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Zá p i s  z  j e d n á n í  Ř í d í c í  s ku p i n y  (Ř S )  

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

29. 3. 2016, 

15:00 hodin 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina (Příloha 1) 

 

Program jednání: 

1) Schválení vize města, globálního cíle 

2) Výsledky hlasování pracovních skupin ke sloganu města, výběr sloganů pro anketní 

šetření mezi občany města 

3) Projednání a schválení Návrhové části – priorit, specifických cílů, opatření 

4) Diskuze k projektovým záměrům/aktivitám  

5) Diskuze k vizualizaci strategického plánu  

 

Hlavní body jednání   

1. Vize, globální cíl 

 Byla představena hlavní vize města, její širší znění a globální cíl. 

 Ze strany členů Řídící skupiny byly vzneseny podněty k úpravě širšího znění vize a 

globálního cíle. Po diskuzi proběhla úprava textů. 

 Usnesení: 

- Řídící skupina schválila finální verzi hlavní vize města – viz Příloha 2 

- Řídící skupina schválila finální verzi širší vize města v upraveném znění – viz 

Příloha 2. 

- Řídící skupina schválila finální verzi globálního cíle v upraveném znění – viz 

Příloha 2. 

2. Slogan města 

 Byly představeny výsledky hlasování členů jednotlivých pracovních skupin ke sloganu 

města. Řídící skupina se po krátké diskuzi rozhodla respektovat názor pracovních 

skupin a vybrala 3 varianty sloganu, které obdržely nejvíce hlasů: 

- Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny (10 hlasů) 

- Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny (19 hlasů) 

- Jsem Žďár – Jsem domov (10 hlasů) 

 Tyto 3 varianty sloganu budou předloženy k anketnímu hlasování občanů města, které 

bude probíhat v dubnu a květnu 2016. 

 Po zpracování výsledků hlasování bude Řídící skupinou vybrán finální slogan, ke 

kterému bude vytvořeno grafické vyjádření („vizualizace“). 
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3. Priority, specifické cíle, opatření 

 Byla představena aktuální verze „Návrhové části“ po finálních úpravách pracovních 

skupin – tzv. „pavouků“ obsahující priority, specifické cíle a opatření v jednotlivých 

tematických oblastech.  

- Řídící skupina formulačně upravila znění Opatření E3.2 Podpora mezioborové 

spolupráce a činnosti subjektů vč. projektů v oblasti kultury. 

 PROCES představil novou horizontální (průřezovou) oblast – Marketing města 

(požadavek Řídící skupiny z jednání ze dne 9. 2. 2016). Bylo rozhodnuto, že v rámci 

jednotlivých opatřeních bude použit výraz „propagace“ na místo původního 

„prezentace“. 

 Byly vypořádány podněty a návrhy Ing. R. Voráčka (omluveného člena Řídící 

skupiny): 

- Podnět 1: Priorita A1-specifický cíl 1: původní text "Zajistit efektivní a 

udržitelné řízení města a jeho organizací" změnit na "Zachovat efektivní a 

udržitelné řízení města a jeho organizací". 

Rozhodnutí Řídící skupiny: Ponecháno původní znění – cílem není pouze 

zachovat stávající efektivní a udržitelné řízení města, ale zajistit (resp. rozvíjet) 

ho. 

- Podnět 2: Vložit nové opatření C3.4 Udržení a rozšíření klidových zón ve městě. 

Rozhodnutí Řídící skupiny: Vzhledem ke snaze o koncentraci aktivit do 

stávajícíh opatření nebyl podnět schválen - je doporučeno aby byl podnět 

zpracován (dle vzorové karty v Příloze 4) jako konkrétní projektový záměr do 

opatření C3.2 „Zkvalitňování životního prostředí, péče o městskou zeleň a 

vzhled města“. 

- Podnět 3: Opatření C1.1 Koncepční řešení dopravy ve městě změnit na 

Vybudování tzv. velkého obchvatu města. 

Rozhodnutí Řídící skupiny: Ponecháno v původním znění – řešení velkého 

obchvatu města je zahrnuto v rámci opatření 1.3 „Vyvedení dopravy mimo 

zastavěné území města a budování vnitřních komunikačních propojek“. 

Smyslem Opatření C1.1 je zpracování „dopravního generelu/plánu udržitelné 

městské mobility“, tzn. nastavení koncepčního řešení všech dopravních módů ve 

městě, nikoliv pouze řešení silniční dopravy, resp. obchvatu města. 

 Byly vypořádány podněty a návrhy doc. Ing. P. Drdly, Ph.D. (člen pracovní skupiny 

Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování): 

- Podnět 1: Opatření C1.3: Vyvedení dopravy mimo zastavěné území města a 

budování vnitřních komunikačních propojek (návrh na nové znění: Vyvedení 

dopravy mimo zastavěné území města a budování vnitřních komunikačních 

propojek návazně na obchvat města). 

Rozhodnutí Řídící skupiny: Ponecháno v původním znění – není vhodné 

vypichovat obchvat města, protože by to z možných projektových aktivit 

vyloučilo budování vnitřních komunikačních propojek, které by nenavazovaly 

na trasu obchvatu. 
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- Podnět 2: Opatření C1.5: Zlepšit a zkvalitnit dopravní dostupnost a napojení 

města (návrh na nové znění: Zlepšit a zkvalitnit dopravní dostupnost a napojení 

města, vč. jeho zapojení do IDS JMK). 

Rozhodnutí Řídící skupiny: Návrh přijat s drobnou úpravou znění na „Zlepšit a 

zkvalitnit dopravní dostupnost a napojení města, vč. jeho zapojení do 

integrovaných dopravních systémů". 

 Usnesení: Řídící skupina schválila finální verzi Návrhové části (priority, specifické 

cíle, opatření) v upraveném znění – viz Příloha 3. 

4. Zásobník projektů 

 Členové Řídící skupiny byli informováni o Zásobníku projektů, obsahující 

projektové záměry a aktivity, který vytvořily pracovní skupiny na jednání ve dnech 

15. – 16. 3. 2016. 

 Ke každému projektovému záměru/aktivitě bude zpracována „karta“ obsahující 

podrobnější informace. Za tímto účelem byly na pracovních skupinách stanoveny 

zodpovědné osoby. 

 Členové Řídící skupiny mohou zaslat vlastní návrhy na projektové 

záměry/aktivity ve formě vyplněné „karty“ – viz Příloha 4 na e-mail: 

lukas.dedic@rozvoj-obce.cz nejpozději do 10. 4. 2016. 

5. Vizualizace strategického plánu 

 Vizualizace strategického plánu bude provedena prostřednictvím: 

1) Vizualizace vize (sloganu) města– „logo“ – bude zpracováno po výběru 

finálního sloganu města na jednání Řídící skupiny dne 26. 5. 2016 

2) Vizualizace Návrhové části strategického plánu – forma „grafické postery“  

- PROCESem byl předložen návrh na zpracování 1 posteru za každou prioritu (15), 

který by obsahoval základní informace o prioritě specifický cíl, přehled opatření 

vč. vyobrazení „vybraného typového projektu/aktivity“. 

- Řídící skupina předběžně s návrhem souhlasila a uložila PROCESu zpracovat  

1. verzi vzorového posteru, který bude zaslán členům Řídící skupiny k vyjádření. 

6. Ostatní: 

 Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 8. 4. 2016 na  

e-mail vedoucímu/předsedovi pracovní skupiny panu Mgr. Z. Navrátilovi 

(zdenek.navratil@zdarns.cz) a v kopii panu Ing. J. Matouškovi 

(jiri.matousek@zdarns.cz). Připomínky budou následně předány společnosti 

PROCES k zapracování. 

 Další jednání Řídící skupiny proběhne dne 26. 5. 2016 v 15:00 hodin. 

 

mailto:lukas.dedic@rozvoj-obce.cz
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Harmonogram úkolů a dalšího postupu realizace 

Aktivita/Úkol Termín Zodpovědnost 

Připomínky k zápisu z jednání  8. 4. 2016 Členové Řídící skupiny 

Zaslání karet navrhovaných projektů/aktivit 10. 4. 2016 Členové Řídící skupiny 

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu 

do 15. 4. 2016 PROCES 

Zpracování 1. verze vzorového posteru do 20. 4. 2016 PROCES 

Pozvánka a podklady na další jednání Řídící skupiny 19. 5. 2016 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

5. jednání Řídící skupiny 26. 5. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Příloha 1: Prezencni_listina_RS_29_03_2016 

 Příloha 2: Vize_globalni cil_final 

 Příloha 3: Navrhova_cast_final 

 Příloha 4: Karta_projektu_vzor  

  

 

V Ostravě dne 31. 3. 2016     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 


