineslo další potíže apod.
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4.

SWOT analýza správního území města Březová

Pro reálné zhodnocení situace v obci a pro správné nadefinování priorit a opatření pro období
let 2014-2020 je nezbytné provést zhodnocení všech dat zjištěných v rámci předchozích
analytických kapitol.
SWOT analýza to svým tabulkovým provedením umožňuje. Stanovuje silné a slabé stránky
řešeného území, ale i příležitosti a ohrožení pro úspěšný rozvoj obce. Následná strategie rozvoje
obce je zaměřena na další rozvoj silných a eliminaci slabých stránek s tím, že je nezbytné, aby se
opatření a jednotlivé projekty soustředily na využití příležitostí a překonání možných hrozeb.
Tab. č. 8: SWOT analýza správního území města Březová

Silné stránky












Aktivní přístup zastupitelů obce
Dobrá dopravní dostupnost obce v rámci kraji (v
rámci R6 a její využití v regionu)
Historické památky, lidová architektura
Umístění na okraji CHKO Slavkovský les
Vybudovaná kompletní základní infrastruktura
(vyjma integrovaných obcí, kde chybí ČOV,
rekonstrukce vodovodů apod.)
Blízkost velkých měst a turisticky významných míst
(Loket, Karlovy Vary, CHKO, Ohře, Kladská,
Mariánské Lázně, Krušné hory)
Aktivní dotační politika
Lyžařské a běžkařské terény
Bohatý kulturní a sportovní program
Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu – poloha
uprostřed lázeňského trojúhelníku a současně na
okraji CHKO Slavkovský les
Postupné snižování emisní zátěže v obci a
snižování energetické náročnosti (zateplení budov,
úsporné osvětlení)

Slabé stránky











Příležitosti








Dotační možnosti EU v období 2014 až 2020 +
dotace ČR
Vybudování a napojení cyklotras navazujících na
existující cyklostezky (Páteřní cyklostezka KV kraje)
s propojením do SRN a vybudování napojení na
integrované obce
Obnova vesnických tradic, řemesel a zvyklostí
Rozvoj spolkové činnosti
Převzetí zkušeností od partnerů z EU
Využití fenoménu zaniklých obcí v CR

Velká závislost zaměstnanosti na končícím těžebním
průmyslu a útlumu průmyslu obecně
Chybějící produkty pro cestovní ruch
Zpřetrhané vesnické kulturní tradice – poválečný odsun
Nevyhovující zařízení pro kulturní, vzdělávací, prezentační
aktivity, spolkovou činnost (MFC 2)
Nižší vzdělanostní úroveň
Slabá infrastruktura (ubytovací a stravovací, nabídka vyžití
apod.) pro turisty (agroturistika, venkovská turistika apod.)
především v přidružených obcích
Nedořešená problematika odpadového hospodářství
(kompostárna, zastaralá svozová technika, úložiště
bioodpadu)
Zátěž rozpočtu povinnými investicemi do majetku města
(zateplování budov dle zákona, obnova komunikací pod.)
Slabá dopravní obslužnost do integrovaných obcí a nutné
dotování autobusové přepravy do Sokolova
Kapacitně nedostatečné telekomunikační sítě

Ohrožení





Velká konkurence v získávání dotací (okolní regiony, obce,
města) a nadměrná byrokracie poskytovatelů dotace
Problematické využívání zrevitalizovaných ploch veřejností
Stárnutí obyvatelstva
Odliv lidských zdrojů do větších měst



Z důvodu útlumu činnosti skládky a dalších zdrojů do
obecního rozpočtu a nárůst výdajů města na režii, dotování
autobusů apod. a z toho plynoucí nebezpečí poklesu
finančních prostředků



Nevyužité budovy a objekty po zaniklých podnikatelských
subjektech – jejich nutná likvidace nebo nalezení jejich
nového využití
Nízký zájem ze strany investorů k novému podnikání
Chybějící společné integrované investiční projekty –
regionální
Slabá spolupráce se stáními organizacemi typu Lesy ČR



Nabídka bydlení v atraktivním prostředí nedaleko
Slavkovského lesa



Fungující zemědělci v katastru města a možnost
rozvoje spolupráce s nimi






Podporovat otevření výletních restaurací a
ubytovacích venkovských zařízení v přidružených
obcích
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5.

Strategie rozvoje správního území města Březová

5.1

POSTUP ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE

V rámci SWOT analýzy bylo provedeno posouzení vnitřní situace města Březová, tj. jeho
silných a slabých stránek. Byly tak získány porovnatelné výhody a nevýhody mající zásadní
význam pro orientaci a působení v konkurenčním prostředí, ve kterém se město nachází. Dalším
krokem bylo posouzení příležitostí a ohrožení z vnějšího prostředí. Porozumění vnějším vlivům
a různým vývojovým tendencím umožní strukturovanou přípravu na využití příležitostí, které se
nabízejí nebo nabídnou v budoucnosti, nebo naopak umožní účinnou obranu proti jevům
a trendům, které se mohou objevit.
Pro nastavení cílů a priorit města musí být vztahy v potaz i výsledky uskutečněné ankety či
závěry z jednání s různými zájmovými skupinami fungujícími v obci.
Na samotné tvorbě dokumentu se kromě zástupců externího zpracovatele dokumentu podíleli
také vybraní pracovníci Městského úřadu Březová. Strategie byla poté projednána v širším
okruhu osob, které o její obsah projevili zájem a zúčastnili se veřejného komunitního setkání či
internetového připomínkování.
Dalším nezbytným podkladem pro vypracování reálných cílů a priorit města Březová bylo
uskutečnění dotazníkového šetření. To poskytlo jasné informace o tématech, které občany tíží i
se kterými jsou naopak spokojeni.
Především na základě zpracované SWOT analýzy a utříděných výsledků dotazníkového
šetření byla formulována následující soustava cílů a priorit, v rámci kterých budou dále
konkretizována specifická opatření a konkrétní projekty určené k realizaci v následujících
několika letech.
Obr. č. 23: Letecký snímek města Březová
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5.2

VIZE A CÍLE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA BŘEZOVÁ

Vzhledem k tomu, že město Březová vč. přidružených obcí je aktivním členem svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ, rozhodla se pro svůj obecní rozvoj postupovat podle vize
mikroregionu, se kterou se plně ztotožňuje. Tato vize zní následovně:

„Spokojený člověk v krajině, které se vrací její krása.“

Za účelem naplnění této vize byla definována následující soustava rozvojových cílů
Strategického plánu rozvoje města Březová a přidružených obcí. Jak již bylo řečeno, cíle a
priority města vychází ze SWOT analýzy, z diskusí se zájmovými skupinami, z analytických
statistických dat, z dotazníkového šetření realizovaného mezi občany města a dalších zdrojů.
Vize, cíle, priority, opatření i konkrétní projekty jsou samozřejmě platné nejen pro samotnou
obec Březovou, ale také pro všechny její integrované obce.
Na základě výše uvedených dat byly stanoveny následující základní cíle:
maximálně posílit a zkvalitnit dopravní obslužnost a dosažitelnost města
revitalizovat, příp. budovat nové plochy a objekty určené k rozvoji kvality života a
volnočasového vyžití obyvatel, pečovat o obecnou zeleň a čistotu v obcích
podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a nadále zvyšovat úroveň zaměstnanosti občanů
rozvíjet, podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro růst vzdělanostní úrovně
obyvatel, komunitního a spolkového života v obci
všemi dostupnými prostředky usilovat o růst spokojenosti obyvatel v obci
usilovat o vyváženou bytovou výstavbu, která bude v souladu s přáními zdejších
obyvatel a se stavem životního prostředí
vyvíjet aktivní snahy vedoucí k ochraně, zlepšování a aktivního užívání životního
prostředí především v oblasti cestovního ruchu, osvětě obyvatel i turistů
všemi dostupnými prostředky pečovat o památky (movité i nemovité) a památná místa
všeho druhu v katastrálním území města Březová a přidružených obcí
maximálně využít možnosti čerpání dotací z Evropské unie v programovém období
2014 až 2020
zapojovat se do regionálních, nadregionálních i zahraničních partnerství
Strategický plán rozvoje Březové a přidružených obcí bude realizován prostřednictvím 7 priorit
stanovených na základě výše uvedených rozvojových cílů města. Jejich důslednou realizací
budou tyto cíle postupně naplněny.
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5.3

SOUSTAVA PRIORIT SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA BŘEZOVÁ

Město Březová – priority rozvoje
1. Rozvoj průmyslu a řemesel

2. Rozvoj turismu a cestovního ruchu

3. Ochrana a zkvalitňování životního prostředí

4. Doprava, obnova a rozvoj infrastruktury

5. Rozvoj venkova a občanské společnosti

6. Rozvoj lidských zdrojů

7. Rozvoj vnějších vztahů a spolupráce
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1. Rozvoj průmyslu a řemesel

OPATŘENÍ Č. 1.1 ROZVOJ TRADIČNÍHO PRŮMYSLU
Popis opatření:

Podpora rozvoje stávajících zaměstnavatelů, podpora rozvoje tradičních
zpracovatelských oborů (např. sklářství, výroba porcelánu), rukodělných
řemesel, podpora dalšího zhodnocení místních surovin.

OPATŘENÍ Č. 1.2 PODPORA PRŮMYSLOVÝCH INVESTIC S PREFERENCÍ LEHKÉHO
PRŮMYSLU

Popis opatření:

Rekonstrukce starých objektů, brownfields, vytváření podmínek pro
investování.

OPATŘENÍ Č. 1.3 PODPORA A ROZVOJ MSP
Popis opatření:

Podpora malého a středního podnikání jako dalšího pilíře průmyslového
rozvoje.

Aktivity:

Podpora rozvoje stávajících životaschopných podniků, rozvoj spolupráce
komunální sféry se zaměstnavateli, podpora rozvoje většího zhodnocování
místních surovin.
Podpora opravy a adaptace starých průmyslových a zemědělských objektů
a areálů pro průmyslové, obchodní, bytové či jiné účely.
Podpora tvorby a realizace strategického plánu na řešení situace po
ukončení dolování uhlí.
Výběr a poskytnutí nebytových prostor v obci k podnikání za výhodných
podmínek (podnikatelské inkubátory).
Podpora spolupráce mezi podnikateli, zakládání podnikatelských sdružení,
vytváření sítí podnikatelů.
Projekty na podporu přístupu podnikatelů k finančním prostředkům.
Školení, vzdělávací programy, odborné konference, výměnné stáže,
jazykové kurzy, workshopy, využití moderních technologií pro školení,
rekvalifikační kurzy.
Podpora zvyšování produktivity práce, zvýhodněné zavádění nových
technologií. Podpora zvyšování kvality a zavádění norem ISO.

Nositelé:

Současní životaschopní zaměstnavatelé, začínající podnikatelé
Obce, města, manažeři, HK, podnikatelská sdružení a svazy
Poradenské organizace, výzkumné ústavy, vzdělávací instituce
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2. Rozvoj turismu a cestovního ruchu
OPATŘENÍ Č. 2.1 VYUŽITÍ ATRAKTIVIT REGIONU, BUDOVÁNÍ TURISTICKÉ
INFRASTRUKTURY

Popis opatření:

Napojení obce na turistický ruch v Karlovarském kraji využitím místních
atraktivit, podporou podnikání v oblasti CR a budováním potřebné
infrastruktury.

OPATŘENÍ Č. 2.2 ZLEPŠENÍ IMAGE REGIONU
Popis opatření:

Postupné odstraňování negativního vlivu těžby uhlí na image regionu a
systematická propagace místních atraktivit.

Aktivity:

Systematická péče o kulturní, přírodní, historické a technické památky,
jejich napojování do turistických produktů a propagace.
Projekty na využití cestovního ruchu města Lokte, Sokolova, řeky Ohře,
Slavkovského lesa, Krušných hor a dalších místních významných atraktivit
pro potřeby CR v Březové.
Napojení na sítě cyklostezek, stezek pro pěší a hippostezek včetně
parkovišť a další podmiňující infrastruktury.
Tvorba produktů CR se zaměřením na prodloužení pobytu turistů v obci
i regionu. Spolupráce se zahraničními obcemi v oblasti CR.
Podpora podnikání v oblasti CR, projekty na zkvalitňování komplexní
péče o návštěvníky, podpora tvorby sítí navzájem spolupracujících
podnikatelů.
Budování tábořišť a nových ubytovacích a stravovacích kapacit.
Společné projekty s lázněmi nebo projekty navazující na již existující
aktivity turistických center kraje.
Využití památek pro komerční účely jako možná varianta zachování
kulturního dědictví.
Projekty na propagování zajímavostí obce a okolí.
Tvorba naučných stezek na rekultivovaných plochách, propagace
rekultivace, projekty na rekultivace a pinky. Podpora projektů na přeměnu
využití povrchových dolů jako atrakce.
Zpřístupňování rukodělné i průmyslové výroby veřejnosti.

Nositelé:

Podnikatelé v oblasti CR, lázeňské instituce, cestovní kanceláře,
informační centra, majitelé pamětihodností, neziskové organizace
Obce, kraj, stát, podnikatelé v CR, výrobci porcelánu, skla
Povodí Ohře, Lesy ČR, SU, a.s., apod.
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3. Ochrana a zkvalitňování životního prostředí
OPATŘENÍ Č. 3.1 OCHRANA EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Popis opatření:

Aktivity a opatření směřující ke zlepšení životního prostření, které nejsou
přímo spjaté s průmyslovou a dolovou činností.

OPATŘENÍ Č. 3.2 ODSTRAŇOVÁNÍ

ZÁTĚŽÍ ÚZEMÍ VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU
TĚŽBY UHLÍ A SUROVIN A NEGATIVNÍCH VLIVŮ PRŮMYSLU

Popis opatření:

Opatření na odstranění negativních důsledků těžby uhlí a surovin.
Minimalizace negativních vlivů průmyslových podniků na životní
prostředí.

Aktivity:

Snižování produkce škodlivin do ovzduší, technická a organizační opatření
ke snížení hluku.
Opatření ke snížení znečišťování obce výkaly psů, opatření proti
hromádkářům a tvorbě černých skládek.
Opatření na snížení prašnosti a oddělení obytných sídel od negativních
vlivů dolové činnosti.
Snižování exhalací z okolních velkých průmyslových podniků, opatření na
zlepšení spolupráce komunální sféry s hlavními znečišťovateli, tvorba
havarijních plánů a realizace z nich vyplývajících opatření.
Projekty a programy na obnovu péče o krajinu. Likvidace invazních rostlin
(bolševníku, netýkavky, křídlatky ad.). Projekty na zlepšení vzhledu obce,
rozšiřování zeleně a parkové úpravy.
Rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií.
Péče o vpusti, břehy a koryt vodních toků, nádrží a rybníků ve správě
města Březová. Projekty na ochranu spodních a povrchových vod.
Rekultivace starých i nových zátěží.
Projekty spojené s odpadovým hospodářstvím, sběrné dvory, projekty na
podporu recyklace odpadu apod.

Nositelé:

Obce, kraj, stát
Občané, Ekologické iniciativy
Podnikatelé v zemědělství, velké podniky v regionu
Povodí Ohře, s.p., SU a.s. a další
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4. Doprava, obnova a rozvoj infrastruktury

OPATŘENÍ Č. 4.1 ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ DOSAŽITELNOSTI OBCE
Popis opatření:

Výstavba a obnova veškerých komunikací, rozšiřování dopravní
dosažitelnosti a obslužnosti obce z okolních měst a obcí.

OPATŘENÍ Č. 4.2 VÝSTAVBA SÍDELNÍ

A OBECNÍ INFRASTRUKTURY

Popis opatření:

Oprava, výstavba, rekonstrukce obecní infrastruktury a staveb, údržba
obecních pozemků, bytová výstavba.

Aktivity:

Výstavba rychlostní komunikace R6.
Modernizace a rekonstrukce regionálně významných úseků silnic II. a III.
třídy.
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba místních pěších stezek.
Podpora veřejné hromadné dopravy, rozšíření dopravy mezi obcemi se
zvláštním zaměřením na mimopracovní dobu a dopravu k
zaměstnavatelům.
Vytváření a rozvoj integrovaných dopravních systémů hromadné dopravy,
harmonizace jízdních řádů.
Výstavba a opravy chodníků.
Výstavba parkovišť a garážových stání.
Bytová výstavba – rekonstrukce domů, výstavba RD vč. doprovodné
infrastruktury.
Rekonstrukce, oprava a výstavba obecních budov a pozemků typu školská
zařízení, radnice, hasičské zbrojnice, domovy důchodců, hřbitovy apod.

Nositelé:

Obce, kraj, stát
Spolky, svazy, ostatní dobrovolné organizace, občané
Správa a údržba silnic, ČSAD, podnikatelé v dopravě, stavební firmy
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5. Rozvoj venkova a občanské společnosti
OPATŘENÍ Č. 5.1 OBNOVA A ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE, LESNICTVÍ A
ŘEMESEL

Popis opatření:

Aktivity směřující k obnově zdevastované zemědělské produkce a k jejímu
rozvoji, k podpoře diverzifikace zemědělství. Rozvoj lesní produkce a
rozvoj řemesel.

OPATŘENÍ Č. 5.2 ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Popis opatření:

Rozvoj většího zapojování obyvatel regionu do správy veřejných věcí a do
rozvoje mimopracovních aktivit. Podpora rozvoje sportu a kultury.

Aktivity:

Projekty na obnovu a rozvoj zemědělské produkce, podpora alternativního
zemědělství včetně agroturistiky a ostatního zapojení do turistiky. Projekty
na zlepšování kvality půdy.
Propagace zemědělství a života na venkově, projekty na prohloubení
vztahu lidí k půdě, podpora podnikání v zemědělství, systematické
vyhledávání vhodných lidí pro samostatnou práci
a podnikání
v zemědělství.
Podpora rozvoje lesnictví a lesních rekultivací. Obnova a rozvoj využití
lesních cest. Zajištění kvalitní pozemkové evidence. Projekty na využití
venkovského zázemí pro trávení volného času městských obyvatel.
Investice do péče o krajinu a její revitalizaci.
Obnova a rozvoj venkovských sídel (venkovské zástavby, občanské
vybavenosti, veřejných prostranství, veřejné zeleně). Pečovatelské domy
pro starší občany.
Rekonstrukce zemědělských objektů a usedlostí pro následné hospodářské
využití.
Podpora rozvoje tradičních, moderních i historických řemesel. Projekty na
pořádání tradičních jarmarků a na pomoc odbytu výrobků řemeslníků.
Rozvoj spolkové, svazové a klubové činnosti, rozvoj samostatné
hospodářské činnosti spolků, klubů a svazů. Projekty na obnovu
vesnických tradic a zvyklostí.
Podpora zavádění a využívání internetu. Rozvoj a podpora kultury a
sportu. Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení kulturních a
sportovních zařízení.

Nositelé:

Obce, kraj, stát
Spolky, svazy, ostatní dobrovolné organizace
Podnikatelé v zemědělství, sportovní kluby
Majitelé lesů, občané, učitelé
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6. Rozvoj lidských zdrojů
OPATŘENÍ Č. 6.1 PODPORA MLADÝCH RODIN A VÝCHOVA MLÁDEŽE
Popis opatření:

Stabilizace případně zvýšení počtu obyvatelstva venkovské oblasti
podporou mladých rodin. Přednostní opatření na výchovu mládeže
rozvojem školních a mimoškolních aktivit, zlepšování základního školství.

OPATŘENÍ Č. 6.2 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY
LIDSKÝCH ZDROJŮ

Popis opatření:

Aktivity směřující k aktualizaci vzdělávání občanů dle skutečných potřeb
zaměstnavatelů, celoživotní vzdělávání.

OPATŘENÍ Č. 6.3 UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Popis opatření:

Aktivity na odstraňování diskriminačních opatření pro rozvoj osobnosti a
uplatnění na trhu práce.

Aktivity:

Projekty na všestrannou podporu mladých rodin.
Podpora zájmové činnosti dětí, rozvoj technického vzdělávání pro děti,
projekty na podporu aktivit pro děti a mládež, projekty pro aktivní trávení
volného času dětí.
Projekty pro návrat mladých lidí ze studií a pro jejich stabilizaci. Projekty
pro volbu povolání do škol. Řešení problémů s dojížděním žáků do škol,
včetně zprůhlednění plateb za ně.
Zabezpečení sociálních a kulturních potřeb obyvatelstva.
Prevence sociálně patologických jevů a kriminality, zvýšení bezpečnosti.
Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání, podpora rozšíření systémů
rekvalifikací. Rozvoj programů distančního vzdělávání.
Aktivity pro podporu mobility pracovní síly. Projekty na zvyšování
počítačové gramotnosti a jazykové vybavenosti. Poradenství a výcvik k
podnikání a zakládání samostatných výdělečných činností.
Vytváření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny
obyvatelstva (zdravotně postižené, romské obyvatelstvo, mladí lidí bez
vzdělání nebo praxe, starší populace apod.).
Projekty na zlepšení soužití s romskou menšinou. Rozvoj aktivit
zaměřených na výchovu proti rasismu a xenofobii. Rozvoj
sociálních
služeb pro rizikové skupiny obyvatel.

Nositelé:

Obce, kraj, stát, poradenské a vzdělávací organizace, školy,dětské
organizace, sportovní a kulturní organizace, Policie ČR, podnikatelé, úřady
práce, svazy, spolky etnických menšin,
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7. Rozvoj vnějších vztahů a spolupráce
OPATŘENÍ Č. 7.1 ROZVOJ SOUSEDSKÉ SPOLUPRÁCE
Popis opatření:

Rozvoj spolupráce se sousedními obcemi v regionu, ale i s regiony
s podobnými problémy a to v tuzemsku i zahraničí. Cílevědomá
spolupráce komunální sféry s ostatními důležitými aktéry regionálního
rozvoje. Vytváření pozitivního prostředí pro nejširší zapojení všech složek
společnosti do rozvoje mikroregionu.

OPATŘENÍ Č. 7.2 PŘÍPRAVA OBCE NA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU
Popis opatření:

Systematická a cílevědomá činnost na přípravu komunální sféry,
podnikatelských organizací, institucí, občanů na čerpání dotací v
programovém období EU 2007 až 2013 a na důslednější harmonizaci
v rámci EU.

Aktivity:

Vytváření pracovních skupin k řešení společné problematiky zohledňující
princip partnerství a spolupráce, koordinace postupu s cílem dosáhnout
rozvoje mikroregionu.
Web, jednotná propagace, zlepšení kontaktů a komunikace, angažovanost
místních politiků na krajské a regionální úrovni, vytváření spolupracujících
sítí.
Projekty komunitního plánování rozvoje obce a regionu.
Využití moderních ICT a médií v řízení obcí a při spolupráci obcí a
ostatních institucí.
Navázání aktivní spolupráce se sousedními mikroregiony.
Navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce a spolupráce s jinými
evropskými obcemi a mikroregiony, které řeší podobnou problematiku.
Projekty na zlepšení vztahu úřadů k občanům a podnikatelům.
Podpora co nejširší znalosti a informovanosti dotačních možností.
Podpora zavádění norem a legislativy EU.
Podpora vzdělávání a získávání zkušeností v přípravě projektů.
Činnosti směřující k získávání zkušeností s řízením projektů.
Zajišťován prostředků na kofinancování projektů.

Nositelé:

Obce, kraj, stát
NUTS II, sousední mikroregiony, zahraniční obce a mikroregiony
Podnikatelé, instituce, organizace, občané, politici
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5.4

SOULAD ROZVOJOVÉ STRATEGIE OBCE S CÍLI REGIONÁLNÍ POLITIKY

Strategický plán a jeho jednotlivé priority jsou plně v souladu s Programem rozvoje
Karlovarského kraje 2014 – 2020 (dále jen PRKK), který představuje stěžejní regionální
rozvojový dokument. Ve výše uvedených prioritách města Březová jsou čtenářům tohoto
dokumentu k dispozici vždy odkazy na jednotlivá opatření prioritních os Programu rozvoje
Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že v době zpracování strategického plánu města Březová
dosud není k dispozici finální verze PRKK, vycházíme z pracovní verze, kterou Karlovarský kraj
oficiálně uvádí na svých webových stránkách.
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020 odráží 3 globální cíle PRKK:
1. Růst ekonomické konkurenceschopnosti kraje
2. Růst atraktivity kraje pro jeho obyvatele
3. Intenzivnější přeshraniční vztahy – lepší spolupráce lidí, organizací a podniků
Naplnění těchto globálních cílů bude zajištěno realizací následujících 6 prioritních oblastí:

PRIORITNÍ OBLAST 1: KONKURENCESCHOPNOST
Tato prioritní oblast je rozděleno do 3 pilířů, které se dále člení do specifických cílů.
Pilíř 1A: Regionální inovační systém
Cíl 1.A.1: Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem
Cíl 1.A.2: Kultura inovačního prostředí
Cíl 1.A.3: Regionální inovační infrastruktura
Pilíř 1B: Lidské zdroje a vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cíl 1.B.1: Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Cíl 1.B.2: Kvalita a relevance ve vzdělávání
Cíl 1.B.3: Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje
Pilíř 1C: Kvalitní podnikatelské prostředí
Cíl 1.C.1: Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích
Cíl 1.C.2: Strategické zahraniční investice
Cíl 1.C.3: Infrastruktura pro podnikání

PRIORITNÍ OBLAST 2: CESTOVNÍ RUCH A LÁZEŇSTVÍ
Prioritní oblast je rozdělena do 2 specifických cílů, které jsou následující:
Cíl 2.1: Vyvíjet aktivity destinačního managementu
Cíl 2.2: Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu

PRIORITNÍ OBLAST 3: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
I tato oblast se dělí do dvou specifických cílů, a to:
Cíl 3.1: Kvalitativně i kvantitativně dostačující nabídka poskytovaných sociálních
služeb v kraji
Cíl 3.2: Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče, podpora zdravého
životního stylu
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PRIORITNÍ OBLAST 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tato oblast má následujících 5 specifických cílů:
Cíl 4.1: Energie – zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a tepla a
snížit energetickou náročnost budov
Cíl 4.2: Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho dalšího využívání
Cíl 4.3: Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny
Cíl 4.4: Environmentální výchova a osvěta, podpora občanských sdružení
Cíl 4.5: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

PRIORITNÍ OBLAST 5: DOPRAVA
Prioritní oblast doprava má 3 specifické cíle:
Cíl 5.1: Zlepšení napojení kraje na vnější nadřazenou dopravní síť
Cíl 5.2: Kvalitní spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti kraje
Cíl 5.3: Rozvoj potenciálu letiště Karlovy Vary

PRIORITNÍ OBLAST 6: VEŘEJNÁ SPRÁVA A SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Taktéž tato prioritní oblast má 3 specifické cíle, a to:
Cíl 6.1: Řízení v územní samosprávně (kraj, obce), vč. dokončení informatizace
ve veřejné správě
Cíl 6.2: Zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti veřejné
správy
Cíl 6.3: Systém řízení bezpečnosti

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že rozvojová strategie města Březová je plně v souladu
s regionálními i nadregionálními cíli a řeší definované potřeby a problémy tohoto území.
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6.

Seznam plánovaných stěžejních projektů správního území města Březová

Z důvodu přehlednosti seznamu projektů jsou na následujících stránkách čtenářům k dispozici plánované projekty s datem zahájení realizace v
období 2014 až 2020.
Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí je živý dokument a předpokládá se tudíž jeho pravidelná aktualizace, při níž budou
nové projekty doplňovány, starší zpřesňovány a projekty realizované či odložené budou odstraňovány.
V rámci většiny priorit je město Březová aktivně činné především prostřednictvím společných projektů s Mikroregionem Sokolov – východ či
MAS Sokolovsko o.p.s. Jedná se o četné projekty např. z oblasti společné propagace území, z oblasti spolkové činnosti, obnovy církevních
památek, odpadového hospodářství, výstavby parkovišť, přístupových cest k pamětihodnostem, podnikatelským zařízením aj. Seznam společných
projektů je součástí Integrované rozvojové strategie svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ a Strategie rozvoje MAS Sokolovsko, a tudíž není
obsažen v tomto dokumentu.
U některých priorit nejsou v současné době naplánované žádné konkrétní projekty. Na jejich přípravě se v současné době pracuje a budou
doplněny v rámci aktualizace dokumentu.
Pozn.: Mnohé z uvedených projektů svými dopady naplňují cíle vícero priorit. Ovšem pro zjednodušení a přehlednost v seznamu projektů každý
projekt byl zařazen pouze do jednoho opatření.
Značka „---„ udává, že konkrétní údaje nejsou známy.
Zdroj: šetření mezi pracovníky obce, schválený rozpočtový plán Březové 2014-2016
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Poř.
č.

Priorita

Název projektu

Finanční
potřeba

Čas
realizace

1.

1

Průmyslová zóna Mýtina –
Tisková u Sokolova

Dílčí záměry,
schválený ÚP

---

2014 – 2020

2.

1

Soukromý
subjekt

Záměr, schválený ÚP

---

2014 – 2020

3.

Průmyslová (výrobní) zóna Silvestr

Soukromý
subjekt

Záměr, schválený ÚP

---

2014 – 2020

Zařízení občanské
vybavenosti v Arnoltově

Občanská vybavenost s prodejem, občerstvením,
nevýrobními službami, ubytováním, ČSPHM a
parkovištěm

Soukromý
subjekt

Záměr, schválený ÚP

---

2014 – 2020

Středisko obchodu a
nevýrobních služeb
Březová

Občanské zařízení – služby, obchody, drobní
podnikatelé

Soukromý
subjekt/město
Březová

Záměr, schválený ÚP

---

2014 – 2020

Stručná anotace

Realizátor

Rozpracovanost

Průmyslová zóna Mýtina (součást industriální zóny
Sokolov – západ). Přestavba stávajícího areálu a
výstavba nového areálu s předpokladem zachování a
doplnění stávající vzrostlé zeleně.

Soukromý
subjekt

Občanská vybavenost
komerčního charakteru –
Tisová u Sokolova

Zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru
s podílem výrobních a nevýrobních služeb v rámci
přestavbové průmyslové zóny Přátelství

1

Průmyslová zóna Silvestr –
Tisová u Sokolova

4.

1

5.

1
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Poř.
č.

Priorita

6.

2

Výstavba kaple - Rudolec

7.

2

Obnova území bývalé
kapličky – Kamenice

8.

2

9.

2

Sanace židovského
hřbitova Arnoltov
Turistická ubytovna – v
pohostinství č.p.34 Rudolec

10.

2

Rudolec využití území rokle

11.

2

Cyklostezky

12.

2

13.

2

14.

2

15

2

Název projektu

Rekonstrukce bývalého
zámku v Kostelní Bříze
Obnova areálu letního
stanoveného tábora –
Bystřina u Březové
Parkoviště a zázemí pro
turistickou a sportovní
veřejnost - Kamenice,
Lobzy
Zaniklé obce

Finanční
potřeba

Čas
realizace

Záměr, studie,
schválený ÚP
Záměr,
schválený ÚP

400 tis. Kč

2014 – 2018

500 tis. Kč

2014 – 2018

Město Březová

Záměr

800 tis. Kč

2014 – 2018

Město Březová

Stavební povolení

4 mil. Kč

2014 – 2018

Město Březová

V realizaci

2 mil. Kč

2010 – 2015

---

2014-2020

Stručná anotace

Realizátor

Rozpracovanost

Výstavba kaple - budoucí dominanty návsi obce a
jednoho z lákadel CR v obci.
II. etapa projektu obnovy území bývalé obecní kaple
jako pietního a vyhlídkového místa. I. etapa již
zrealizována (obnova kaple, přístupová cesta).
Záměrem je sanace židovského hřbitova a jeho
zpřístupnění turistické veřejnosti.
Záměrem je vyžití stávajících půdních prostorů a
ostatních nebytových prostor v restauračním zařízení
Rudolec č.p. 34 na turistickou ubytovnu s kapacitou 10
– 14 lůžek (stavební úpravy interiéru, vnitřní vybavení).
Upravované území bude propojeno komunikačním
systémem pro pěší, budou vytvořeny oddechové plochy
a naučná stezka, rekreační sportovní zařízení, drobné
vodní plochy. Odstranění eko. zátěží, terénní úpravy.
Etapově řešit vybudování cyklostezek a cyklotras. I.
etapa Březová - Rudolec, II. etapa Propojení
cyklostezky Březová – areál kynologů – směr Novina,
III. etapa Napojení na páteřní cyklostezky – Rudolec,
Arnoltov, Černý Mlýn, IV. etapa Březová – Lobzy –
Rovná a Březová – Kamenice - Rovná
Rekonstrukce objektu areálu bývalého zámku a statku
na rekreační objekt s pohostinstvím a ubytováním.
Objekt využívaný k rekreačním účelům dětí a mládeže.
Cílem projektu je vystavět novou budovu s nezbytným
příslušenstvím, zázemím. Areál uvést do souladu
s hygienickými normami na obdobné objekty.
Vybudování technického zázemí pro turistickou a
sportovní veřejnost vč. parkovacích míst,
odpočinkových míst, provedení dílčích terénních úprav,
vybudování turistických cest a tras pro Nordic Walking
Postupná realizace obnovy reliktů po zaniklých obcích
Slavkovského lesa a doplnění technického zázemí

Město Březová
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Město Březová
Studie, projektová
dokumentace
Soukromý
subjekt
Občanské
sdružení/město
Březová

V realizaci

---

---

Záměr

---

2009 – 2015

Město Březová

Studie, záměr

---

2010 – 2015

Město Březová

Projektové
dokumentace

---

2014-2020

Plán rozvoje Města Březová a přidružených obcí
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Poř.
č.

Priorita

16.

3

Březová „zelené město“

17.

3

Revitalizace příměstské
zeleně v Březové

18.

3

19.

3

Odpadové hospodářství
Březová
Technické zázemí skládky
odpadů – Tisová

20.

3

Úprava návsi, ozelenění
obce Arnoltov

21.

3

Zeleň v MŠ

22.

3

ČOV Lobzy, Arnoltov,
Černý Mlýn, Kamenice

23.

3

Revitalizace návsi v obci
Lobzy

24.

3

Rybník Start

Název projektu

Realizátor

Rozpracovanost

Finanční
potřeba

Čas
realizace

Údržba, revitalizace,nová výsadba zeleně v intravilánu
obce Březová
Instalace prvků upravujících území v zeleni v okolí
Březové. Např. pořízení laviček, můstku přes potok,
zpevnění cest,

Město Březová

V realizaci

2 mil. Kč

Město Březová

Záměr

---

2008 –
20015
2010 – 2015

Výstavba kompostárny a sběrného dvoru (úložiště
kontejnerů)
Technické zázemí skládky odpadů včetně zařízení na
zpracování odpadů, druhotných surovin apod. ve vazbě
na skládku odpadů Tisová.
Záměrem tohoto projektu je zpevnění plochy p.p.č.23/4
, vytvoření kulturního multifunkčního prostranství, dále
pak výstavbu altánu soužícího pro místní veřejnost,
zároveň však sloužící jako autobusová zastávka. Akce
bude dovršena výsadbou zeleně.
Regenerace zeleně v MŠ Komenského ul.

Město Březová

Záměr, předběžná
SP
Dílčí projekty,
schválený ÚP

8 mil. Kč

2014 – 2017

---

---

Město Březová

Zrealizována I.
etapa (altán), II.
etapa je plánována

500 tis. Kč

2010 – 2016

Město Březová

Schválená dotace

980 tis. Kč

2014-2015

V.O.S

Studie,
rozpracovaná PD ke
stavebnímu řízení
Částečně
zrealizováno

---

2009 - 2015

1,5 mil. Kč

2009 – 2015

900 tis. Kč

2014-2015

Stručná anotace

Z důvodu vysoké potřebnosti budou v příštích letech
postupně budovány ČOV v obcích Černý Mlýn,
Arnoltov, Lobzy a Kamenice
Revitalizace návsi řeší nedostatečnou kapacitu
parkovacích míst. Projekt kalkuluje s osazením
dřevěného posezení pro turisty, osazením stojanů na
bicykly, dřevěných truhlíků a výsadbou zeleně.
Revitalizace rybníku Start
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Město Březová

Město Březová

Záměr
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Poř.
č.

Priorita

25.

4

Název projektu
Silnice Březová,
integrované oblasti

Stručná anotace

Realizátor

Finanční
potřeba

Čas
realizace

Částečně
zrealizováno

20 mil. Kč

2008 – 2017

Rozpracovanost

26.

4

Zpracování PD na ČOV
Kamenice

Úpravy a opravy místních
komunikací (ul.Hlavní, ul. Lipová, okružní křižovatka
Okružní ul.). V integrovaných oblastech budou
rekonstruovány stávající štěrkové cesty aplikací
asfaltového nástřiku (např. „panelka“ k okálům).
Zpracování projektové dokumentace nezbytné pro
vybudování ČOV v Kamenici

27.

4

Projekt

300 tis. Kč

2010 – 2015

4

Řešení parkování ve městě Březová (např. ul. Příčná,
č.p. 101-105)
Modernizace v podobě přístavby ke garážím a výstavby
haly pro skladování techniky.

Město Březová

28.

Parkoviště a garážová
stání
Modernizace místního
hospodářského zázemí

Město Březová

Záměr

2 mil. Kč

2014-2017

29.

4

Komunikace pro pěší

Komunikace pro pěší z Březové ke hřbitovu (požární
zbrojnice – areál Výsluní – hřbitov).

Město Březová

Záměr

---

2014-2017

30.

4

Projekt akce je v
realizaci
PD

4 mil. Kč

2008 – 2015

4

Oprava dosluhujícího krytu chodníků, výměna
obrubníků
Např. prodloužení chodníků v obci Černý Mlýn, dále
chodník Kostelní Bříza (od lesní správy k parkovišti))

Město Březová

31.

„Komplexní oprava
chodníků - Březová
Prodloužení chodníků

1 mil.Kč

2014-2016
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Město Březová

Záměr, studie
hotová

1 mil. Kč

2014-2018

Město Březová
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Poř.
č.

Priorita

Název projektu

Stručná anotace

Realizátor

Rozpracovanost

Finanční
potřeba

Čas
realizace

32.

4

Vytvoření 10-20 stavebních parcel pro stavbu rodinných
domů „Výsluní“

Město Březová

Záměr

10 mil. Kč

2014 – 2017

33.

4

Zóna pro výstavbu
stavebních parcel „Výsluní“
- Březová
Studie bydlení

Město Březová

Záměr

500 tis. Kč

2014-2017

34.

4

Hřbitov

Město Březová

Záměr

5 mil. Kč

2014-2016

35.

4

Zateplení mateřských škol

Vytvoření studie řešící stavební zástavbu mezi
Rudolcem a Březovou
Dokončení finálních úprav na hřbitově Březová a
zázemí pro smuteční obřady
Zateplení MŠ Komenského a MŠ Smetanova ul.

Město Březová

Záměr

3 mil. Kč

2015-2016

36.

4

Rodinné domy
venkovského typu Rudolec

Výstavba rodinných domů venkovského typu v obci
Rudolec.

Schválený ÚP,
záměr

---

2012 – 2017

37.

4

Pořízení techniky

Záměr

3 mil. Kč

2014-2015

38.

4

Modernizace budovy MěÚ
Březová

Město Březová

Záměr

---

2014-2015

39.

4

Březová – zateplení
obytných domů v centru
města Březová

Postupná obnova automobilového zázemí a pořízení
techniky na údržbu města
Modernizace vnitřních prostor budovy MěÚ Březová
(opravy schodiště, pánské WC, zasedací místnost) a
dále zateplení budovy a zřízení výtahu (zpřístupnění
budovy pro zdravotně postižené).
Zateplení bytových domů na náměstí Míru v Březové.

Město Březová/
developerská
firma/vlastník
pozemku
Město Březová

Město Březová

Stavební povolení, v
realizaci

60 mil. Kč

2010 – 2017

40.

4

Město Březová

Záměr

5 mil. Kč

2014 – 2017

41.

5

Březová – rekonstrukce
pěší zóny
MFC II. etapa

Město Březová

PD, stav. povolení

55 mil. Kč

2014-2020

42.

5

Lyžařský areál Březová

Město Březová

Stavební povolení

8 mil. Kč

2014 – 2020

Dojde k výměně stávající betonové dlažby za
kamennou dlažbu.
Vybudování II. etapy rekonstrukce multifunkčního
centra v Březové.
Rekonstrukce stávajícího lyžařského vleku vč.
záchytného parkoviště a provozní budovy v Březové

61/64

Plán rozvoje Města Březová a přidružených obcí
na období 2014-2020

Poř.
č.

Priorita

Finanční
potřeba

Čas
realizace

43.

5

Rozpracován
projekt pro stavební
povolení

20 mil. Kč

20012 –
2016

44.

Město Březová

Realizována I.
etapa, II. etapa v
přípravě

1 mil. Kč

2014 – 2019

Město Březová

Záměr

---

2015 – 2018

Nákup techniky na tvorbu lyžařských a běžkařských
stop, dílčí úpravy terénu, vytvoření orientačního
systému a odpočinkových míst, propagace tras apod.

Město Březová

I. etapa realizována,
II. etapa v podobě
záměru, studie

5 mil. Kč

2008 – 2016

Investice do ZŠ II etapa

Zajištění bezbariérového přístupu, rekonstrukce
sociálního zázemí, výstavba učeben, rekuperační
jednotka, rekonstrukce kuchyně a jídelny

Město Březová

Záměr
Příprava studie
proveditelnosti a PD

17 mil Kč

2019 - 2020

4

Ubytovací kapacita

Vbudování ubytovací kapacity v obci Rudolec
(Rudolecká stodola), Březová (prostor u malé
tělocvičny)

Město Březová

Záměr
Příprava projektové
studie a PD

10 mil Kč

2019 - 2020

49

5

Technické vybavení
venkovních sportovišť a
DH

Obnova a nové doplnění prvků pro venkovní sportoviště
a DH v Březové a integracích. (dětské herní prvky,
venkovní fitness). Rozvoj volnočasových aktivit.

Město Březová

2 mil Kč

2019 - 2020

50

3

Obnova malé tělocvičny

Stavení obnova prostor malé tělocvičny (oprava stěn,
podlahy, stropů, el. rozvodů, oprava střechy a
sociálního zázemí)

Město Březová

Záměr
Přípravná fáze
studie
proveditelnosti
Záměr
Postupná realizace
dílčích etap.

2 mil Kč

2018 - 2020

Název projektu

Stručná anotace

Realizátor

Rozpracovanost

Hřiště pro kopanou, areál
cyklotrialu a další
sportoviště jako součást
areálu letních a zimních
sportů - Březová

Kulturně společenské sportovní centrum Březová –
Výsluní. Cílem projektu je sjednotit dalších současně
realizované aktivity (fotbalový stadion, prostory pro
konání akcí mezinárodního významu – biketrial, požární
sporty apod.). Rozšíření stávajícího fotbalového areálu
o tréninkové hřiště a řada dalších dílčích celků
(amfiteátr,...) vč. aktivit propojujících komunikační
systém mezi jednotlivými sportovními, kulturními a
společenskými plochami.

Město Březová

5

Úprava okolí kostela a
hřbitova – Kostelní Bříza

45.

5

46.

5

Zázemí pro volnočasové
vyžití obyvatel a
návštěvníků integr.obcí
Běžkařské trasy a lyžařské
stopy v okolí Březové

Úpravy a opravy areálu kostela sv. Petra a Pavla
v Kostelní Bříze budou navazovat na již realizované
opravy areálu hřbitova provedené v předchozích letech
s cílem vytvoření parku a pietního místa na území
bývalého místního hřbitova.
Postupné doplňování technických prvků pro zlepšení
volného času obyvatel v integrovaných obcích a turistů.

47.

2

48.
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8.

Zdroje
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4) Dotazníkové šetření uskutečněné v Březové v březnu 2008
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6) Platný územní plán města Březová, schválený 11/2006
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