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Příloha č. 1 – Přehled provedených konzultací s aktéry v území 

 

Inovační platforma pro strategické příležitosti  

Číslo zasedání: 1 

Termín: 15. ledna 2020  

Místo: zasedací místnost PI Kanov, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary  

Přítomní: viz. prezenční listina  

Zahájení: 10:00 hod.  

Ukončení: 11:30 hod.  

Zápis z jednání:  

Jednání zahájil v 10:00 hod Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje 

podnikání.  

P. Pizinger vysvětlil smysl vytvoření inovační platformy. Informoval, že prvním impulsem byl 

příchod významného strategického investora. Je třeba reagovat na tuto situaci a být na 

podobné záležitosti připraveni. Je třeba hledat cesty, jak přilákat do regionu další významné 

investory. Dalším impulsem je vývoj v oblasti těžby a zpracování uhlí. Reálně se přibližuje 

významný útlum tohoto odvětví a dá se tedy očekávat ztráta několika set pracovních míst. 

Dalším důležitým úkolem platformy bude spolupracovat na tvorbě plánovaných strategických 

dokumentů.  

V. Veselý doplnil že primárním důvodem vzniku platformy je právě ukončování těžby hnědého 

uhlí, a to i vzhledem k tomu, že podobné téma řeší mikroregion Sokolov – východ. Je zde i 

návaznost na hnědouhelnou platformu, která vznikla na úrovni kraje. Další plánované aktivity, 

do kterých by se měla platforma zapojit je příprava územní studie, u které se právě připravuje 

zadávací dokumentace. Další aktivitou je organizace konference budoucnost a také zajištění 

zahraničních pracovních cest do regionů, které řeší nebo řešily problematiku ukončování těžby 

uhlí.  

J. Janů konstatoval, že velmi vítá vznik této platformy a poděkoval za úvodní slova panu 

starostovi Pizingerovi, kterého vnímá jako lídra tohoto nově vzniklého uskupení. Dále požádal 

všechny přítomné, aby se vyjádřili ke svému možnému zapojení do činnosti platformy.  

J. Jakobcová informovala o své roli zástupce zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje pro 

RE:START. Má na starosti mimo jiné i uhelnou platformu. Konstatovala, že platforma má 

několik pracovních sekcí, že již bylo vytvořeno 70 projektových karet, se kterými se bude dál 

pracovat. Též informovala o získání podpory z iniciativy na úrovni Evropské komise nazvané 

Platforma pro uhelné regiony v transformaci (CRIT). Projekt poběží až do října 2021. V 

nejbližších dnech dorazí do našeho kraje zástupci sekretariátu platformy a zástupci EK. Aktivity 

sekretariátu je třeba provázat s aktivitami projektu Smart akcelerátor 2.0.  

T. Musil informoval, že zastupuje Krajskou hospodářskou komoru. Konstatoval, že je nutnost 

v našem regionu výhledově nahradit těžební průmysl strojírenským, a proto je třeba tento 

průmysl podporovat a je třeba ukázat na jeho perspektivu v našem kraji. Dále uvedl, že je 

připraven poskytnout potřebné kontakty, kterými disponuje KHK.  
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N. Klimajová uvedla, že Czechinvest pomáhá s přílivem investic do regionu, vytváří podporu 

pro potencionální investory, kteří mají zájem v regionu působit. Dále zajišťují dotační tituly v 

oblasti podpory podnikání. Působí na pobočce v K. Varech.  

P. Pospíšil uvedl, že jedním z cílů BMW je podílet se na rozvoji regionu, tak aby byl celý region 

úspěšný, což pomůže i úspěšné realizaci projektu BMW. Deklaroval, že se vynasnaží pomoci s 

rozvojem našeho kraje.  

M. Makovička působí jako manažer mikroregionu Sokolov – východ. Popsal aktivity regionu, a 

především zdůraznil realizaci projektů financovaných z EU. Byl vytvořen tým lidí, kteří dnes již 

mají značné zkušenosti s realizací především přeshraničních a nadnárodních projektů a jsou i 

dobře pro tuto práci jazykově vybaveni.  

I. Krolopová zastupuje odbor regionálního rozvoje, který samozřejmě realizuje mnoho aktivit 

v oblasti regionálního rozvoje. Dále vede oddělení, které působí jako sekretariát Regionální 

stálé konference, má ve výčtu aktivit program Restart a uhelnou platformu.  

J. Musil působí též v oblasti regionálního rozvoje. Podílel se na rozvojových aktivitách celého 

kraje s většinou přítomných aktérů. Působí nyní v oblasti územního plánování.  

J. Ehrlich konstatoval, že má na ČVÚT mimo jiné na starosti realizaci projektu zaměřeného na 

rekultivaci území ve spolupráci s dalšími fakultami, MPO, ERÚ a dalšími partnery. Rádi by 

připravili podobný projekt i v našem kraji. Připravují digitální inovační hub a rádi by se rozvíjeli 

i do našeho regionu.  

M. Blahout uvedl, že je lektor ekonomie a působí na Vysoké škola finanční a správní.  

K. Krupičková je RIS3 developer projektu SMA 2.0 a má za cíl sladit aktivity projektu ve vtahu 

k strategickým projektům kraje.  

M. Weissová, RIS3 manažerka pro území Karlovarského kraje, která je též součástí národního 

výkonného týmu MMR. KARP se mimo jiné zabývá vytvářením inovačního ekosystému, což je 

v našem regionu problematická oblast a proto věří, že tato platforma v tomto bude nápomocna.  

V rámci diskuse bylo dále konstatováno, že vznikající platforma by měla mít dlouhodobý 

význam. V současné době je zajištěna prostřednictvím projektu Smart akcelerátor 2.0, nicméně 

předpokládá se, že bude platforma pokračovat i po skončení projektu. Připravovaná studie by 

měla být realizována v tomto roce a předpokládá se zapojení platformy jak do tvorby zadávací 

dokumentace, tak hlavně do tvorby vlastní studie.  

Další diskuse byla vedena především k zaměření samotné studie. Zazněly názory, jak vhodně 

tematicky pojmout zadání plánovaného dokumentu a jak přesně územně dokument zacílit. 

Nakonec byla shoda dokument zadat tak, aby pomohl řešit sledovanou problematiku z pohledu 

celého kraje.  

Rozvoj vzdělanosti je problematický, pokud není v regionu přítomna vysoká škola. Odliv 

mladých lidí je významně ovlivněn především odchodem maturantů na vysoké školy do jiných 

krajů, kteří se po jejím absolvování do regionu již nevrací. Toto je třeba změnit vytvořením 

lákadel, která mladé vzdělané lidi přitáhnout zpět a samozřejmě i možností studovat přímo v 

regionu. Přítomnost vysokých škol je klíčová i z pohledu potenciálních významných nositelů 

know-how, které tu v současné době chybí.  

Získané informace by mohly být použity i při zpracování dokumentu Program rozvoje 

Karlovarského kraje.  
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Závěrem bylo konstatováno, že společně se zápisem budou rozeslány kontakty na účastníky 

platformy a informační materiál o plánované činnosti platformy.  

Po dopracování bude rozeslána zadávací dokumentace na připravovaný dokument Územní 

studie k připomínkám.  

Zapsal: J. Červinka 
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Záznam z pracovního jednání s aktéry v území 

Místo konání: Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Staré náměstí 69, Sokolov 

Datum: 21. 7. 2021  

Účastníci jednání:  

Za SUAS:   Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D. 

    Ing. Zbyšek Klapka, MBA 

    JUDr. Pavel Tomek 

    Ing. Josef Bucifal 

    … 

 

Za Lias Vintířov:  Ing. Rudolf Borýsek 

 

Za kraj:    Patrik Pizinger 

 

Za mikroregion:   Bc. Jan Picka 

 

Za objednatele (KARP): Ing. Vlastimil Veselý 

     

Za pořizovatele (Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje – KVK):  

    Ing. arch. Jana Kaválková 

Ing. arch. Jaromír Musil 

    Ing. Lukáš Švéda 

        

Za zpracovatele (IRI): Ing. arch. Michal Hadlač  

Mgr. Radmila Hadlačová 

 

Ostatní:    2 zástupci Bau-stav 

 

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hod., ukončeno v 11:30 hod. 

Obsah jednání: 

 

1) Představení studie 

Představení pracovní verze „beta“ návrhové části Územní studie vyhodnocení územních nároků 

plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – východ zpracovatelem. Jedná se o 

studii, která nastiňuje potenciály území a možné varianty rozvoje v území, zejména 

v souvislosti s ukončením těžby a vývojem počtu obyvatelstva. Studie se stane koncepčním 

dokumentem, který bude podkladem pro směřování dalšího rozvoje regionu. Bude podkladem 

pro možné zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, změny 

územních plánů obcí řešeného a zájmového území a dalších strategických dokumentů. 
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2) Výstupy jednání 

→ Všechny zúčastněné strany pohlíží velmi pozitivně na zpracovávanou studii a aktivně 

vnímají možnost společné přípravy a diskuze nad rozvojem regionu. 

 

→ SUAS dodá své připomínky k pracovní verzi studie Ing. Veselému (KARP) cca do 

6. 8. 2021 (zejména i z pohledu připravované studie na okolí jezera Medard). 

 

→ Diskuse SUAS a zpracovatele studie nad připomínkami a návrhy se uskuteční dne 

19. 8. 2021 v 10:00 v sídle SUAS v Sokolově. 

 

→ Vedení mikroregionu osloví i další obce v území řešeném studií, které nejsou součástí 

mikroregionu, aby do něj případně vstoupily.   

 

 

Zapsala: Mgr. Radmila Hadlačová 

Ověřil: Ing. Vlastimil Veselý 
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Záznam z jednání se zástupci obcí 

 

Místo konání: Městský úřad Sokolov 

Datum: 9. září 2021  

Účastníci jednání: dle prezenční listiny 

Za objednatele (KARP): Ing. Jiří Červinka 

     

Za pořizovatele (KUKK ORR): Ing. Lukáš Švéda 

Ing. arch. Jaromír Musil 

        

Za zpracovatele (IRI): Ing. arch. Michal Hadlač  

 

Jednání bylo zahájeno ve 12:00 hod., ukončeno ve 13:10 hod. 

 

Obsah jednání: 

 

1) Zahájení 

Zástupce KARP seznámil přítomné s významem a cíli studie. Byl připomenut postup prací 

v jednotlivých etapách a bylo konstatováno, že dnešní jednání je určeno k vznesení případných 

připomínek k pracovní verzi dokumentu, který byl v předchozích den účastníkům jednání 

rozeslán. 

 

2) Představení současného stavu 

Zástupce IRI nejprve informoval o možnosti pro obce se k pracovní verzi dokumentu vyjádřit 

a to do 15. 9. 2021. Dne 19. 9. 2021 bude dokument připraven k odevzdání objednateli v rámci 

2. etapy. Nicméně i dále bude možné se k dokumentu vyjádřit. 

Dále byl formou prezentace představen aktuální stav rozpracování územní studie. V rámci 

prezentace proběhla diskuse.  

Starosta obce Březová uvedl, že má k obdrženému několik připomínek a že by rád uskutečnil 

osobní jednání. Uvedl příklady nedostatků a námětů, které je třeba více probrat. 

Dále vyjádřili zástupci obcí Bukovany, Citice a Habartov též zájem uskutečnit jednání. Zástupce 

KARP navrhl jednání těchto tří obcí spojit do společného setkání. 

Dále své připomínky vznesl starosta obce Těšovice. Tyto připomínky byly v rámci následné 

diskuse vysvětleny. 

Vysvětlení dalšího postupu práce s územní studií po jejím dokončení a návaznost na související 

dokumenty starostům vysvětlil zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

 



ÚZEMNÍ STUDIE VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH NÁROKŮ PLÁNOVANÉHO ROZVOJE PRŮMYSLU NA 
MIKROREGION SOKOLOV – VÝCHOD  

3) Výstupy jednání 

• Zástupce IRI uskuteční samostatné projednání se starostou obce Březová v termínu po 

19. 9. 2021 

 

• Zástupci IRI uskuteční projednání se starosty obcí Bukovany, Citice a Habartov v 

termínu po 19. 9. 2021  

 

• Zvážit projednání situace ohledně budoucího rozvoje jižní části KÚ Bukovany s Lesy ČR. 

 

 

Zapsala: Jiří Červinka 

Ověřil: Ing. arch. Michal Hadlač 

 


