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PROGRAM ROZVOJE OBCE LOMNICE

Úvod
 
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové cíle dané obce. 

Struktura cílů napomáhá k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanovena hierarchie 

jednotlivých cílů (které cíle jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, také 

jsou v dokumentu defi novány realizační podmínky (konkrétní činnosti, využitelné zdroje 

fi nancí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala fi -

nanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace.

Program rozvoje obce Lomnice slouží jako nástroj pro řízení rozvoje v obci. Na základě 

charakteristik obce, analýzy situace a potřeb občanů jsou formulovány představy o bu-

doucnosti obce. Pomocí výsledků analýzy a informací ze setkání s obyvateli vzniknou 

také návrhy činností, které povedou k naplnění dohodnutých představ. Cílem strategic-

kého programu rozvoje je rovněž zvýšit připravenost obce k podání žádostí o dotační 

podporu, ale i jiné vnější fi nanční prostředky.

Strategický plán rozvoje obce Lomnice 2021-2030 obsahuje dvě základní části, které jsou 

vzájemně provázány – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část 

strategickou (návrhovou), obsahující návrhy strategických cílů a opatření.

Tento dokument vznikal v průběhu I. pololetí roku 2021.
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A. Analytická část
 
 A.1 Charakteristika obce
 
 1. Území
 Poloha
Obec Lomnice se nachází v Karlovarském kraji, konkrétně v okrese Sokolov, ve výšce 

443 m n. m. Sokolov je vzdálený 4 km a dobře dostupné je i krajské město Karlovy Vary, 

ve vzdálenosti 23 km.  

Obec tvoří 2 katastrální území Lomnice a Týn.

Obr. č. 1: Umístění Lomnice na mapě

1 Veřejná databáze – Malý lexikon obcí ČR 2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&p-
vo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444). 7

Zdroj: mapy.cz

Zdroj: mapy.cz

Tab. č. 1: Územní členění

Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel

správní obvod obce 
s rozšířenou působností typ obce počet částí 

obce počet katastrů katastrální 
výměra v ha 

Sokolov obec 2 2 1 385

Vzdálenost

Sokolov 4,1 km
Karlovy Vary 22,3 km

Zdroj: ČSÚ1
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 Ráz krajiny v okolí obce
Z geologického hlediska patří území Lomnice do Sokolovské pánve. Reliéf je mírně zvl-

něný a má charakter ploché pahorkatiny.  V současné době do katastru obce zasahuje 

povrchový lom Jiří. Dolovou činností během let došlo k devastaci krajiny v okolí obce. 

Proto se nyní na severozápadních svazích u obce provádí rozsáhlá rekultivace výsypek, 

aby se částečně obnovil předešlý ráz krajiny.

Obcí protéká Lomnický potok, který patří mezi menší toky. V západní části obce se na-

chází obecní rybník. Dále byla v obci vytvořena řada dalších vodních ploch v souvislosti 

s těžbou uhlí.

 Historické souvislosti
První písemná zpráva pochází z roku 1339, kdy Lomnici získal od Nothaftů v léno Mikuláš 

Winkler. O sto let později získali obec Šlikové, kteří ji roku 1601 připojili k sokolovskému 

panství. Po prohrané bitvě na Bílé hoře bylo sokolovské panství Šlikům zkonfi skováno 

a prodáno Nosticům, kteří byli jeho držiteli až do zániku panské správy v polovině 19.sto-

letí. Třicetiletá válka přinesla obyvatelstvu mnohé útrapy, například morovou epidemii 

v roce 1633. Památka obětí morové epidemie byla v roce 1681 uctěna postavením moro-

vého sloupu. Po zániku panské správy byla Lomnice v letech 1850-1875 součástí politické 

obce Svatava a poté se stala samostatnou obcí.

Do poloviny 19.stol. převažovalo v obci zemědělství, obzvlášť pěstování chmele. Poté se 

začala rozvíjet těžba uhlí. Od 20. do konce 60. let 20. stol. zde těží hlubinný důl Jiří.2

 2. Obyvatelstvo
 2.1 Demografi cká situace
Na konci roku 2019 žilo v obci Lomnice 1336 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu oby-

vatel vykazuje pozvolný nárůst ve sledovaném období. Na nárůstu obyvatel má vliv pře-

devším dlouhodobě vyšší počet přistěhovalých oproti vystěhovalým občanům a dále 

pak nižší počet zemřelých osob, čímž dochází ke zvyšování průměrného věku v přepoč-

tu na obyvatele.

Obecně je v obci patrné mírné stárnutí populace. Dochází zde především k přírůstku 

osob v důchodovém věku (nad 65 let). Z hlediska počtu dětí a mládeže (0–14 let věku) je 

zde rovněž mírný přírůstek, avšak má spíše kolísavou tendenci a není tak výrazný jako 

u osob v důchodovém věku. Z těchto údajů lze proto v budoucnu očekávat stále zvyšu-

jící se podíl seniorů ve struktuře obyvatelstva.

2 Lomnice – Historie obce (https://www.obeclomnice.cz/cs/historie-obce/).
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Vzdělanostní struktura
V porovnání s údaji za celý Karlovarský kraj i samostatný okres Sokolov je patrné, že vzdě-

lanostní struktura obyvatel Lomnice má pozitivní charakter. Bez vzdělání je zde pouze 5 

osob z celkových 966 obyvatel ve věku nad 15 let (0,52 %) oproti 0,84 % v celém okrese 

Sokolov. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou v obci osoby se středním vzděláním bez 

maturity, jejichž procentuální zastoupení je ve srovnání s údaji kraje i okresu vyšší. Karlo-

varský kraj dlouhodobě patří mezi kraje s nejnižším zastoupením v kategorii vysokoškol-

ského vzdělání. V okrese Sokolov je situace ještě horší než v kraji jako celku.

3 Databáze demografi ckých údajů za obce ČR (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografi ckych-udaju-za-obce-cr), 
Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=-
DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v

Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel

Rok
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 c
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 0
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4 
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ěk
u

 15
–6

4 
le

t
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yv
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te

lé
 v

e 
vě

ku
 6

5 
a

 v
íc

e 
le

t

p
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m
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ný
 v
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1990 969 * 10 16 53 51 * * * *
2000 1 088 541 16 6 33 19 200 761 127 36,8
2010 1 207 599 15 18 46 28 211 862 134 37,6
2015 1 287 622 14 20 41 38 220 902 165 38,6
2017 1 312 642 7 13 38 31 222 921 170 38,9
2019 1 336 667 10 4 50 47 230 919 196 40,1

Zdroj: ČSÚ3* Některé údaje pro rok 1990 nejsou k dispozici. Průměrný věk v roce 1991 činil 35,2 let při celkovém 
počtu 958 obyvatel.

Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí 

Rok celkový počet 
obyvatel počet dětí podíl dětí počet seniorů podíl seniorů

2000 1 088 200 18,38 % 127 11,67 %
2010 1 207 211 17,48 % 134 11,10 %
2015 1 287 220 17,09 % 165 12,82 %
2017 1 312 222 16,92 % 170 12,96 %
2019 1 336 230 17,22 % 196 14,67 %

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011

Lomnice Karlovarský kraj okres Sokolov

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

Obyvatelstvo ve věku 
15 a více let 966 477 489 253 436 123 791 129 645 76 614 38 061 38 553

z 
to

h
o 

p
od

le
 s

tu
p

n
ě 

vz
d

ěl
á

n
í

bez vzdělání 5 3 2 2 152 875 1 277 643 288 355
základní včetně 
neukončeného 262 124 138 56 826 23 183 233 643 19 397 28 140 11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty) 371 217 154 86 947 50 013 36 934 28 146 16 411 11 735

úplné střední
(s matiritou) 212 83 129 61 356 26 704 34 652 17 312 7 656 9 656

nástavbové
studium 17 3 14 6 458 2 237 4 221 1 622 624 998

vyšší odborné
vzdělání 7 4 3 2 458 1 032 1 436 506 201 305

vysokoškolské 48 18 30 17 700 9 143 8 557 4 019 2 005 2 014
nezjištěno 44 25 19 19 529 10 604 8 925 4 969 2 736 2 233

4 Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi l -uzemi&uzemiprofi l=31288&u=__
 VUZEMI__43__560545#).
5 Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi l -uzemi&uzemiprofi l=31288&u=__
 VUZEMI__43__560545#).

 2.2 Sociální situace v obci
Identifi kace národnostních menšin je založena na datech získaných pomocí Sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011. To uvádí, že nejvíce obyvatel se přihlásilo k národnosti české, 

na dalším místě je s odstupem národnost německá a slovenská. Je třeba poznamenat, 

že tento výsledek je dán metodikou sčítání lidu, kde se respondenti ke své národnosti 

hlásí sami, a ne jak je vidí okolí.

Lomnice Karlovarský kraj okres Sokolov

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

Obyvatelstvo 
ve věku 15 a více let 1 152 585 567 295 595 145 483 150 112 89 961 44 998 44 963

z 
to

h
o 

p
od

le
 s

tu
p

n
ě 

vz
d

ěl
á

n
í

česká 806 410 396 190 285 91 902 98 383 58 136 28 737 29 399
moravská 0 0 0 341 228 113 109 77 32

slezská 0 0 0 20 18 2 8 6 2
slovenská 30 9 21 7 217 3 310 3 907 2 539 1 190 1 349
německá 36 15 21 4 431 2 008 2 423 2 107 914 1 193

polská 1 0 1 253 76 177 85 29 56
romská 0 0 0 213 113 100 86 47 39

ukrajinská 0 0 0 1 376 579 797 231 91 140
vietnamská 0 0 0 3 597 2 041 1 556 456 281 175
neuvedeno 272 147 125 81 777 42 202 39 575 24 620 12 804 11 816
nezjištěno 7 4 3 6 085 3 006 3 079 1 584 822 762

Tab. č. 6: Národností složení obyvatelstva k roku 2011

Zdroj: ČSÚ5

10

Zdroj: ČSÚ4



PROGRAM ROZVOJE OBCE LOMNICE

Exekuce, bankroty
Dle dat z Mapy exekucí bylo v roce 2020 v obci celkem 52 osob v exekuci, tedy 3,89 % po-

pulace starší 15 let. V porovnání s údaji za celou ČR se jedná o průměrný výsledek, avšak 

situace v celém Karlovarském kraji je druhá nejhorší v republice. Stav je proto vyhodno-

cen jako pozitivní. Ve sledovaném období je zaznamenán rapidní úbytek osob s exeku-

cemi i přes skutečnost, že počet obyvatel v obci roste.

Tab. č. 9: Spolky v obci a profi l jejich činnosti

název spolku profi l činnosti

TJ Lomnice z. s. oddíly kopané, stolního tenisu, kuželek a nohejbalu

Sportovně střelecký klub 
Policie ČR UNITOP

rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychická regenerace policistů 
po náročné službě ochrany zdraví a majetku občanů České repub-

Myslivecké sdružení Svatavka myslivost

Klub žen Lomnice
Podílí se především na kulturní činnosti obce, spolupracuje s kul-
turní a školní komisí při obecním zastupitelstvu a Sborem pro ob-
čanské záležitosti. Kurzy s různým zaměřením, sport, vycházky aj.

Tab. č. 7: Přehled exekucí (k 31. 12. 2017, 20. 4. 2020 a k 10. 6. 2020)

Tab. č. 8: Přehled bankrotů (k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019)

Rok 2017 2019 2020
počet osob v exekuci 101 70 52
počet exekucí 478 317 232
Podíl dětí a mladistvých v exekuci 0 1
Podíl osob 18-29 let v exekuci 18 10
Podíl seniorů (65+ let) v exekuci 4 3
podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let) 9,47 % 6,28 % 3,89 %

počet osob v osobním bankrotu 15 14

podíl osob v osobním bankrotu (přepočet na obyvatelstvo 18+ let) 1,41 % 1,27 %

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL, https://statistiky.ekcr.info, http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL, http://www.mapabankrotu.cz

Podíl osob v osobním bankrotu je v obci 1,27 % na obyvatelstvo starší 18 let, což odpovídá 

celorepublikovému průměru (1,28 %). V porovnání s údaji za celý Karlovarský kraj, který 

činí 2,02 % obyvatel, nejde o vysloveně negativní stav.

 2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Záměrem obce je dlouhodobá podpora činnosti neziskových subjektů působících 

na území obce a vytvoření vhodného zázemí pro rozvoj jejich činnosti v oblasti kulturní-

ho, společenského a sportovního života a dalšího dění v obci. V současnosti zde fungují 

níže uvedené spolky.
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Sbor dobrovolných hasičů hasičská činnost

Letecký a modelářský klub 
Lomnice modelářství

Český rybářský svaz rybaření

Český svaz včelařů Sokolov včelařství

Podpora spolkové činnosti ze strany obce
Obec podporuje místní spolky a  kluby zejména 

fi nančními dotacemi ze svého rozpočtu. Jedná se 

především o materiální a provozní náklady spolků 

a klubů.

Spolupráce spolků a klubů s obcí
Nejen ze strany obce ke  spolkům a  klubům, ale 

i  opačným směrem funguje úspěšná spolupráce 

již řadu let. Členové spolků a klubů se aktivně podí-
Obr. č. 2: Místní hasičárna

Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.

lejí na organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí v obci. 

Způsob informování občanů
• Úřední deska

• Webové stránky obce

• Obecní rozhlas 

• Zpravodaj

Obec vydává min. 4x ročně zpravodaj v nákladu 500 výtisků, který dostávají oby-

vatelé Lomnice do svých schránek. Zpravodaj je rovněž k dispozici v elektronické 

podobě na webu obce.

 3. Hospodářství
 3.1 Ekonomická situace
Pracovních příležitostí není v obci mnoho, a za prací je proto nutné často dojíždět mimo 

řešené území. V samotné obci se dle dat z roku 2019 nachází 115 podniků se zjištěnou ak-

tivitou, z čehož většinu tvoří fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona.

Nejvíce subjektů spadá do skupiny „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba mo-

torových vozidel“.

12
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6 Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?-
page=profi l-uzemi&uzemiprofi l=31588&u=__VUZEMI__43__560545#). 

Obor Registrované
podniky

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou

Celkem 247 115
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9 7
Průmysl celkem 33 16
Stavebnictví 39 15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 60 25
Doprava a skladování 4 3
Ubytování, stravování a pohostinství 19 6
Informační a komunikační činnosti 7 6
Peněžnictví a pojišťovnictví 5 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 8 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 19 11
Administrativní a podpůrné činnosti 2 2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 1
Vzdělávání 6 6
Zdravotní a sociální péče 5 4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6 2
Ostatní činnosti 19 10
nezařazeno - -

Zdroj: ČSÚ6

Tab. č. 10: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2019

Klíčové subjekty
L. C. Sokotrans s.r.o. – autodoprava, pneuservis a čerpací stanice 

Autoservis L. Janouch – autoopravárenství 

Hitte s.r.o. – podlahové konvektory

Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání
Podnikatelské subjekty se podílejí na obecních akcích formou sponzorského příspěvku, 

darů, zapůjčením prostor či jiného hmotného majetku.

Komerční služby v obci
V obci se nachází dvě prodejny smíšeného zboží, samoobsluha, kadeřnictví, restaurace 

Na stadionu, autoservis Reiner Dengler, truhlárna Stulík, truhlářství MM, truhlářské práce 

Zdeněk Ritoch, dále sázková kancelář, kožedělná a textilní výroba E. Houžvičková, L.C. 

Truckcentrum s.r.o., K & K AUTOTRANS spol. s r.o. Na obecním úřadě je k dispozici Czech-

Point.
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Atraktivity cestovního ruchu
Kostel sv. Jiljí

Pomník obětem války 

Pískovna Erika

Morový sloup 

 3.2 Trh práce
Obyvatel v aktivním věku pozvolna přibývá, což je dáno především zvýšeným počtem 

přistěhovalých a přechodem obyvatel 0-14 let do kategorie aktivní 15-64 let.

Rok počet obyvatel celkem počet obyvatel 
v aktivním věku (15–64 let)

podíl obyvatel 
v aktivním věku

2000 1 088 761 69,94 %
2010 1 027 862 83,93 %
2015 1 287 902 70,08 %
2017 1 313 921 70,18 %
2019 1 345 919 68,33 %
2020 1 358 920 67,75 %

Zdroj: ČSÚ7

Tab. č. 11: Obyvatelé v aktivním věku

7 Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&
 pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991M-

P12DP31).
8 Veřejná databáze – Základní informace o území – Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci (https://

vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZE-
MI__43__560545).

celkem celkem v % muži ženy

obyvatelstvo celkem 1152 100,0 585 567
ekonomicky aktivní celkem 578 50,2 320 258

v tom

zaměstnaní 519 45,1 281 238

v tom

zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní, pomáhající 490 42,5 272 218

pracující studenti a učni 4 0,3 2 2
pracující důchodci 14 1,2 7 7
ženy na mateřské dovolené 11 1,0 - 11

nezaměstnaní 59 5,1 39 20

v tom
hledající první zaměstnání 13 1,1 8 5
ostatní nezaměstnaní 46 4,0 31 15

ekonomicky neaktivní celkem 497 43,1 228 269

v tom

nepracující důchodci 212 18,4 79 133
ostatní s vlastním zdrojem obživy 19 1,6 - 19
osoby v domácnosti, děti předškolního 
věku, ostatní závislé osoby 99 8,6 50 49

žáci, studenti, učni 167 14,5 99 68
osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 77 6,7 37 40

Tab. č. 12: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)

Zdroj: ČSÚ8
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10 Veřejná databáze – Základní informace o území – Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle 
nejvyššího ukončeného vzdělání v obci (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&-
z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__560464).

Zdroj: ČSÚ9

odvětví ekonomické činnosti
zaměstnaní celkem z toho

hodnota % muži ženy

zaměstnaní celkem 519 100 281 238
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:

zemědělství, lesnictví, rybářství 4 0,8 2 2
průmysl 187 36,0 119 68
stavebnictví 33 6,4 30 3
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 37 7,1 17 20
doprava a skladování 20 3,9 16 4
ubytování, stravování a pohostinství 14 2,7 7 7
informační a komunikační činnosti 7 1,3 6 1
peněžnictví a pojišťovnictví 9 1,7 3 6
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti 
a administrativní a podpůrné činnosti 33 6,4 10 23

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 42 8,1 22 20
vzdělávání 27 5,2 3 24
zdravotní a sociální péče 26 5,0 4 22
nezjištěno 73 14,1 37 36

Tab. č. 13: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)

V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů na jehož základě vznikla i tabulka č. 12. 

Z uvedených údajů nám plyne, že téměř polovinu obyvatel obce (45,1 %) tvoří zaměstna-

ní a 5,1 % nezaměstnaní. K 30. 4. 2021 byl počet uchazečů o práci v území 34 osob a na-

bídka činila 2 nabízená pracovní místa v obci Lomnice.

Z odvětví ekonomické činnosti zde převažuje průmysl, ve kterém je zaměstnáno až 36 % 

ekonomicky aktivních obyvatel obce. Ve zbylých odvětvích se počet zaměstnaných po-

hybuje pod hranicí 10 %.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu je na Sokolovsku většinou vyšší, nežli činí ce-

lorepublikový průměr, který byl k 31. 12. 2019 2,84 %. Porovnáme-li tento průměr se sta-

vem v obci Lomnice v roce 2019, vychází nám o více než procento nižší nezaměstnanost. 

V roce 2020 však již došlo k výraznému zvýšení. Nezaměstnanost v obci se vyvíjela po-

dobně jako ve zbytku republiky. Podíl nezaměstnaných byl vyšší v době fi nanční krize, 

která započala na podzim 2008, a poté postupně klesal. V současnosti nezaměstnanost 

opět stoupá z důvodu propuknutí pandemie. Podíl nezaměstnaných osob v Karlovar-

ském kraji nyní činí 5,01 %, což je třetí nejvyšší hodnota v republice (údaj k 30. 9. 2020).
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10 Data pro MAS 2008–2013, 2014–2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas).
11 Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi l-uzemi&uzemiprofi l=31288&u=__

VUZEMI__43__560545#).

rok 2010 2015 2017 2019 2020

počet obyvatel celkem 1 207 1 287 1 313 1 345 1 358

počet uchazečů celkem 81 48 18 12 33

počet uchazečů ozp - celkem 9 7 5 1 -

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem 1 4 0 0 -

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem 15 13 6 2 -

průměrný věk uchazečů celkem 37 40,4 41 39,5 -

počet uchazečů - absolventů celkem 5 5 0 0 -

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem 9 10 7 0 -

podíl nezaměstnaných osob celkem 9,4 % 4,7 % 1,96 % 1,30 % 3,37 %

podíl nezaměstnaných osob muži - 3,4 % 1,68 % 0,84 % 3,37 %

podíl nezaměstnaných osob ženy - 6,2 % 2,26 % 1,78 % 3,38 %

Tab. č. 14: Vývoj počtu nezaměstnaných

Zdroj: ČSÚ11

Obyvatel vyjíždějících do zaměstnání je v obci celkem 193 a nejvyšší podíl tvoří dojíždějící 

do jiné obce v okresu. Nejčastěji se jedná o nedaleké město Sokolov.

Tab. č. 15: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem 193

v tom

v rámci obce 15
do jiné obce okresu 140
do jiného okresu kraje 20
do jiného kraje 11
do zahraniční 7

Zdroj: ČSÚ11

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Obec aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Sokolově a místními podnikatelskými sub-

jekty. Jedním z příkladů spolupráce s ÚP je zaměstnávání osob z evidence úřadu for-

mou dotovaných míst. Tato forma spolupráce napomáhá snižování nezaměstnanosti 

v daném území. 

Dále pak místní obyvatelé nachází uplatnění v zaměstnání u podnikatelských subjektů 

působících na území obce.
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12 (http://sokolov.cz/uzemni_plany/vydane/lomnice-31852)
13 Textová část (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/).
14 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB – ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně 

městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-in-
formace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-
-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).

 4. Infrastruktura
 4.1 Technická infrastruktura
Obec Lomnice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horka, jehož zdro-

jem vody je odběr z vodárenské nádrže Horka na Libockém potoce. Kanalizaci a čističku 

odpadních vod (ČOV) má napojené na město Sokolov. Blíže jsou údaje o technické infra-

struktuře obce zpřehledněny v následujících tabulkách. 

Napojení na kanalizaci, čištění odpadních vod, existence ČOV
Obec Lomnice je napojena na kanalizaci zakončenou čističkou odpadních vod. Kanaliza-

ce i ČOV jsou v majetku Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska (VSMOS).

Plynofi kace
Obec je v současné době plně plynofi kována. Zemní plyn je používán jak pro vytápění 

objektů, tak i k vaření a ohřevu vody. Obec je zcela plynofi kována, pomocí STL (stře-

dotlaké) plynovodní větvené sítě. Plošnou plynofi kací v průběhu předcházejících let do-

Voda

vodovod ano

zdroj pitné vody Horka na Libockém potoce s vodojemem 
přímo v obci + lokální studny

voda vyrobená celkem (2015) 805 tis.m3

průměrná denní potřeba (2015) 120,1 m3

kanalizace

kanalizace ano

čistička odpadních vod v obci ano

produkce odpadní vod (den/2015) 91,3 m3

plyn plynovod ano

teplo centrální zásobování teplem ano

odpad nakládání s odpadem
sváženo a zneškodňováno mimo obec, 

zajištění likvidace tříděného odpadu 
a nebezpečného odpadu

Tab. č. 16: Technická infrastruktura obce

Tab. č. 17: Technické vybavení domů k roku 2011

Zdroj: Územní plán Lomnice12, Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací13

domy celkem rodinné domy bytové domy

počet domů v obci celkem 301 267 31
přípoj na kanalizační síť 263 232 30
vodovod 262 230 31
plyn 221 190 30
ústřední topení 220 206 13

Zdroj: ČSÚ14
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šlo k eliminaci spalování pevných paliv, čímž se podstatným způsobem zlepšilo ovzduší 

v přízemní vrstvě.

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu v obci zajišťuje fi rma Chodovské technicko-ekologické služby 

s.r.o., a to 1x 14 dní, dle potřeb jednotlivých domácností. Likvidaci nebezpečného odpadu 

zajišťuje v průběhu roku fi rma SUAS – skládková s.r.o. Obec dále, na požádání občanů, 

na vlastní náklady zajišťuje odvoz nadbytečného odpadu na skládku fi rmy A.S.A. spol. 

s r.o., a tím zabraňuje vzniku černých skládek na území obce. Obec vybudovala na vlast-

ní náklady odstavnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad (plast – plechovky, papír 

a sklo). V obci je k dispozici 6 sběrných míst na tříděný odpad. Odvoz tohoto odpadu rov-

něž hradí ze svého rozpočtu. 

Obec pořádá jarní a podzimní úklidové brigády, kdy zajišťuje pro občany kontejnery pro 

odvoz nebezpečného odpadu, aby tak zabránila vzniku černých skládek v obci a jejím 

okolí. Obec provozuje na svém území sběrný dvůr, který je k dispozici 3 dny v týdnu oby-

vatelům Lomnice i nedalekých Dolních Niv. 

Občané si zde mohou zapůjčit zdarma velké nebo malé kontejnery. Do sběrného dvo-

ra lze odevzdávat i nebezpečný odpad: odpadní barvy a laky obsahující organická roz-

pouštědla nebo jiné nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, fi ltrační materiály (včetně ole-

jových fi ltrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečný-

mi látkami, olejové fi ltry, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 

látky, vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, olově-

né akumulátory, asfaltové směsi obsahující dehet, kabely obsahující ropné látky, uhelný 

dehet a jiné nebezpečné látky, stavební materiály obsahující azbest, zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofl uorovodíky (lednice, mrazáky apod.). 

Z ostatního odpadu mohou zde občané odkládat plastové a směsné obaly, pneumatiky, 

směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a keramických výrobků, zeminu a kamení, 

stavební materiál na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady, papír a lepenku, 

sklo, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, plasty, kovy, od-

pad ze zahrad a parků a objemný odpad. Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru 

vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

 4.2 Dopravní infrastruktura
V katastru obce se nachází komunikace II. a III. třídy. Místní komunikace v zastavěné části 

obce jsou proměnlivé šířky s živičným povrchem. 
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druh 
do spádového sídla do krajského města

ve všední dny 
celkem/s MHD

o víkendu 
celkem/s MHD

ve všední dny 
celkem/s MHD

o víkendu 
celkem/s MHD

autobus 28/14 7/2 26/7 10/2

Tab. č. 19: Počet spojů veřejné dopravy

Zdroj: Vlastní rešerše (idos.cz)

Tab. č. 18: Silnice

označení komunikace kategorie silnice technický stav komunikace

210 II. třída dobrý

1812 III. třída dobrý

21028 III. třída dobrý
Zdroj: Silniční a dálniční síť ČR15

15 (https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/)
16 Cyklo portál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/kraslice/Stranky/Po-

pis_2044.aspx)

Místní komunikace 
Délka a stav místních komunikací budou zaznamenány v pasportu komunikací během 

roku 2021, který si obec v současné době nechává zpracovat.

Údržbu místních komunikací včetně zimní údržby obec zajišťuje vlastním technickým 

úsekem obce Lomnice. Pokud jde o technický stav místních komunikací, tak obec reali-

zuje každý rok částečné rekonstrukce a opravy částí komunikací.

Cyklostezky a cyklotrasy na území obce
č. 2044 Sokolov – Jindřichovice – Carlsfeld (Sasko)16 - stezka končí v Lomnici z důvodu 

změny vlastníka pozemku Podkrušnohorské výsypky (BMW).

Obec v následujícím období počítá s realizací cyklostezky po okolních výsypkách. Dále 

pak cyklostezky s napojením na město Sokolov, případně s napojením na stávající síť 

cyklostezek v regionu.

 4.3 Dopravní obslužnost
Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici/rychlostní silnici – 11,1 km na D6 (u Sokolova).

Zapojení obce do integrovaného systému dopravy – MHD Sokolov – linka č. 2.1 V týdnu 

jezdí spoj do Sokolova zhruba každou hodinu, o víkendu poté pouze 2x. V obci je nejen 

pro její obyvatele k dispozici 5 autobusových zastávek.

V rámci autobusové mohou obyvatelé Lomnice jak do Sokolova, tak do Karlových Varů 

využít buď přímé spoje, nebo spoje s jedním či dvěma přestupy. Nejrychlejší přepravní 

doba do Sokolova činí 13 minut a do Karlových Varů 45 minut.

Vlaková doprava není v obci k dispozici. Dostupnost celostátní železniční tratě č.140 Cheb 

– Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov; je v Sokolově – cca 4 km.
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počet domů v obci počet bytů v obci

celkem z toho 
neobydlených

podíl 
neobydlených celkem z toho 

neobydlených
podíl 

neobydlených

301 22 7 % 489 61 12 %

Tab. č. 20: Počty domů a bytů k roku 2011

Zdroj: ČSÚ18

18 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB – ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně 
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-in-
formace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-
-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).

 5. Vybavenost
 5.1 Bydlení

V současné době obec vlastní 52 obecních bytů. Pokud jde o nové možnosti bydlení, ne-

jsou v obci pozemky určené k výstavbě nových rodinných domů. Ani zde není plánována 

výstavba nových bytů z důvodu absence jakýchkoliv vhodných prostor pro tyto účely. 

rok 2017 2021

počty dokončených bytů 65 52

Tab. č. 21: Počty bytů ve vlastnictví obce

Obr. č. 3: Mateřská škola
Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.

 5.2 Školství a vzdělávání
V  obci je fungující mateřská škola a  základní 

škola s 9 ročníky. 

Základní škola je úplnou základní školou ven-

kovského typu. Tato škola nabízí dostatek času 

pro každého  žáka, nadaného i  s  vývojovými 
poruchami učení, a individuální přístup ke ka-

ždému jednotlivci, čehož využívá i celá řada do-

jíždějících žáků z okolních měst a obcí.

V budoucnu čeká budovu základní školy celková přestavba. Obec plánuje demolici hlav-

ní budovy školy a následnou výstavbu nové, včetně přilehlých prostranství.

Schválený rozpočet pro mateřskou školu na rok 2021 činí 767 tis. Kč a pro základní školu 

1.950 tis. Kč.

Vyjíždění žáků do škol, v rámci obce se týkalo k minulému SLDB 9 a mimo obec 70 žáků.
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19 (https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/).
20 Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi l-uzemi&uzemiprofi l=31288&u=__
 VUZEMI__43__560545#) 
21 Služby – Lékaři ()https://www.obeclomnice.cz/cs/sluzby-lekari/
22 Mapa výjezdových základen (https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).

vyjíždějící žáků do škol celkem 79

v tom
v rámci obce 9
mimo obec 70

Tab. č. 23: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

Tab. č. 22: Přehled školských zařízení v obci pro školní rok 2020/2021

název 
školského subjektu zřizovatel počet

ročníků kapacita počet 
dětí/žáků naplněnost

Mateřská škola Lomnice, 
okres Sokolov obec - 50 46 92 %

Základní škola Lomnice, 
okres Sokolov obec 9 270 168 62,22 %

Zdroj:Rejstřík škol19, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov a ORP Kraslice – Databáze RT

Zdroj: ČSÚ20

 5.3 Zdravotnictví
Tab. č. 24: Zdravotnictví v obci

lékařská
praxe v obci

zaměření 
lékařské praxe

četnost 
ordinačních

hodin

dostupnost 
zdravotnické 

záchranné  služby
obec, odkud zdravotnická 
záchranná služba přijíždí

ano praktický lékař 3x týdně ano Sokolov

Zdroj: Lomnice21, Záchrannáslužba.cz22

Obec neplánuje rozšiřování poskytování zdravotnických služeb na svém území. Zdravot-

nická zařízení jsou k dispozici v blízkosti obce v okolních městech jako je Sokolov, Chodov, 

Karlovy Vary aj. 

 5.4 Sociální péče
Komunitní plánování sociálních služeb v obci
Odborné sociální poradenství poskytuje KSK centrum o.p.s. každý sudý týden v  úterý 

po předchozí telefonické domluvě. Dále Agentura domácí péče LADARA o.p.s., která po-

skytuje pomoc a podporu občanům seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 

a nebyli by schopni bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím prostředí. Toto je 

zajišťováno poskytováním pečovatelských služeb a Tísňové péče. Přičemž pečovatelské 

služby jsou poskytovány v pracovní dny a tísňová péče nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu.

Podmínky pro život seniorů 
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Nejvýznamnější 
kulturní aktivity v obci
• Pouť sv. Jiljí 
• Rozsvícení vánočního    
   stromu
• Obecní ples 
• Bály maškarní, hasičský 
   a country 
• Divadelní představení
• Dětský den

Pro seniory je k dispozici v obci dům s malometrážními byty, s ordinací lékaře v budově, 

se stravováním a dalšími službami jako např. úklid, donáška nákupů, praní prádla, pedi-

kúra, sociální služby.

 5.5 Kultura
Podmínky pro kulturní aktivity v obci
Kulturní zařízení v obci
 • Komunitní centrum
Komunitní centrum je v provozu od října 2018, kdy začalo fungovat pro setkávání míst-

ních občanů, především seniorů a rodičů s dětmi nebo na rodičovské dovolené, kteří 

mají společné zájmy a potřeby. Jsou zde pořádány nejrůznější kulturní, vzdělávací, tělo-

výchovné a jiné společenské aktivity. V komunitním centru je rovněž každý pracovní den 

poskytována sociální služba v oblasti Odborného sociálního 

poradenství a Tísňové péče.

 • Knihovna
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a je otevře-

na každý pracovní den. Pořádá pravidelné akce pro děti z MŠ 

a žáky ZŠ, besedy se spisovateli, maratonská čtení a další zají-

mavé programy pro čtenáře. Účastní se krajských a celostát-

ních akcí, jako jsou např. Celé Česko čte dětem, Hry bez hranic 

aneb Knihovnice dětem, Noc s Andersenem aj. Na prostran-

ství před knihovnou je občanům k dispozici krásně zdobená 

Knihobudka.

Kulturní památky v obci
Dominantní církevní památka kostel sv. Jiljí s náhrobními ka-

meny ze 16. století umístěnými u kostelní zdi. Původně go-

tická budova z počátku 17. století byla po požáru přestavěna. 

Kostel byl v roce 1993 na náklady obce zrekonstruován a v té-

mže roce i vysvěcen. V současné době se zpracovává projek-

tová dokumentace na plánované opravy. Po jejím dokončení 

budou realizovány nutné stavební práce. V přípravné fázi byla 

objevena jedinečnost krovu (3 časová období). Obec tedy 

uvažuje o  zpřístupnění široké veřejnosti, čímž by se zvedla 

atraktivita obce a samotný význam této památky. Jednalo by 

Obr. č. 4: Knihobudka
Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.
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se o celoroční přístup expozice krovu v rámci otevíracích hodin, případně po objednání. 

Aktuálně probíhají v kostele mše, velikonoční a vánoční koncerty, pohřby, svatby atp.

Pomník obětem světových válek - pomník připomíná oběti obou světových 

 válek z Lomnice.

Morový sloup (torzo mariánského sloupu) - raně barokní, žulový morový sloup 

 z roku 1681.

Hrázděnka č.p. 19 - je typickou ukázkou drobné zemědělské usedlosti s hrázděním 

 podkrušnohorského typu.

 5.6 Sport a volnočasové aktivity
V obci funguje sportovní centrum, které je domovskou základnou pro FC Lomnice z.s. 

V centru jsou k dispozici 2 fotbalová hřiště, 4 kuželkářské dráhy a zázemí pro hráče i hos-

ty. Dále multifunkční hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal, tenis a házená), a několik dět-

ských hřišť s rozmanitými herními prvky a lavičkami. Nově slouží občanům i workoutové 

prvky umístěné vedle multifunkčního hřiště.

Obr. č. 5: Kostel sv. Jiljí Obr. č. 6: Morový sloup
Zdroj: archiv ABRI, s.r.o. Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.

Tab. č. 25: Sportovní vybavení obce

sportovní a volnočasové zařízení víceúčelové hřiště

dětské hřiště ano

sportovní kluby TJ OSS Lomnice – fotbalový klub, oddíly kopané, 
stolního tenisu, oddíly kuželek a nohejbalu

Zdroj: Vlastní zpracování
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 6. Životní prostředí
 6.1 Stav životního prostředí 
Z pohledu kvality ovzduší je údolní poloha obce, kdy dochází zejména v zimním období 

ke vzniku inverzních situací, náchylná na zvýšené koncentraci škodlivin v ovzduší. Intenzi-

ta hluku byla měřená v roce 2019 a to v souvislosti s činností nedalekého dolu Jiří. Měření 

bylo rozděleno na denní a noční a proběhlo ve třech lokalitách obce. Z měření vyplynulo, 

že hygienický limit hluku během dne nebyl překročen. Naopak tomu bylo u nočního 

měření, kde došlo k překročení limitu hluku, a to i přes výrazné omezení provozu dolu Jiří 

ve vyhodnocovaném úseku měření.

V průběhu roku 2019 a 2020 rovněž probíhala měření prašnosti na území obce. Z výsled-

ků provedených analýz vyplynulo, že 24hodinové imisní limity ve sledovaném období 

překročeny nebyly. Hodnoty koncentrace polétavého prachu mohou být značně ovliv-

něny mj. také klimatickými podmínkami v době odběru vzorků (relativní vlhkost vzdu-

chu, rychlost a směr větru). Hodnoty depozice prašného spadu ve sledovaném období, 

až na 1 odlehlou hodnotu v měsíci červnu 2020, nepřekračovaly doporučený hygienický 

limit, ostatní znečišťující látky vykazovaly hodnoty ve velké míře na samé hranici detekce. 

O výsledcích měření jsou obyvatelé informováni na webu obce a v místním zpravoda-

ji. Na základě podnětů od občanů byla na pozemcích obce vybudována protihluková 

a protiprachová zeď. Jedním z dalších opatření na eliminaci prašnosti v obci je pravidelné 

čištění komunikací čistícím vozem SUAS, které probí-

há každý týden od jara do podzimu.

Obcí protéká Lomnický potok, který je levostranným 

přítokem Svatavy a měří 9,5 km. Obecní rybník je do-

minantou západní části obce.

Na  území katastru obce se nachází Pískovna Eri-
ka, což je od roku 2004 evropsky významná lokalita  

a  od  roku 2018 chráněná jako  národní přírodní pa-

mátka. Lokalita je zahrnuta do soustavy Natura 2000. 

Předmětem ochrany je výskyt  čolka velkého. Dále 

jsou v katastrálním území tzv. Lomnické pinky, což je 

oblast propadů po hlubinné těžbě, které jsou zapla-

vené a spojené do  rozmanitých tvarů. Lze zde najít 

více než 50 druhů dřevin. Pinky jsou rovněž vítaným 

hnízdištěm mnoha druhů ptáků a hojně se zde vy-

skytuje široká škála motýlů.

Obr. č. 7: Obecní rybník

Obr. č. 8: Pískovna Erika

Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.

Zdroj: archiv ABRI, s.r.o.
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Pokud jde o zeleň v intravilánu, má obec zajištěnu externí odbornou fi rmu, která pravi-

delně 2x ročně (případně častěji) provádí kontrolu zeleně formou prořezu, a jiných odbor-

ných zásahů.

Rok 31. 12. 2018 31. 12. 2019 
Celková výměra 1 384,75 1384,75
Zemědělská půda 105,11 104,62
Orná půda 34,44 34,11
Chmelnice - -
Vinice - -
Zahrada 17,15 17,14
Ovocný sad - -
Trvalý travní porost 53,52 53,37
Nezemědělská půda 1279,64 1280,13
Lesní pozemek 340,10 341,32
Vodní plocha 9,74 9,74
Zastavěná plocha a nádvoří 12,11 12,15
Ostatní plocha 917,70 916,92

Tab. č. 26 Půdní fond obce (ha)

Zdroj: ČSÚ23

 6.2 Ochrana životního prostředí
Chráněná území na katastru obce
V katastru obce se nachází:24

Národní geopark – Egeria
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Matyáš
Maloplošné zvlášť chráněné území – Pískovna Erika
Památný strom – Borovice u Svatavy 

Problémem pro ochranu životního prostředí jsou nedovolené skládky, které v obci vzni-

kají, zejména na pozemcích Sokolovské uhelné, a.s.

23 Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi l-uze-
mi&uzemiprofi l=31588&u=__VUZEMI__43__560545#).

24 Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Územně analytické podklady (https://aopkcr.maps.arc-
gis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modifi ed) 25
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 7. Správa obce
 7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Lomnice je obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti. Mezi její orgány 

patří zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad. Dále je zřízen fi nanční a kontrolní vý-

bor, dále výbor kulturní a školský, výbor bytového a výstavby a komise sboru pro občan-

ské záležitosti. Činnosti jednotlivých orgánů vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Mezi správní činnosti obce Lomni-

ce patří například funkce silničního správního úřadu, evidence obyvatel, řízení o poplat-

cích (odpadové hospodářství, CzechPoint, správa hřbitova a obecních bytů, pronájmy 

pozemků, matrika… apod.). Obcí s rozšířenou působností je město Sokolov, které zajišťuje 

například vydávání občanských průkazů a pasů, vydávání řidičských průkazů, vede živ-

nostenský rejstřík apod. Přestupky proti veřejnému pořádku před přestupkovou komisí 

zajišťuje na základě smlouvy o spolupráci město Chodov.

Obec Lomnice má 12 zaměstnanců, a je zřizovatelem organizace – mateřské a základní 

školy. Zastupitelstvo obce je 13členné.

 
 7.2 Hospodaření a majetek obce
  

rok příjmy
z toho

výdaje
z toho saldo 

příjmů 
a výdajůdaňové 

příjmy
nedaňové 

příjmy
kapitálové 

příjmy
přijaté 

transfery
běžné 
výdaje

kapitálové 
výdaje

2016 34 399 18 777 13 738 56 1 828 30 172 25 028 5 143 4 227
2017 34 788 22 608 9 874 48 2 257 32 246 25 738 6 507 2 542
2018 80 081 53 846 5 058 33 21 144 62 926 34 905 28 00 17 155
2019 70 009 56 036 9 988 1 858 2 128 58 807 41 254 17 552 11 203

Zdroj: ČSÚ25

Tab. č. 27: Bilance rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

25 Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-ob-
jekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T).

název operačního programu název projektu realizace

SFŽP Pořízení elektromobilu 2019

MMR Rekonstrukce MŠ 2020

KK – Podpora oprav a stavebních úprav 
místních komunikací Oprava komunikace v části ulice Sokolovská 2019

KK – Program obnovy venkova Oplocení části tréninkového hřiště a části 
fotbalového hřiště 2020

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 28: Získané nenárokové dotace
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 7.3 Bezpečnost

obvod Sokolov Venkov* územní obvod 
Sokolov Karlovarský kraj Česká republika

rok 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020
index 
kriminality 105,08 83,6 162,26 107,9 188,96 119,4 236,2 127,6

počet 
trest. činů 83 66 1 490 991 5 737 3 626 247 628 133 764

objasněnost 65 36 1 149 617 3 976 1 985 73 704 56 283

Tab. č. 29: Bezpečnost

Zdroj: Mapa kriminality26* Obvodní oddělení Sokolov-venkov zahrnuje: obce Arnoltov, Hrušková, Kostelní Bříza, Lobzy, 
Podstrání, Rovná, Rudolec, Březová, Kamenice, Citice, Černý mlýn, Hlavno, Lomnice, Tisová, 
Svatava, Královské Poříčí

26 Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).

Aktivity zaměřené na prevenci kriminality
Ve spolupráci Policie ČR s místní základní školou probíhají akce pro děti na nejrůznější 

téma z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Obec fi nancuje bezpečnostní prvky 

pro děti a nejrůznější informační brožury.

 7.4 Vnější vztahy a vazby obce
Přehled organizací, svazků obcí, sdružení jejichž je obec členem

Účast obce v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ 
(dále také jen MSV)
Mikroregion Sokolov – východ byl založen v roce 2001 Sokolovem a obcemi na východ 

od něj. Činnost Mikroregionu se brzy osvědčila, a proto se svazek obcí v roce 2006 rozšířil 

o Chodov a Mírovou a v roce 2007 o obce Mikroregionu Sokolov – západ Březová, Šabina 

a Dolní Rychnov. Bez dalších výraznějších změn funguje v  tomto složení Mikroregion 

dodnes. Hlavní činností Mikroregionu je 

• vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu

• zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci 

   programu obnovy venkova, strukturálních fondů a dalších programů, kde bude 

   účelný společný postup v daném mikroregionu

• vytvářet podmínky pro hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu

• zabezpečení společného postupu při zajišťování činností v působnosti obce 

   podle § 50 zákona č.128/2000 Sb., kde je uveden příklad cca 30 činností

• realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která probíhá v bezprostřední 

   blízkosti obcí
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
Josefov
Svatava
Habartov
Chlum Svaté Maří
Kaceřov
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Dasnice
Citice
Bukovany
Horní Slavkov
Rovná
Krásno
Nová Ves

Okres Karlovy Vary 

SRN 

Okres Cheb 

měřítko 1:200.000

Kraslice

Bublava
Stříbrná

Šindelová

Přebuz

Rotava

Oloví

Dolní Nivy

Jindřichovice

Krajková

Josefov

Svatava

Lomnice

Vintířov
Chodov

Nové
SedloKrálovské

Poříčí

Kaceřov

Kynšperk
nad Ohří

Březová

Chlum
Svaté
Maří

Šabina
Libavské
Údolí

Dasnice

Bukovany
Citice

Dolní
Rychnov

Sokolov
Loket

Hory

Jenišov

Mírová

Staré
Sedlo

Horní Slavkov

Rovná Krásno

Nová Ves

Habartov

Obr. č. 9: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a Mikroregionu Sokolov – východ 

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s.27 

27 (http://mas-sokolovsko.eu/).

Mikroregion tyto činnost naplňuje především pomocí dotovaných projektů. Předmě-

tem těchto projektů jsou tzv. společná témata, která spojují obce, např. cyklostezky, dále 

tzv. integrované projekty, kdy se řeší společná problematika pro vícero obcí (např. nákup 

kompostérů, vytvoření strategií obcí, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměst-

nanců úřadů). Mikroregion Sokolov – východ vyvíjí také systematickou dlouhodobou 

činnost v oblasti strategického plánování, kdy připravuje regionálně rozvojové projekty 

na moderní bázi, řadu z nich ve spolupráci se zahraničními partnery. 

Za své existence MSV realizoval mnoho desítek projektů spolufi nancovaných z dotací. 

Jen v uplynulém roce 2020 jich souběžně probíhalo 9. V poslední době MSV poskytuje 

členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změ-

ny právních předpisů nebo organizací výběrových a zadávacích řízení.
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Mikroregion zastupuje zájmy svých obcí a regionu vůči řadě partnerů, jako je např. Karlo-

varský kraj v celé škále činností, nebo Karlovy Vary při přípravě ITI. MSV se stal partnerem 

pro projekt EU, který směřuje k přípravě území na útlum těžby uhlí. MSV patří k rozhodu-

jícím zakladatelům a hybatelům Místní akční skupiny. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti 

patří Mikroregion Sokolov – východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovar-

ského kraje.

Více informací o MSV a jeho aktivitách v regionu je k dispozici na: 

https://www.sokolov-vychod.cz/.

Členství obce v MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko o. p. s., nezisková organizace založená 17 zakladateli z  řad veřejného, 

neziskového a podnikatelského sektoru, byla úspěšně zapsána do rejstříku 16. září 2006. 

Územně pokrývá správní území celého okresu Sokolov (kromě Těšovic, Tatrovic a Vřeso-

vé) a z okresu Karlovy Vary přijímá území obcí Jenišov, Mírová a Hory.

Společnost byla zřízena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cí-

lem je rozvoj regionu Sokolovsko. Jejími hlavními činnostmi jsou:

• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech

• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potencionálu

• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického ruchu

• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu

• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí

• služby při fi nancování projektu k rozvoji regionu

• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu

• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů

• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje

• atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb

• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu

• obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních pamá-

tek, významných budov, základního občanského vybavení, aj.

Nyní MAS čítá na 80 partnerů (obcí, podnikatelů, neziskových společností i dobrovolníků).

Prostřednictvím společnosti je obec členem aktivního subjektu, díky kterému získává 

spoustu cenných informací a rad. Mají možnost rovněž snáze dosáhnout na fi nanční pří-

spěvky (dotace), které MAS spravuje a které přes ní plynou z mnoha operačních pro-

gramů (IROP, PRV, OPŽP, OPZ). Na jednáních partnerů jsou probírána aktuální témata, 
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která se týkají konkrétních obcí a jejich potřeby jsou dále např. zohledňovány v přípravě 

strategických dokumentů, plánů aj. Mnohdy jsou jednání výjezdní a zástupci obce se tak 

mají možnost podívat, inspirovat zkušenostmi z jiných obcí, vyměnit si zkušenosti, názo-

ry i tipy na fungování obcí, či řešení konkrétních témat. Jednání jsou organizována nejen 

po celé České republice, ale konají se i v zahraničí.

MAS zastupuje zájmy a potřeby území při jednáních na celorepublikové úrovni.

Prostřednictvím MAS se v regionu realizovalo 18 projektů, z nichž některé byly i přeshra-

ničního rázu. V současné době MAS realizuje např. projekty tzv. místních akčních plá-

nů na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. Cílem těchto projektů je pokračovat 

v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků 

a realizovat konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity (pro ředitele škol, učitele, žáky i jejich 

rodiče). Do projektů jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělec-

ké školy z výše jmenovaného území. Do budoucna se počítá mj. s realizací tzv. strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje v rámci níž, bude MAS vyhlašovat vlastní dotační 

výzvy vázané na IROP, Státní zemědělskou politiku (dnešní PRV) a další. 

Více informací o MAS a její spolupráci s územím (vč. obcí) je k dispozici na 

www.mas-sokolovsko.eu.

Komunikace s občany
Při komunikaci s občany rozeznáváme dva druhy komunikace. Komunikace obec – ob-

čan a komunikace občan - obec. Na úrovni komunikace obce s občany probíhá komuni-

kace nepřetržitě v průběhu celého roku. Obec informuje své občany fyzicky (kontaktem 

na OÚ) písemně (v listinné podobě) a elektronicky, na elektronické úřední desce a pro-

střednictvím webových stránek obce. Úředníci obce jsou k dispozici v úředních hodi-

nách a často také mimo ně. Starosta obce má na webových stránkách uveden mobilní 

telefon, na kterém je k zastižení i mimo úřední hodiny. Občané pak mohou komunikovat 

s obcí osobně a obracet se na ni písemně (v  listinné i elektronické podobě). Webové 

stránky obce nabízejí jednoduché a rychlé rozhraní, které dovoluje dohledat jakýkoliv 

kontakt na pověřenou osobu v obci. Úředníci obce reagují na zaslané (a podané) žádosti 

promptně.

Komunikace s občany probíhá také během veřejných zastupitelstev nebo při dílčích pro-

jednáváních konkrétních záměrů obce s obyvateli dotčených pozemků, staveb atd.
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 8. Souhrnné výsledky ankety

Dotazníkové šetření
V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje proběhla na území obce anketa ke zjištění 

potřeb a spokojenosti obyvatel. Anketa probíhala na konci roku 2020 formou dotazníků, 

odkaz byl umístěn na webových stránkách obce. Dále byly dotazníky k dispozici v listin-

né formě na obecním úřadě, kde se rovněž tyto odevzdávaly. Informace o probíhajícím 

dotazníkovém šetření byly uvedeny i v místním zpravodaji. Otázky průzkumu byly sesta-

veny zpracovatelem strategie v úzké spolupráci s vedením obce. Anonymní a dobrovol-

ný průzkum byl zaměřen na obyvatele obce Lomnice. Vyplněných dotazníků se nenasbí-

ralo mnoho. A to i přes velmi dobrou informovanost veřejnosti o probíhajícím průzkumu 

a přes vysokou návštěvnost elektronického odkazu.

1. část ankety – Základní charakteristika respondenta 
Ankety se zúčastnilo celkem 72 osob. Z hlediska pohlaví anketu vyplňovaly spíše ženy (43 

odpovědí) než muži (29 odpovědí). Nejvíce byla zastoupena věková kategorie od 31 do 45 

let (32 responzí) a kategorie od 45 do 60 let (19 responzí). Nejmenší zastoupení osob bylo 

u věkové kategorie do 18 let, z této skupiny se ankety nikdo nezúčastnil a dále kategorie 

nad 60 let (4 vyplněné dotazníky), což je dáno především nezájmem nebo absencí pou-

žívání informačních zdrojů obsahujících výzvu k účasti v šetření. 

Graf č. 1: Věková struktura

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

do 18 let 0 0 %

19 – 30 let 17 23,6 %

31 – 45 let 32 44,4 %

45 – 60 let 19 26,4 %

nad 60 let 4 5,6 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 2: Struktura přistěhovalých a narozených v obci 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

od narození 34 47,2 %

přistěhoval/a jsem se 38 52,8 %
Zdroj: vlastní šetření 
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Graf č. 3: Místo bydliště

Graf č. 4: Spokojenost s životem v obci?

2. část ankety – Kvalita života
Z ankety vyplynulo, že většina občanů je se životem v obci spokojena (celkem 81,9 % 

respondentů). Nejvíce jsou lidé spokojeni s občanskou vybaveností obce, kulturními, 

společenskými a sportovními akcemi a příjemným bydlením a modernizací obce. Na-

opak nejčastěji jsou obyvatelé nespokojeni kvůli hluku a prašnosti prostředí na úze-

mí, nedostatku bytů, chybějícímu rychlému občerstvení a kavárně.

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

Lomnice 42 58,3 %

Týn 30 41,7 %

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 59 81,9 %

ne 13 18,1 %

Zdroj: vlastní šetření 

Zdroj: vlastní šetření 

Na otázku, týkající se spokojenosti s mezilidskými vztahy v obci, odpovědělo kladně 80,6 % 

respondentů. Jako důvod k nespokojenosti byla nejčastěji uváděna neohleduplnost mezi 

sousedy, absence akcí ke stmelování obyvatel (špatné začleňování nově přistěhovalých). 

Z ankety vyplývá, že s nabídkou pracovních příležitostí je spokojena méně než polovina 

obyvatel. (58,3 %) respondentů odpovědělo negativně.

Graf č. 5: Spojenost s mezilidskými vztahy

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 58 80,6 %

ne 14 19,4 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 6: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí v obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 30 41,7 %

ne 42 58,3 %
Zdroj: vlastní šetření 
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Graf č. 7: Spokojenost se vzhledem obce

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 64 88,9 %

ne 8 11,1 %
Zdroj: vlastní šetření 

S celkovým vzhledem v obci je spokojeno 88,9 % dotazovaných. Ti nespokojení uváděli 

jako nejčastější důvod prašnost a hluk v obci v obci, psí exkrementy na veřejných pro-

stranstvích, a nedotažené stavební úpravy místních komunikací. 

Za nejhezčí část obce označilo nejvíce dotazovaných střed obce okolí OÚ, ZŠ a MŠ. Pro 

změnu nejhorší částí Lomnice je dle respondentů Hornická kolonie a vjezd do obce ze 

směru od Sokolova.

V 69,4 % jsou respondenti spokojeni s parkovacími místy v území a nevidí důvod zřizovat 

nová. Přesto se vyjadřovali k potenciálnímu místu konkrétními návrhy jako např. u ZŠ, 

MŠ, fotbalového hřiště aj.

S bezpečnostní situací v obci je spokojena většina obyvatel (87,5 % dotazovaných). Nej-

častěji byla jako důvod nespokojenosti udávána dopravní situace v obci – rychlá jízda aut 

na hlavním tahu obcí i ve vedlejších uličkách, nepřehlednost křižovatek, nízká bezpeč-

nost na přechodech pro chodce.

Graf č. 8: Spokojenost s parkovacími místy v obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 50 69,4 %

ne 22 30,6 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 9: Spokojenost s bezpečnostní situací v obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 63 87,5 %

ne 9 12,5 %

Zdroj: vlastní šetření 
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75 % odpovídajících je spokojena s informovaností o dění v obci. Nejčastěji je upřednost-

ňováno šíření informací pomocí internetu (72,2 %), dále pak zpravodaj (37,5 %) a rozhlas 

(36,1 %). Do kolonky „jiný způsob informování“ lidé nejčastěji doplňovali obecní informač-

ní tabule, úřední desku a e-maily. 

S rozvojem obce je ochotna pomoci většina obyvatel (76,4 % dotazovaných). Nejčastěji 

lidé uváděli pomoc s čímkoli, co obci prospěje a bude v  jejich možnostech. Dále byla 

často zmiňována pomoc s úklidem obce, pořádáním kulturních, společenských a jiných 

akcí, výsadbou zeleně apod. Jednotliví respondenti nabídli pomoc např. s rozvojovými 

dokumenty, navržení zajímavých projektů, spolupráce s místními spolky, případně zalo-

žení nového.

Graf č. 10: Spokojenost s informovaností o dění v obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 54 75 %

ne 18 25 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 11. Upřednostňovaný druh podávání informací o obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

rozhlas 26 36,1 %

internet 52 72,2 %

zpravodaj 27 37,5 %

osobní kontakt 7 9,7 %

jiný způsob 8 11,1 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 12:. Ochota obyvatel udělat něco pro rozvoj obce

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 55 76,4 %

ne 17 23,6 %
Zdroj: vlastní šetření 
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Odpad třídí téměř všichni dotazovaní (94,4 %). Pouze 4 respondenti přiznali, že odpad 

netřídí.

Ve spokojenosti s rozmístěním nádob je již rozdíl mezi spokojeností a nespokojeností men-

ší než u předchozí otázky. Spokojených je 72,1 % respondentů. 

Dle šetření využívá v obci volnočasové aktivity polovina obyvatel. Musíme zde však brát 

v úvahu skutečnost, že ankety se zúčastnili především obyvatelé věkových skupin 31-45 

let a 45-60 let a více. Nemáme, proto dostatek odpovědí od ostatních skupin obyvatel, 

na které jsou akce rovněž zaměřeny (mladiství a senioři). 

Většina těch, kteří se volnočasových aktivit v obci účastní odpověděla, že navštěvují přede-

vším obcí pořádané akce – např. plesy, zábavy a akce pro děti. Dále využívají místních hřišť, 

ať už dětských nebo sportovních. Mezi aktivitami, které by obyvatelé uvítali, byly nejčastěji 

zmíněny cvičení pro ženy, skate park či jiné obdobné místo pro mladistvé, koncerty atp.

Graf č. 13: Spokojenost s odvozem odpadu

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 65 90,3 %

ne 7 9,7 %
Zdroj: vlastní šetření 

 Více než 90,3 % respondentů je spokojeno s odvozem odpadu v obci. Nespokojení oby-

vatelé často uváděli jako důvod nedostatečné kapacity kontejnerů na  tříděný odpad 

a s tím související přeplnění nádob. Dále by občané uvítali častější přistavení velkokapa-

citních kontejnerů.

Graf č. 14: Třídění odpadu obyvateli
Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 68 94,4 %

ne 4 5,6 %
Zdroj: vlastní šetření 

Graf č. 15: Spokojenost s rozmístěním a počtem sběrných nádob

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 49 72,1 %

ne 19 27,9 %
Zdroj: vlastní šetření 
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Graf č. 16: Využívání volnočasových aktivit v obci

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

ano 36 50 %

ne 36 50 %
Zdroj: vlastní šetření 

Obyvatelé hodnotili obec ještě z pohledu dalších 16 oblastí. Nejvíce spokojeni jsou obyva-

telé s rozvojem obce, bydlením v obci, veřejným osvětlením a kulturním vyžitím. Naopak 

převážně nespokojeni jsou lidé se znečištěním ovzduší a prašností, dále s vyžitím pro ro-

diny s dětmi, zdravotní péčí a bezpečností silničního provozu. Nejvíce lhostejní jsou oby-

vatelé k oblastem podmínek pro podnikání v obci, sociální služby a možnosti účastnit se 

místního plánování, rozhodování či veřejných projednání.

Obyvatelům Lomnice nejvíce chybí bankomat, rychlé občerstvení, kavárna a kadeřnictví. 

Dále by uvítali lékárnu v obci, další služby typu manikúra, pedikúra a masáže. 

Velmi 
spokojen

Spíše 
spokojen

Spíše 
nespokojen

Velmi 
nespokojen

Je mi to 
lhostejné

Bydlení 34 (47,2 %) 28 (38,9 %) 4 (5,6 %) 4 (5,6 %) 2 (2,8 %)

Školství 22 (30,6 %) 34 (47,2 %) 6 (8,3 %) 3 (4,2 %) 7 (9,7 %)

Podmínky pro podnikání 4 (5,6 %) 14 (19,4 %) 14 (19,4 %) 4 (5,6 %) 36 (50 %)

Rozvoj obce 27 (37,5 %) 36 (50 %) 4 (5,6 %) 5 (6,9 %) 0

Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem 0 4 (5,6 %) 25 (34,7 %) 40 (55,6 %) 3 (4,2 %)

Veřejné osvětlení 32 (44,4 %) 30 (41,7 %) 8 (11,1 %) 1 (1,4 %) 1 (1,4 %)

Kvalita cest a komunikací 14 (19,4 %) 44 (61,1 %) 11 (15,3 %) 3 (4,2 %) 0

Dostupnost obce hromadnou dopravou 31 (43,1 %) 26 (36,1 %) 4 (5,6 %) 1 (1,4 %) 10 (13,9 %)

Bezpečnost silničního provozu v obci 7 (9,7 %) 44 (61,1 %) 14 (19,4 %) 6 (8,3 %) 1 (1,4 %)

Možnost účastnit se místního plánování, 
rozhodování či veřejných projednávání 8 (11,1 %) 35 (48,6 %) 13 (18,1 %) 5 (6,9 %) 11 (15,3 %)

Zdravotní péče 16 (22,2 %) 27 (37,5 %) 16 (22,2 %) 5 (6,9 %) 8 (11,1 %)

Sportovní využití v obci 23 (31,9 %) 27 (37,5 %) 14 (19,4 %) 2 (2,8 %) 6 (8,3 %)

Sportovní plochy a zařízení 34 (47,2 %) 19 (26,4 %) 11 (15,3 %) 3 (4,2 %) 5 (6,9 %)

Kulturní vyžití v obci 26 (36,1 %) 33 (45,8 %) 8 (11,1 %) 4 (5,6 %) 1 (1,4 %)

Vyžití pro rodiny s dětmi 9 (12,5 %) 36 (50 %) 13 (18,1 %) 9 (12,5 %) 5 (6,9 %)

Sociální služby 14 (19,4 %) 36 (50 %) 5 (6,9 %) 2 (2,8 %) 15 (20,8 %)

Graf č. 17: Další zhodnocení stavu obce 

Zdroj: vlastní šetření 
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3. část ankety – Rozvoj obce
Jak vyplývá i z předešlé části ankety, nejvíce si obyvatelé cení zdejšího bydlení. Není proto 

překvapivé, že převážná část respondentů (65,3 %) vidí budoucnost Lomnice právě jako 

klidné místo pro příjemné bydlení. Dále by si lidé přáli, aby se obec stala čistou a bezpeč-

nou a obcí sportu a volnočasových aktivit.

Graf č. 18: Jakou obcí by se Lomnice měla stát v budoucnu? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

obcí cestovního ruchu 2 2,8 %
obcí tradic a lidové kultury 14 19,4 %
obcí s bohatým společenským životem 22 30,6 %
obcí sportu a volnočasových aktivit 39 54,2 %
obcí zeleně a kvalitního životního prostředí 33 45,8 %
klidnou obcí pro příjemné bydlení 47 65,3 %
obcí s kvalitními službami občanům 23 31,9 %
čistou a bezpečnou obcí 45 62,5 %
obcí potřebnou pro nové obyvatele 9 12,5 %
obcí spolupracující s místními i zahraničními obcemi a městy 10 13,9 %
jiné 1 1,4 %

Zdroj: vlastní šetření 

Zdroj: vlastní šetření 

V rámci ankety mohli obyvatelé vybrat z níže uvedených možností, na co by přednostně 

využili obecní fi nance. Nejvíce obyvatel se shodlo na investování do péče o veřejnou zeleň 

a prostředí, dále by vynaložili prostředky na rozvoj škol a volnočasových aktivit a podporu 

bytové výstavby. Do sekce „jiné“ psali lidé např. podpora sportu v okolí obce (úprav výsyp-

ky), cyklostezka s propojením na Sokolov či více nádob na třídění odpad.

Graf č. 19:. Na co by obyvatelé využili fi nanční prostředky obce

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

podpora bytové výstavby (bytové a rodinné domy) 30 41,7 %
zlepšení podmínek pro podnikání 3 4,2 %
veřejná doprava (autobusy) 4 5,6 %
zřízení dalších obchodů a služeb v obci 13 18,1 %
rekonstrukce místních komunikací
(chodníků, silnic, parkovacích možností) 25 34,7 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 28 38,9 %
rozvoj škol a volnočasových aktivit 31 43,1 %
podpora cestovního ruchu 1 1,4 %
péče o veřejnou zeleň a prostředí 32 44,4 %
oprava památek 9 12,5 %
bezplatný odvoz velkokapacitních kontejnerů na odpad 19 26,4 %
jiné 7 9,7 %
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Závěrečná otevřená otázka dávala respondentům možnost sdělit obci další informace, 

pro které nebyl prostor v předchozích dotazech. Nejčastěji se odpovědi týkaly již zmi-

ňovaných témat: více bytů, četnost odvozu odpadů, prašnost a hluk, vyžití pro mladist-

vé (skate park apod.). Objevilo se i několik respondentů, kteří nejsou spokojeni s komu-

nikací s obcí. Jinak občané také dodávali, že i přes některé připomínky mají obec rádi, 

líbí se jim a jsou spokojeni.

Dotazníkové šetření spolky
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno rovněž na místní spolky, kluby a zájmové orga-

nizace. Aktivně se zapojily pouze 2 spolky, které vyjádřily velkou spokojenost s pod-

mínkami pro svou činnost na území obce Lomnice a rovněž se spoluprací s vedením 

obce. Svůj přínos obci spatřují především v aktivní pomoci s aktivitami přímo v obci, 

s pořádáním vlastních akcí pro širokou veřejnost a v neposlední řadě s propagací jmé-

na obce na celorepublikové úrovni.
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 A.2 Východiska pro návrhovou část

Pro reálné zhodnocení situace v obci bylo využito analýzy rozvojových potřeb a rozvojo-

vého potenciálu obce Lomnice (analýzy „Potřeba – Příčina – Řešení), která pojmenovává 

jednotlivé potřeby a problematické oblasti v obci a zároveň pomáhá nalézt jejich řešení. 

Pro komplexní ohodnocení silných a slabých stránek v obci s jejími příležitostmi a poten-

ciálními hrozbami byla sestavena SWOT analýza, která byla stejně jako analýza rozvojo-

vých potřeb zpřehledněna do tabulky. Obě metody vycházely z poznatků zpracovaných 

během tvorby analytické části tohoto dokumentu včetně veřejného workshopu s oby-

vateli obce, kde byly prezentovány dosavadní výsledky šetření. 

Tab. č. 30: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení

POTŘEBA PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1.
Problém: Nespokojenost 
obyvatel se vzhledem 
obce

Špatné zacházení s tříděným 
odpadem, nízká kapacita nádob, 
psí exkrementy

Častější vývoz odpadu či pořízení 
dalších nádob na tříděný odpad, koše 
na psí exkrementy, postihy za 
nedodržování 

2. Potřeba: Úklid okolo 
tříděného odpadu. Neefektivní úklidové práce Zhodnocení úklidové služby obcí 

a vyvození závěru.

3. Problém: Bezpečnost 
silničního provozu v obci

Rychlá jízda aut na celém 
území obce

Pořízení radaru, zpomalovacích prahů, 
přechodů pro chodce, častější silniční 
kontroly …

4. Potřeba: doplnění aktivit 
v obci

Nedostatek kulturních 
a společenských aktivit

Nové akce. Možnost využít aktivních oby-
vatel při organizování nejrůznějších aktivit 
obce. 

5. Potřeba: turistický cíl Pozemky vhodné pro cíl nejsou 
ve vlastnictví obce

Případně setkání s aktivními občany 
na dané téma a napříč generacemi

6.
Potřeba: místo trávení 
volného času pro 
náctileté

Nedostatek aktivit dle zájmů 
této věkové kategorie

Realizace – skate park, pumptrack 
či podobný areál

Zdroj: Vlastní zpracování 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
• Dopravní dostupnost obce
• Celkový vzhled obce
• Dobrá občanská vybavenost
• Spolupráce s místními spolky
• Absence sociálně vyloučené lokality
• Blízkost větších měst a turisticky významných 
   míst (Sokolov, Loket, Karlovy Vary …)

• Hluk a prašnost prostředí
• Bezpečnost silničního provozu
• Nedostatek pracovních příležitostí
• Špatné mezilidské vztahy
• Omezená nabídka služeb
• Absence některých služeb (bankomat, 
   rychlé občerstvení apod.)

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ
• Podpora kulturních, společenských 
   a sportovních aktivit
• Cyklostezky (napojení na okolní obce)
• Ochota místních občanů k aktivní pomoci 
   při rozvoji obce (motivace)
• Vznik nových pracovních míst (vznik 
   průmyslové zóny)
• Nákup pozemků, příp. směna pro využití obcí    
   (skatepark, byty atd.)
• Kostel – více akcí pro veřejnost (výstavy, 
   koncerty aj.)
• Turistický cíl (obnova Ježčí stezky, rozhledna)
• Zpracování strategického plánu, co dál po 
   ukončení těžby
• Renovace protipožárních nádrží (dotace)
• Posílení silničních kontrol (rychlost) 

• Odliv obyvatel z důvodu nedostatku 
   pracovních příležitostí a možností bydlení
• Stárnutí populace
• Zábor přírody pod tlakem další výstavby 
   v bezprostředním okolí obce
• Ztráta významných příjmů z „těžby“
• Konkurence okolních měst a obcí (ZŠ, 
   sporty, bydlení …)
• Pasivní přístup většiny obyvatel k dění v obci

Tab. č. 31: SWOT-Analýza

Zdroj: Vlastní zpracování 
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B. Návrhová část
 
 B.1 Strategická vize
 
Strategická vize rozvoje obce Lomnice vyjadřuje základní strategické zaměření obce 

a deklaruje směr, kterým se chce obec ubírat a čeho chce realizací rozvojové strategie 

dosáhnout v daném časovém horizontu, tj. do roku 2030. Jedná se o budoucí dlou-

hodobou představu, jak se bude obec rozvíjet a vypadat. K tomu účelu jsou následně 

defi novány cíle obce. 

Strategická vize obce Lomnice již od roku 2008 – do současnosti:

B.1.1 Strategické cíle
K plnění strategické vize jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle, kte-

ré vychází z výsledků SWOT analýzy, ankety mezi občany a podnětů shromážděných 

v průběhu zpracovávání strategie. Časově jsou tyto cíle stejně jako celá strategie navr-

ženy na střednědobý horizont přesahující volební období a refl ektující programové ob-

dobí Evropské unie po roce 2020. Tyto cíle byly defi novány na základě identifi kovaných 

problémových okruhů i potřeb daného území a vyjadřují budoucí zamýšlený stav obce 

do konce platnosti dokumentu.

A   Rozvoj dopravní infrastruktury
V rámci tohoto strategického cíle chce obec dosáhnout zklidnění a zvýšení bezpečnos-

ti dopravy, rekonstrukce technicky nevyhovujících komunikací a infrastruktury pro pěší 

a cyklo dopravu. Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnos-

tem veřejné správy. 
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B Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů
Dle výsledků ankety lidem v obci chybí některé volnočasové aktivity. Obec se proto 

bude snažit vytvořit pro obyvatele další místa, kde by se daly tyto aktivity provozovat. 

Nadále chce také organizovat oblíbené aktivity jako jsou například pálení čarodějnic, 

stavění a kácení májky, dětský den apod. Smysluplné využití volného času vede ke spo-

kojenosti obyvatel a může také napomáhat k lepšímu začleňování nově přistěhovalých 

do místní komunity.  

C Podpora občanské vybavenosti a služeb v obci
Občanská vybavenost a služby jsou oblastí rozvoje vedoucí ke zlepšení celkové kvality 

života v obci. Zajištění jejich celkové dostupnosti a kvality je pro místní obyvatele stěžejní. 

Hlavními cíli bude rozvoj služeb poskytovaných obyvatelům, a  to jednak těch posky-

tovaných přímo obcí a současně snaha o podporu a koordinaci služeb poskytovaných 

dalšími subjekty. S tím souvisí i aktivity v oblasti informovanosti a komunikace ze strany 

samosprávy/veřejné správy směrem k občanům. V tomto směru hodlá obec i nadále 

pokračovat v trendu otevřeného řízení obce a vstřícného dialogu s občany.

D Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled obce
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně. V této oblasti je ovšem stále ještě 

prostor pro zkvalitnění prostředí. Dle účastníků anketního šetření by obec měla zlepšit 

svou péči o životní prostředí, zaměřit se na nakládání s odpady a také zlepšit celkový 

vzhled obce. Problémem obce v této oblasti je také kvalita ovzduší a krajina pozname-

naná těžbou uhlí. 

 B.3 Opatření a aktivity

Strategické cíle uvedené v předchozí kapitole jsou nadřazeny opatřením. Tato opatření 

tematicky vychází z výsledků provedené ankety mezi občany obce a také z výsledků 

analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj charakteristik obce. Na opatře-

ní následně navazuje databáze projektů včetně tzv. akčního plánu.

Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a aktivity, které obec hodlá zreali-

zovat za účelem naplnění vytyčených strategických cílů. Akční plán následně stanovuje 

časový horizont a předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů fi nancování (do-

tační operační programy).
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Celkem bylo stanoveno 6 opatření (A 1 až D 1). Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti 

různých plánovaných činností, a proto bude v nadcházejícím období aktivně využívat 

fi nancování z národních i evropských dotačních programů.

Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Opatření A1
Zkvalitnění místních komunikací 

a dopravy s důrazem na bezpečnost

Opatření A2
Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

Strategický cíl B
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH 

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ

Opatření B2
Podpora rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit

Opatření B1
Podpora rozvoje kulturních aktivit

Strategický cíl C
PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB V OBCI

Opatření C1
Rozvoj občanské vybavenosti a služeb

Strategický cíl D
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED OBCE

Opatření D1
Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled obce

Aktivity jsou konkrétně formulované a jsou podrobnější než opatření. Dle logické struk-

tury je hierarchie následující. Nejdůležitější jsou strategické cíle, které uskupují opatření. 

Opatření se rozčleňují na podrobně uvedené aktivity.

Uskupení všech aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází 

k plnění strategického programu rozvoje. Tento akční plán je funkční pro střednědobé 

období (existuje možnost tvořit i akční plány krátkodobé, které se věnují změnám v ho-

rizontu maximálně 1 roku). Akční střednědobý plán je potřeba neustále obnovovat a do-

plňovat, přestože na programové období vytváří základ pro plánování obecních změn. 
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Jedna 
hvězdička * Nízká 

priorita

Dvě
hvězdičky ** Střední 

priorita

Tři
hvězdičky *** Nejvyšší 

priorita

Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele 

a podléhá vždy schválení řídícího subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je 

důležité vždy dbát na to, aby respektovali schválený Strategický plán rozvoje, aby měli 

jasně určenou podobu a odpovědnou osobu za jejich realizaci.

Příprava a realizace projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a. Vytvoření projektového záměru

b. Posouzení a dopracování projektového záměru

c. Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů

d. Realizace projektu

e. Monitoring projektu

f. Evaluace projektu

Konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu, musí zahrnovat:

• Název aktivity

• Stručnou anotaci

• Rozpracovanost (doporučené vybrat jednu z  následujících možností: záměr, studie 

proveditelnosti, stavební povoleni, projektová dokumentace (PD), příprava PD, podni-

katelský záměr, před realizací, projekt v přípravě, probíhá, zahájena spolupráce v reali-

zaci probíhá výběr provozovatele a další podobné)

• Předpokládané fi nanční náklady/ jejich zdroj

• HMG (Harmonogram) - předpokládaný rok uskutečnění

Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřová-

ní akčního plánu o další projekty/aktivity. Při tvorbě dalších 

aktivit by měla být opět oslovena i veřejnost (forma např. 

anketa, nebo veřejné setkání). U každého níže uvedeného 

projektu je vyznačena priorita (od nízké po nejvyšší).
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Tab. č. 32: A1 Zkvalitnění místních komunikací a dopravy s důrazem na bezpečnost

Tab. č. 33: A2 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Rekonstrukce místních komunikací ** každoročně
Dotace (KK, 

MMR) + 
rozpočet obce

Rekonstrukce komunikace Kraslická *** 2021-2022 příprava 
PD

Dotace + 
rozpočet 

obce

Komentář: Obec každoročně zajišťuje opravy a rekonstrukce částí místních komunikací dle potřeby s příspěvkem 
dotace. Rekonstrukce komunikace Kraslická je nutná oprava z důvodu sesouvání svahu. Projekt je rozpracovaný 
a obce plánuje čerpat dotaci na podzim roku 2021.

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Obec Lomnice – cyklostezka na 
rekultivovaných výsypkách I. etapa ** 2022-2023 PD

Dotace (CLLD 
MAS, IROP + 

rozpočet obce

Cyklostezky s napojením na okolní 
obce *** 2023-2025 záměr

Dotace (CLLD 
MAS, IROP) + 

rozpočet obce

Komentář: Obec plánuje výstavbu cyklostezek s napojením na okolní města a obce a síť místních cyklotras.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 34: B1 Podpora rozvoje kulturních aktivit

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Kulturní aktivity (Dětský den, 
Představení s herci, bály, Pouť 
sv. Jiljí atp.) 

*** Celoročně probíhá rozpočet 
obce

Podpora místních spolků *** Každoročně probíhá rozpočet
obce

Komentář: V obci probíhají celoročně kulturní a společenské aktivity na kterých se podílí obec ze svého 
rozpočtu a personálním zajištěním. Dále s akcemi pomáhají místní ZŠ, MŠ, spolky, podnikatelské subjekty 
i jednotliví občané. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 35: B2 Podpora rozvoje sportovních aktivit

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Podpora sportovních klubů *** každoročně probíhá rozpočet
obce

Komentář: V rámci podpory sportovních aktivit obec přispívá ze svého rozpočtu na fungování a rozvoj činnosti 
jednotlivým sportovním spolkům a klubům na jejím území. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. č. 36: C1 Rozvoj občanské vybavenosti a služeb

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Vybudování tréninkového 
sportoviště u ZŠ ** 2022–2025 záměr Dotace + 

rozpočet obce

Rozšíření technického zázemí 
sběrného dvora ** 2021-2025 záměr Dotace + 

rozpočet obce

Výstavba ZŠ *** 2025-2027 záměr cca 80 mil. Kč Dotace + 
rozpočet obce

Rozšíření ZŠ *** 2019-2021 realizováno Dotace IROP + 
rozpočet obce

Snížení energetické náročnosti 
budovy ZŠ *** 2020-2022 realizováno OPŽP + 

rozpočet obce

Komentář: Obec v následujících letech plánuje realizovat výstavbu tréninkového sportoviště umístěného v areálu 
místní základní školy. Dále je ve fázi záměru rozšíření technického zázemí sběrného dvora, které by obnášelo po-
řízení svozové techniky na komunální odpad, kontejnerů a v neposlední řadě také výstavbu technického zázemí. 
Nejvíce nákladným je projekt na výstavbu ZŠ, kde se počítá s demolicí současné hlavní budovy školy a výstavby 
nové, včetně přilehlých prostranství a hřiště. Zároveň obec každoročně přispívá na chod ZŠ, MŠ, knihovny, hro-
madnou dopravu, hasiče a další služby obyvatelstvu.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 37: D1 Ochrana a zkvalitnění životního prostřední a celková péče o vzhled

Název aktivity důležitost termíny Rozpra-
covanost náklady zdroje

fi nancování

Výměna střechy a krovů kostela *** 2021–2023 PD + stavební 
povolení

Dotace + 
rozpočet obce

Obnova Ježkovi naučné stezky ** 2022-2024 záměr
Rozpočet 

obce + 
dotace

Čištění rybníka a úprava prostranství 
v jeho okolí 2021-2022 příprava PD

Komentář: Obec v nejbližších letech plánuje výměnu střechy a krovů kostela sv. Jiljí. PD je fi nančně náročná, 
a proto je rozdělena do 3 částí. Po jejím dokončení dojde k samotným pracím. V rámci cestovního ruchu by obce 
ráda obnovila Ježkovu naučnou stezku. Realizace projektu zatím stagnuje na skutečnosti, že stezka se nachází 
na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce (SUAS). Dále je ve fázi rozpracovanosti projekt na čištění místního 
rybníka a revitalizace jeho okolí.

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 B.3 Podpora realizace programu 

Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce Lomnice by proces plánování v oblasti 

rozvoje neměl skončit. Po vytvoření tohoto dokumentu následuje naopak stěžejní část 

celého procesu strategického plánování, kterou je samotná implementace (realizace) 

plánu. Aby se totiž jednalo o skutečně platný a využívaný dokument, nikoliv jen doku-

ment k „založení“, je zapotřebí průběžně aktualizovat obsah programu rozvoje. Realizace 

je závislá na obou částech dokumentu: 1. část analytická a 2. část návrhová (strategická).

Při implementaci dokumentu je nutno spojit komunitní, strategické i územní plánování 

v obci. Zároveň je zde nutná aktivní podpora vedení obce, řádná příprava realizace, vyso-

ká úroveň komunikace, plynulá aktualizace plánu, kvalitní složení týmu a průběžná kon-

trola plnění výstupů (monitoring). Hlavním faktorem pro dosažení pozitivních výsledků 

vyplývajících z provedeného strategické plánování je personální zajištění jeho realizace 

a celkové administrace. Je proto třeba určit konkrétní způsob jakým bude probíhat napl-

ňování stanovených záměrů a kdo bude mít za danou činnost odpovědnost (je v kom-

petenci obecního úřadu).

Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem obce byla ukončena fáze tvorby doku-

mentu a započata fáze realizace projektů. Nejedná se o konečnou podobu dokumen-

tu. Výkonný subjekt bude v průběhu platnosti dokumentu přijímat podněty a návrhy 

na jeho změny či doplnění a každoročně jeho Návrhovou (strategickou) část aktualizovat. 

Každá aktualizace bude podléhat schválení řídícího subjektu. Realizace jednotlivých pro-

jektů bude probíhat dle akčního plánu s tím, že náročné projekty budou na návrh řídící-

ho subjektu výkonným subjektem zpřesňovány v konkrétních projektových záměrech, 

které budou následně schvalovány zastupitelstvem obce. 
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C. Soulad a provázanost 
     s místními strategiemi
 
Mikroregion Sokolov-východ 
https://www.sokolov-vychod.cz/studie-a-jine-materialy
Strategický dokument je v souladu se Strategií Mikroregionu Sokolov-východ.
Str. 47 Aktuální projekty MSV – Průběžný rozvoj vázaný na dotační nabídku EU a ČR 
   (cyklostezky, zeleň v obcích, biodiverzita a další).
Str. 74 Základní/strategické cíle rozvoje – propojení sítě cyklostezek, koordinované 
   přístupy v rámci sociálního vyloučení, volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Str. 75 – PO 3 Cestovní ruch – SC3.2 – rozvoj územních atraktivit, SC3.3 – cyklostezky – turistika 
a sport; PO 04 Sociální rozvoj a podmínky pro život – SC4.3 – volný čas dětí a mládeže, SC4.4 
– sociální vyloučení a SVL; PO 05 Dopravní systém – SC5.1 – místní komunikace, SC5.2 – cyklo-
stezky – doprava do zaměstnání; PO 06 Samospráva – SC6.7 – společné komunitní akce.

MAS Sokolovsko o.p.s.
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/01/SCLLD-MAS-Sokolovsko-
-zmana-OPZ-2018_IROP_PRV-po-evaluaci_cistopis.pdf
Strategický dokument je v souladu se Strategií MAS Sokolovsko.
Str. 534 4.1.1 Infrastruktura v obcích – počet nově vytvořených parkovacích míst
Str. 535 4.1.1 Infrastruktura v obcích – délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, 
   místní komunikace
Str. 540 5.1.1 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce 

IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
http://mas-sokolovsko
A. Udržitelná doprava – A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklo dopravu, 
   vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel; A3.1 Rozvoj 
   a modernizace silnic II. a III. tříd
B. Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí – Zatraktivnit a chránit životní 
   prostředí, Systémová péče o zeleň, 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/SEA_PR_KV_2014_2020.pdf
Soulad s prioritní oblastí 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí 
a kulturní krajiny a dále Pilíř 1 C Kvalitní podnikatelské prostředí
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C. Seznam použitých zdrojů 
 
Cyklo portál – Informační portál Karlovarského kraje, dostupné z: https://www.kr-karlo-

varsky.cz/cyklo/cyklotrasy/kraslice/Stranky/Popis_2044.aspx.

ČSÚ  • Veřejná databáze

•  Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP, dostupné z:  https://vdb.czso.

cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvok-

c=&katalog=30830&z=T.

• Malý lexikon obcí ČR 2019, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?-

page=vystup-objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&p-

vo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444.

•  Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/

faces/cs/index.jsf?page=profi l-uzemi&uzemiprofi l=31588&u=__VUZEMI__43__560545#.

• Statistiky – Obyvatelstvo, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?-

page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=-

DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31.

•  Vše o území – SLDB 2011, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=-

profi l-uzemi&uzemiprofi l=31288&u=__VUZEMI__43__560545#.

•  Vše o území – Vybrané ukazatele za obec, dostupné z:  https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/

index.jsf?page=profi l-uzemi&uzemiprofi l=31588&u=__VUZEMI__43__560545#.

•  Základní informace o území – Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v 

obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=O-

TOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560545.

•  Základní informace o území – Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické 

činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání v obci, dostupné z: https://vdb.czso.

cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalo-

g=30814&u=v101__VUZEMI__43__560464.

•  Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB – ČR, kraje, okresy, správní 

obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 

– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informa-

ce-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-

-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agyn-

jw.
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•  Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní 

obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 

– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informa-

ce-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-

-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agyn-

jw.

•  Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty 

v obcích, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr.

•  Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/data_

pro_mistni_akcni_skupiny_mas.

•  Databáze demografi ckých údajů za obce ČR, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

databaze-demografi ckych-udaju-za-obce-cr.

Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Analytické podklady, dostup-

né z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sort-

Field=modifi ed.

Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/

apps/7/.

IDOS.cz – Spojení, dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.

Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, dostupné z: http://webmap.kr-karlovar-

sky.cz/prvk/. 

Ligneta – Jízdní řády, dostupné z: http://www.mhdsokolov.cz/jizdni-rady-4.html.

Lomnice – Historie obce, Služby, dostupné z: https://www.obeclomnice.cz/.

MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice – databáze RT, dostupné na vyžádání.

Mapa kriminality – Tabulky, dostupné z: https://www.mapakriminality.cz/.

Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.

MAS Sokolovsko o.p.s., dostupné z: http://mas-sokolovsko.eu/.

MÚ Sokolov – Vydané územní plány, dostupné z: http://sokolov.cz/uzemni_plany/vydane/lomni-

ce-31852.

Rejstřík škol, dostupné z: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.

Záchranná služba.cz – Mapa výjezdových základen, dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/

mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/.
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