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ČÁSTI STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 

1. Analytická část = 
PROFIL MĚSTA 

• Analýza sekundárních 
dat, strategických 
dokumentů 

• Dotazníkový průzkum 

• Mapa problémů a 
potřeb (kulaté stoly) 

• SWOT analýzy 

2. Návrhová část 

• Vize 

• Globální cíl 

• Priority 

• Specifické cíle 

• Opatření 

3. Implementační 
část  

• Mechanismy 
implementace 

• Akční plán 

• Zásobník projektů  
 

Realizace od červenec 2015 – červen 2016 



Koordinátor tvorby 
strategie 

Externí zpracovatel 

Řídicí skupina 

Pracovní skupiny 

Veřejnost 

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

A: Řízení a správa města, komunikace s veřejností, bezpečnost  
B: Sociální a zdravotní služby, bydlení 
C: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní 
D: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního 
E: Školství, kulturní, sportovní, a volnočasové aktivity 

  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TVORBY STRATEGIE 

Město Žďár nad Sázavou 

Koordinační a rozhodující orgán 
 

3 veřejná projednání  
Sociologický průzkum 
Kulaté stoly 
Propagace, informovanost (facebook, web, zpravodaj, TV, letáky) 



ANALYTICKÁ ČÁST 



A) Socioekonomická analýza - Profil 

města  
1. Úvod 
2. Historie a sociodemografická 

charakteristika města 
3. Sociální a zdravotní služby, bydlení 
4. Ekonomika města, rozvoj podnikání 

a cestovního ruchu 
5. Technická infrastruktura, doprava, 

životní prostředí a územní plánování 
6. Školství, kulturní, sportovní a 

volnočasové aktivity 
7. Řízení a správa města, komunikace 

s veřejností 
8. Výstupy získané z průzkumu  
 

 
 
 

 

 

OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI 

B) SWOT analýza 



Oblasti, na které jsou obyvatelé města nejvíce hrdí 

UKÁZKY VÝSLEDKŮ Z PRŮZKUMU OBČANŮ 



Oblasti, které obyvatele města nejvíce trápí 

UKÁZKY VÝSLEDKŮ Z PRŮZKUMU OBČANŮ 



NÁVRHOVÁ ČÁST 

Vize, globální cíl, priority a opatření 



SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

2. Stanovení TEMATICKÝCH 

OKRUHŮ 

3a. Definování PRIORIT tematického 

okruhu 

3b. Definování SPECIFICKÉHO CÍLE 

priority 

4. Definování OPATŘENÍ jednotlivých 

priorit 
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  5. Definování konkrétní PROJEKTŮ 

Návrhová část 

Implementační část 

1a. Stanovení VIZE města 1b. Stanovení GLOBÁLNÍHO CÍLE 
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VIZE MĚSTA 

Vize je motivačním faktorem, který pomáhá udávat jednotný 
směr k rozvoji města. Všechny realizované aktivity v území by 

měly směřovat k jejímu naplnění. 



HLAVNÍ VIZE MĚSTA 

„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.“ 



 

SLOGAN STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 



GLOBÁLNÍ CÍL 

 
 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.“ 
 



NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE 



 



 



 



 



 



 



 



 Ke každému opatření je přiřazena minimálně jedna 
konkrétní aktivita nebo projekt, který vede k naplnění 
opatření, resp. priority a vize města. 
 
 
 

 Aktivity a projekty jsou dle priority a předpokládané 
doby realizace rozděleny do: 
 Akčního plánu  
 Zásobníku projektů 



AKČNÍ PLÁN A ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 

Zásobník projektů (projekty, které nebudou realizovány v nejbližším období, nejsou 
prioritní nebo nejsou vhodné podmínky pro jejich realizaci (např. chybí finanční zdroje, 
nejsou vypořádány majetkoprávní poměry apod.) 

Akční plán 2016 - 2020 (projekty, u kterých se 
předpokládá realizace v průběhu 4-5 let – měla by být 
zajištěna provazba s rozpočtem/rozpočtovým 
výhledem města nebo jeho příspěvkových organizací) 

Není-li projekt vyhodnocen 

jako prioritní, je zařazen do 

zásobníku projektů 

Při zajištění vhodných podmínek 

pro realizaci může být projekt 

přeřazen ze zásobníku projektů do 

akčního plánu  

Strategie rozvoje města bude implementován prostřednictvím realizace projektů 

Akčního plánu 



 

Ukázka Zásobníku projektů 



Podrobnosti o projektových záměrech – viz postery 

Vazba na opatření strategického plánu 

D2.1 Podpora rozvoje stávající infrastruktury a služeb 
cestovního ruch 
E2.1 Budování a modernizace sportovní infrastruktury a 
rekonstrukce ploch pro trávení volného času pro všechny 
cílové skupiny 

Název projektu Vybudování sítě stezek pro horská kola 

Popis projektu 
Využití lesů především v majetku města pro vybudování a vyznačení 
sítí cyklistických tras pro horská kola, napojení na cykloturistické 
okruhy okolních obcí, doplněn systémem odpočívadel, info cedulí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor rozvoje a územního plánování 

Cílová skupina občané města, návštěvníci města, cyklisté 

Předpokládaný termín realizace 2017 – 2022 

Odhad rozpočtu projektu 2 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Kraj Vysočina, CzechTourism, rozpočet města 

Předpokládané roční provozní náklady 
po ukončení realizace projektu (min. po 
dobu udržitelnosti, pokud je požadována) 

50.000,- Kč 

Připravenost projektu k realizaci 
 

Evaluační 
ukazatele/ 
indikátory 

Indikátor výstupů 
 

Indikátor výsledků Počet uživatelů 

 

AKČNÍ PLÁN 2016 – 2020 – karta projektu 



Představení projektových záměrů - postery 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

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

Email: lukas.dedic@rozvoj-obce.cz 


