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 Představení Návrhové části strategického plánu 
města – vize, cíle, opatření 

 
 
 Diskuze  
 

PROGRAM 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 
 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 období 



ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 

 
CO JIŽ BYLO UDĚLÁNO: 
 Socioekonomická analýza současného stavu města – tzv. Profil města 

 Dotazníkové šetření (veřejnost, podnikatelé, NNO) – září/říjen 2015 

 Realizace kulatých stolů – identifikace problémů města a potřeb občanů 

 Návrhová část strategie – tvorba vize města, priorit, opatření 

 
CO AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ: 

 Tvorba „Zásobníku projektů“ – databáze projektů a aktivit 

 
CO SE PLÁNUJE: 
 Anketa ke sloganu města 

 Tvorba Akčního plánu – plán projektů a aktivit na období 2016 – 2020 

 Závěrečné projednání Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou 

(červen/září 2016) 

 



NÁVRHOVÁ ČÁST 



Vytvoření pracovních skupin (5) a Řídící skupiny 
 
Pracovní skupiny (PS): 

- jmenovaní členové + pozvaní hosté 
- jednání leden až březen 2016 
 

Řídící skupina (ŘS) 
-projednávání a schvalování návrhů pracovních 
skupin   

PROCES TVORBY NÁVRHOVÉ ČÁSTI 



 1: Řízení a správa a města, komunikace s  
     veřejností  

 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení  
 3: Technická infrastruktura, doprava, životní  

     prostředí a územní plánování  
 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a  

    cestovního ruchu  
 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové  

     aktivity  
 Pro každou prioritní oblast jsou stanoveny 

priority a opatření 
 

 

PRACOVNÍ SKUPINY = PRIORITNÍ OBLASTI 



VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

do r. 2028 



SLOGAN MĚSTA  

 Sběr návrhů a podnětů od občanů města, 
zastupitelů, členů pracovních skupin 

 Soubor 30 – 40 návrhů na slogan města  
=> Řídící skupina – výběr 3 variant=> anketní 
šetření mezi občany města (duben/květen 
2016): 

1) Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny   
2) Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny  
3) Jsem Žďár – Jsem domov 
 



„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a 
bezpečné, dobrý domov pro spokojený rodinný život. 
Jsem inspirativním prostředím pro tvůrčí práci. Jsem 
město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou, kde 
z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých, aktivních, 
vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke svým 
tradicím. Ležím na křižovatce Santiniho cest, kde 
geniální architekt nechal vyrůst své jedinečné stavby. 
Jsem město, kde chcete žít a kam se chcete vracet. 
Zkrátka nejlepší místo k životu.“ 

VIZE MĚSTA (hlavní) 



„Podpořit růst počtu obyvatel a zlepšit kvalitu jejich 
života. Vytvářet vhodné podmínky pro podnikání i 
bezpečné a atraktivní prostředí pro život. Zajistit 
kvalitní a dostupné bydlení, širokou nabídku sociálních 
a zdravotních služeb a udržitelnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Zvýšit počet kvalifikovaných 
pracovních míst na trhu práce. Zajistit atraktivní 
nabídku sportovního a kulturního vyžití pro občany i 
návštěvníky.“ 

GLOBÁLNÍ CÍL 



STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI 



 







 



 





 



 





 



 



 



 



 



REALIZACE STRATEGIE 

Akční plán 
- sestavován na konkrétní rok, představuje krátkodobý 
horizont strategie 
- seznam konkrétních projektových záměrů  a aktivit pro 
realizaci 
- navázaný na rozpočet města 

 
Zásobník projektů 
-„databáze“ projektů a aktivit v souladu s opatřeními     
- podklad pro přípravu akčních plánů 
 

=> tvorba březen – květen 2016 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Více informací o přípravě Strategického 

plánu rozvoje města Žďáru nad Sázavou 

 

 

web: strategie.zdarns.cz 
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