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PROPOJENÍM DAT A INFORMACÍ V ŠIRŠÍCH - POTŘEBNÝCH 
SOUVISLOSTECH VZNIKÁ ZNALOST O ÚZEMÍ 

Výzkumné projekty 
TAČR program BETA - výzkum pro potřeby 
veřejné správy: 

►pro MMR - Udržitelný rozvoj v územním 
plánování  
► pro MŽP - Vytvoření a ověření metod 
kvantitativního ekonomického hodnocení 
dopadů politik v oblasti ochrany životního 
prostředí na podniky a domácnosti 
► pro MPSV - Míra potřeby zdravotně 
sociálních služeb pro zvládání základních 
životních potřeb v rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti u osob starších 50 let a 
její časová a finanční náročnost“ 

TAČR program OMEGA - Stanovení potřebnosti 
veřejných investic v území s důrazem na 
účelnost, efektivnost a hospodárnost 
 
Výzkum pro potřeby kraje Nová sociální rizika 
a možnosti uplatnění moderních metod 
sociální práce v  Moravskoslezském kraji  

 

Analýzy a rozbory 
 Analýza dalšího profesního  

vzdělávaní pro MŠMT  

 Cílové charakteristiky krajiny  

 Struktura osídlení  
Moravskoslezského kraje 

 Zásady územního rozvoje Karlovarského 
kraje 

 Aktualizace územně analytických 
podkladů Ústeckého kraje 

 Pro MPSV Mezinárodní komparace 
daňových opatření podporujících rodiny s 
dětmi 

 Ex-ante hodnocení OP přeshraniční 
spolupráce ČR-PR 2014–2020  

 Rozbory území pro 13 SO ORP  
v rámci celé republiky 

 Koncepce bydlení měst Ostravy, 
Kopřivnice, Třinec 

 Studie bezdomovectví v Ostravě 
 Analýza ubytoven v Ostravě 



1. Strategický plán udržitelného rozvoje Vsetínska na roky 2011-2015 
2. Systematizace strategického řízení a plánování (Sokolov): Strategický plán, 

Integrovaný plán rozvoje města, Marketingová studie, Procesní analýza 
3. Vytvoření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029 
4. Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 
5. Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb 
6. Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020 
7. Strategický plán města Bystřice na léta 2014-2020 
8. Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji  
9. Strategie ITI Plzeňské aglomerace 
10. Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 
11. Strategický plán města Hradec n. Moravicí 
12. Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města 

Ostravy  
13. Sociodemografická studie-Třinec 
14. Struktura osídlení Moravskoslezského kraje 
15. Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého  Jeseníku na 

území Moravskoslezského kraje 
16. Zpracování "Socioekonomického Atlasu Moravskoslezského kraje" 
 
 

ZKUŠENOSTI SE STRATEGICKÝM PLÁNOVÁNÍM 



Předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění je vytvoření strategického dokumentu s 
důrazem na zapojení obyvatel města Žďáru nad Sázavou do 

jeho vzniku. 
 
 

Výstupy zakázky : 
• Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou 
• Vizualizace strategického plánu rozvoje Žďár nad 

Sázavou 
• Akční plán rozvoje města Žďár nad Sázavou 2016-2020 



Strategické plánování rozvoje města 

Strategické plánování  

 přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup vycházející ze 

sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití 

lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného 

cíle.  

 
Strategický plán 

 Základní střednědobý rozvojový dokument deklarující dlouhodobé cíle 
města/obce. 

 Podklad pro rozhodování veřejné správy města o realizaci aktivit 
vedoucích k udržitelnému rozvoji města. 

 Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody 
všech zapojených aktérů, tímto je zabezpečena kontinuita i v dalším 
volebním obdob 



TVORBA STRATEGIE 

 
 



Kdo se podílí na zpracování strategického 
dokumentu? 

 Zadavatel – město Žďár n. Sázavou, vč. jednotlivých odborů 

MěÚ 

 Řídící skupina=>Komise strategického plánování 

 Pracovní skupiny 

• pro strategické oblasti 

 Externí společnost =>odborný konzultant   

• zajišťování přípravné činnosti, odborná garance, řízení 

celého procesu strategického plánování (moderace 
pracovních skupin), zpracování podkladů a výstupů. 

 Široká odborná i laická veřejnost -  občané města, 

podnikatelský sektor, NNO,  sdružení, spolky… 



Průběh zpracování strategického plánu 

Tvorba strategického plánu 
 Analytická část = PROFIL MĚSTA - průzkum, analýza dat, 

SWOT 
 Návrhová část – vize, cíle, priority, opatření 
 Implementační část – akční plán 

 
Participativní zpracování: 

 Zapojení politiků a odborníků –  Řídící skupina, pracovní 
skupiny 

 Zapojení veřejnosti, NNO, podnikatelů, formálních a 
neformálních skupin  

 Prezentace postupu práce na veřejných projednáních 
 Informovanost a publicita 



HARMONOGRAM zpracování strategického plánu 

AKTIVITA TERMÍN 

Tvorba analytické části Září - říjen 2015 

Dotazníkové šetření 1.9.2015 - 9.10.2015 

Vyhodnocení dat z průzkumu Do 16. 10. 2015 

Realizace kulatých stolů s občany Od 20. 10. 2015 

Finální verze analytické části  do 4. 11. 2015 

Tvorba strategické části listopad 2015 – únor 2016 

Zpracování vize listopad 2015 

Tvorba priorit a opatření prosinec 2015 – únor 2016 

Tvorba Akčního plánu a monitoring realizace březen - červen 2016 

Předání všech dokumentů a ukončení projektu 30. 6. 2015 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TVORBY 

STRATEGIE 

 

 
 



ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

 Webové stránky strategie.zdarns.cz 

 Informační leták, zpravodaj 

 Dotazníkové šetření 

 Kulaté stoly 

 Tiskové zprávy 

 Veřejná projednání 

 

 

 

 

 
 

 
 





ANALYTICKÁ ČÁST 



 Socioekonomická analýza - Profil města  
1. Úvod 
2. Historie a základní charakteristika města 
3. Sociodemografické podmínky 
4. Sociální a zdravotní služby 
5. Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního 

ruchu 
6. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 

a územní plánování 
7. Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity 
8. Řízení a správa města, komunikace s veřejností 
9. Kvalita života (výstupy získané z průzkumu) 
10.Souhrnná SWOT analýza 

 
 
 
 
 

 

 Analýza problémů 
 

 Analýza potenciálu a rizik rozvoje města, SWOT analýza 
 

STRUKTURA ANALYTICKÉ ČÁSTI 



SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

• Kvótní výběr  

• Face to face rozhovory + metoda CATI – telefonické dotazování 
(doplňkově metoda CAWI) 

• Sociologickým průzkumem bude celkově získáno: 

- min. 300 platných dotazníků od občanů; 

- min. 50 platných dotazníků od místních podnikatelů; 

- min. 30 platných dotazníků od neziskových organizací 

• Dotazníky je možno vyplnit prostřednictvím odkazu na webových 
stránkách strategie.zdarns.cz do 9. 10. 2015 

• Po ukončení dotazníkového šetření bude na webových stránkách 
strategie vyvěšen doplňkový dotazník pro průběžné podněty a 
názory občanů 

• Průzkum neformálních zájmových skupin => kulaté stoly 



 
Postup 
realizace 
průzkumu 



Ukázka výstupů ze sociologického průzkumu: 
Oblasti, do kterých by občané nejvíce směřovali finanční 
prostředky z rozpočtu města 

Otázka: Nabídneme Vám několik oblastí, které jsou pro rozvoj města nejdůležitější. Rozhodněte, 
kam byste nejvíce směřoval(-a) prostředky z rozpočtu města? 
 

Oblast rozvoje 
Na prvním místě  

(v %) 

Na druhém místě  

(v %) 

Na třetím místě  

(v %) 

Bytová výstavba 3,6 4,2 3,4 

Rozvoj sociálních služeb 5,7 10,2 18,4 

Snížení nezaměstnanosti 45,1 18,1 8,0 

Zlepšení dopravy 6,8 8,8 8,3 

Zvýšení bezpečnosti 13,7 27,7 16,2 

Podpora drobného a 

středního podnikání 
4,3 6,9 8,2 

Cestovní ruch 0,5 1,3 2,1 

Rozvoj školství 4,3 5,5 7,2 

Rozvoj zdravotnictví 5,4 4,1 7,4 

Rozvoj možností pro volný 

čas 
6,0 5,6 9,8 

Rozvoj služeb 0,7 2,2 5,6 

Výstavba průmyslové zóny 3,2 3,2 3,9 

Jiné 0,7 2,1 1,2 



Ukázky výstupů z analýzy:  
- věková pyramida města 

 

Zdroj dat: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1. 1. daného roku 



Ukázky výstupů z analýzy:  
- vývoj míry nezaměstnanosti v letech  

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika 



Ukázky výstupů z analýzy:  
Dopravní obslužnost ambulantních služeb  



SWOT analýza 



NÁVRHOVÁ ČÁST 



PRACOVNÍ SKUPINY – prioritní okruhy  

1. Sociální a zdravotní služby, bydlení 

 

2. Ekonomika města, rozvoj podnikání a 

cestovního ruchu 

 

3. Technická infrastruktura, doprava, životní 

prostředí a územní  plánování 

 

4. Školství, kulturní, sportovní a volnočasové 

aktivity 

 

5. Řízení a správa města, komunikace s veřejností 
 
 

 

 
 



Ukázky grafického zpracování vize města 
 

NÁVRHOVÁ ČÁST - VIZE MĚSTA 



TEMATICKÉ OKRUHY, PRIORITY, OPATŘENÍ 



UKÁZKA 

ZPRACOVÁNÍ 



UKÁZKA 

ZPRACOVÁNÍ 



 

AKČNÍ PLÁN 



KARTA PROJEKTU - UKÁZKA 

Vazba na opatření 
B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a 
kapacitně vyhovující technické infrastruktury 

Název projektu Výstavba komunikační propojky Milínská - Mixova 

Popis projektu 
Předmětem projektu je výstavba veřejné komunikace, 

vč. doprovodné technické infrastruktury 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a rozvoje města 

Cílová skupina Město XXX 

Odhad rozpočtu projektu 12.000.000 Kč 

Předpokládaný termín realizace 2017 - 2018 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města 

Připravenost projektu k realizaci 

Trasa komunikace je vymezena platným Územním 

plánem města jako veřejně prospěšná stavba DI-27, 

v podrobnějším stupni je vymezena platným 

Regulačním plánem, Sázky - Barandov 

Evaluační ukazatele/ 

indikátory 

Indikátor výstupů Délka vybudované silnice cca 490 metrů 

Indikátor výsledků Zlepšení dopravní situace ve městě 



 Struktura Implementačního dokumentu 

 

• Metodika implementace strategie 

• Popis procesu přípravy a realizace projektů a aktivit 

• Vymezení kompetencí při realizaci strategického plánu  

• Odpovědnostní model 

• Monitoring a evaluace 

• Proces aktualizace strategického plánu/akčních plánů 

• Akční plán 

• Zásobník projektů a aktivit 
 

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT 



Zejména dojde k:  

■ Nastavení vhodných mechanismů a procesů pro vyhodnocování a kontrolu 

plnění cílů. 

■ Nastavení zodpovědnosti a procesních úkonů jednotlivých subjektů 

zodpovědných za provádění a kontrolu naplňování cílů strategického plánu. 

■ Zajištění návaznosti strategického plánu a akčních plánů na rozpočet  

a rozpočtové výhledy města. 

■ Nastavení podmínek pro návaznost strategického plánu na projektové  

a procesní řízení a organizační strukturu úřadu města, orgánů města  

a organizací města 

■ Nastavení systému tvorby a aktualizace akčních plánů jednotlivých opatření, 

návrhu hodnotících kritérií pro výběr projektů do akčního plánu. 

■ Nastavení systému vyhodnocování dopadů realizovaných projektů na plnění 

cílů strategického plánu. 

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.  

Ing. Radek Fujak  

PROCES  - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Švabinského 1749/19, Ostrava 2 
 

E-mail: info@rozvoj-obce.cz    

Web: http://rozvoj-obce.cz 


