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Plzeňané se v hodnocení mohou vyjadřovat k budoucímu rozvoji svého města 
 

Jaká má být Plzeň jako celek za více než deset let a co se pro to musí ve městě udělat, řeší 

právě vznikající návrhová část Strategického plánu města Plzně. Navrženo je více než 

čtyřicet konkrétních aktivit pro budoucí rozvoj, které vycházejí z předchozích analýz  

i diskuzí s občany. Z nich je v současné době, s ohledem na rozpočtové i materiální 

možnosti města, nutné stanovit priority. Do jejich výběru se mohou do 20. října 2017 zapojit 

všichni obyvatelé, a to vyplněním hodnotícího formuláře na webu Útvaru koncepce  

a rozvoje města Plzně www.ukr.plzen.eu.  Výsledky budou poté společně s názorem 

odborné veřejnosti zapracovány do dokumentu, který bude předložen k projednání 

Zastupitelstvu města Plzně.  

„Strategický plán je pro město jeden z nejdůležitějších dokumentů, protože komplexně navrhuje 

jeho rozvoj a směřování ve všech oblastech – bydlení, hospodářství, trávení volného času, 

životním prostředí a dalších oblastech. Po celou dobu jeho tvorby spolupracujeme nejen 

s odborníky, ale také s místními obyvateli. A právě nyní se mohou opět všichni vyjádřit k tomu, co 

považují pro rozvoj Plzně za stěžejní a na co by se v dalších letech rozhodně nemělo 

zapomenout,“ uvádí Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.  

 

„Na našem webu www.ukr.plzen.eu je dostupný odkaz na formulář, ve kterém Plzeňané mohou 

hodnotit, které navržené aktivity vnímají pro rozvoj města za naprosto stěžejní. Hlasující provede 

hodnocení pro každou aktivitu. K dispozici k tomu bude vždy mít 0–10 bodů, kdy deset znamená 

největší preference,“ vysvětluje způsob hodnocení Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce  

a rozvoje města Plzně, hlavní koordinátorka Strategického plánu města Plzně.  

 

V prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Plzně analytickou část Strategického plánu města 

Plzně. Definováno bylo šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm 

potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. V návaznosti na to bylo 

formulováno pět strategických cílů a navrženo více než čtyřicet aktivit, které povedou k jejich 

řešení a naplňování. Tyto aktivity byly v září 2017 diskutovány s odbornou veřejností a v současné 

době jsou předloženy k hodnocení obyvatelům města Plzně.   

 

Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých 

zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán reaguje na dlouhodobé potřeby 

města a zároveň musí zohledňovat možnosti rozpočtu. Záměrem města Plzně je prostřednictvím 

nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné 

kroky k trvale udržitelnému rozvoji Plzně a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře 

informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech. Do přípravy dokumentu se doposud 

aktivně zapojilo více než 200 osob a více než 1 600 obyvatel Plzně přispělo svým názorem. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1OWajoTqCgnweLcQWZ3h5M-QwZicMpDDpUyRw3qcG-LeOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1OWajoTqCgnweLcQWZ3h5M-QwZicMpDDpUyRw3qcG-LeOQ/viewform
https://ukr.plzen.eu/
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Harmonogram zpracování strategického plánu: 

 

- 09/2015: průzkum názoru veřejnosti  

- 03–04/2016: tematické workshopy k analytické části  

- 06–07/2016: celkový workshop a hodnocení SWOT analýzy  

- 07–08/2016: kvíz / soutěž pro nejbystřejšího čtenáře webu  

- 08–10/2016: definice hlavních pozitiv a problémů  

- 11/2016: projednání analytické části  

- 12/2016: schválení analytické části  

- 01/2017: zahájení přípravy návrhové části – výzva občanům k zasílání námětů k vizi  

- 01/2017: setkání s osobnostmi ke stanovení vize  

- 03/2017: stanovení vize a strategických cílů  

- 03–04/2017: návrhy opatření a příkladů aktivit od odborných pracovních skupin  

- 04–06/2017: veřejná projednání v jednotlivých městských obvodech  

- 09/2017: odborný workshop k návrhové části  

- 07–11/2017: dokončení návrhové části dle připomínek  

- 12/2017–02/2018: projednání strategického plánu v orgánech jednotlivých městských 

obvodů  

- 12/2017–02/2018: proces SEA  

- 04–06/2018: projednání strategického plánu v orgánech města 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní 
strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje 
s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se 
významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-
anglický elektronický newsletter Pilsen Region Business News. 

http://www.ukr.plzen.eu/cz/
http://www.ukr.plzen.eu/cz/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/
http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/probihajici-architektonicke-souteze-dle-cka/probihajici-architektonicke-souteze-dle-cka.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/stavba-roku-plzenskeho-kraje/stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/stavba-roku-plzenskeho-kraje/stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx
http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/ebook.aspx
http://www.ukr.plzen.eu/cz/informace-pro-podnikatele/newsletter-pro-podnikatele/newsletter-pro-podnikatele.aspx

