Kdo a jak se zapojil do přípravy?
Více než

Více než

se aktivně zapojilo

obyvatel

2500

350 osob

nám sdělilo svůj názor

5 odborných pracovních
skupin rozpracovalo
strategické cíle

400 občanů a na 90
odborníků pomohlo v online
formuláři určit stěžejní priority
rozvoje města – hlavní
aktivity

12 veřejných projednání
s občany v jednotlivých
městských obvodech

Více než 300 podnětů zaslali
občané k přípravě vize

Téměř 70 odborníků
z různých oborů diskutovali
na workshopu nad
navrženými aktivitami pro
další roky

Interaktivní workshop
s odborníky a politiky ke
stanovení vize a strategických cílů

Harmonogram

12 / 2016

01 / 2017

01 / 2017

03 / 2017

schválení
analytické
části

výzva občanů
k zasílání námětů
k vizi

setkání
s osobnostmi
ke stanovení vize
a strategických cílů

stanovení vize
a strategických
cílů

09 / 2017

odborný workshop
k návrhové části

10 / 2017

12 / 2017– 03 / 2018

online hodnocení
vybraných aktivit
odborníky i veřejností
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proces SEA

03–04 / 2017

04–06 / 2017

návrhy opatření
veřejná projednání
a aktivit
v městských obvodech

02–04 / 2018

projednání v orgánech
městských obvodů

04–06 / 2018

projednání
v orgánech města

www.ukr.plzen.eu

Strategický plán města Plzně
– návrhová část
Co je strategický plán?
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.

Plzeň, 2018

Strategický
plán města Plzně
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5

Zlepšit podmínky
pro kvalitní život
všech generací

Zvyšovat povědomí
o Plzni za hranicemi
města i u obyvatel

Opatření

Rozvíjet perspektivní
trh práce a propojit
vzdělávací systém s praxí

1.1
Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení
a trávení volného času
Vzdělávání

Bydlení

Sport

Veřejná prostranství

Zlepšit životní prostředí
ve městě a zvýšit připravenost
na změny klimatu

Marketing

5.2

Opatření

4.1

1.2

3.1

2.1

Podporovat efektivní rozvoj lidských zdrojů

Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit množství
hluku v Plzni
Doprava

Doprava
Spolupráce a komunikace

Systematicky podporovat proaktivní
komunikaci hlavních aktérů v centru města
Spolupráce a komunikace

Zeleň

Vzdělávání

Posílit modrou infrastrukturu ve městě

2.2

Vytvářet podmínky pro podporu podnikání

Doprava

3.3

Sociální služby

Posílit zelenou infrastrukturu ve městě

1.4

Doplnit chybějící vodohospodářskou
infrastrukturu v urbanizovaných částech
města a posílit provozní spolehlivost
a bezpečnost stávajících systémů technické infrastruktury

Doprava

3.4

Vodohospodářská infrastruktura

Marketing

Spolupráce a komunikace

Marketing

5.4

4.3

Podporovat pěší a cyklistickou dopravu v
centrální oblasti

Zeleň

Zvýšit informovanost o životním prostředí
města Plzně, o dopadech klimatických
změn a možnostech adaptačních opatření

Informovanost

Nastavit systematickou spolupráci
a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

Omezení individuální automobilové
dopravy v centrální oblasti města

Voda

Podpora podnikání

Posílit značku města Plzeň a jedinečnost
jejích témat ve vztahu k široké veřejnosti
mimo území města

5.3

4.2

3.2

1.3

Bydlení

5.1

Zpracovat komplexní marketingovou
strategie města Plzně

Opatření

Bezpečnost

Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních
služeb vč. služeb návazných
a podpora zdravého životního stylu
obyvatel

Oživit centrum
města
Opatření

Kultura

Naplňovat Plán udržitelné mobility města
Plzně

Opatření
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Posílit informovanost obyvatel a jejich
pozitivní vztah k městu
Informovanost

Marketing

4.4

Zkvalitňovat veřejná prostranství
v centrální oblasti města

Informovanost

Veřejná prostranství

Hlavní aktivity
1.1.1 Zlepšovat využití veřejného prostoru ve městě formou
drobnějších úprav, pokračovat v regeneracích sídlišť
1.1.2 Podporovat projekty napomáhající zvyšování bezpečnosti
ve městě
1.2.1 Dostavět městský okruh a další komunikace umožňující
navrátit dnešním dopravním trasám vzhled příjemných
městských ulic
1.2.2 Systematicky řešit parkování ve městě (záchytná
parkoviště, zóny, parkovací domy)

1.2.3 Zlepšovat podmínky pro MHD
1.2.4 Zlepšit provázanost jednotlivých druhů dopravy
1.3.1 Zvyšovat kapacity sítě sociálních služeb a služeb
návazných, s ohledem na demografický vývoj ve městě
1.4.1 Vybudovat havarijní zdroj surové vody
1.4.2 Rozšířit stávající systém zásobování pitnou vodou
1.4.3 Rozšířit stávající systém odkanalizování území

2.1.1 Vytvořit komplexní systém komunikace a spolupráce
jednotlivých aktérů ve vzdělávání
3.1.1 Naplňovat Program zlepšení kvality ovzduší
3.2.1 Zpracovat koncepci hospodaření s vodou a na jejím základě
zavést pravidla pro veřejné i soukromé investice
3.4.1 Vytvořit a uvést do provozu Informační systém životního
prostředí otevřeným, živým a inspirativním způsobem

4.2.1 Omezit IAD ve prospěch chodců a MHD
4.4.1 Kultivovat oblast Americká - Sirková
5.1.1 Zpracovat a implementovat komplexní marketingovou
strategii města Plzně
5.3.1 Posilovat vzájemnou spolupráci s organizacemi, institucemi,
městy a obcemi na území Plzeňského kraje
5.4.1 Podporovat aktivní zapojování obyvatel do fungování
města

