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Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň 
 
Od dubna do června dostanou při přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě 
opět slovo Plzeňané. Tentokrát na veřejných projednáních tzv. návrhové části strategického 
plánu, která jsou naplánována ve všech městských obvodech. Dokument získal 
v posledních měsících konkrétnější obrysy. Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž 
obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty, přichází na řadu diskuze 
o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění. 
 
„Setkání s občany jsou naplánována proto, abychom získali zpětnou vazbu nejen k životu v celé 
Plzni, ale i v jednotlivých městských částech. Vážíme si všech podnětů, které jsme doposud 
obdrželi, a věříme, že touto cestou přijdou další. Je pro nás důležité řešit rozvoj města ve 
spolupráci s těmi, kteří zde žijí. Zároveň chceme připravit dobré podmínky také pro život jejich dětí 
a vnoučat,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
Analytickou část dokumentu schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. „Bylo definováno šest 
nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, 
s nimiž je třeba se vypořádat,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z téže organizace, která má 
koordinaci zpracování strategického plánu na starosti. Podrobnější informace včetně kontaktního 
formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete 
na www.ukr.plzen.eu. 
 
 
Harmonogram veřejných projednání – představení návrhu a diskuze 

 ve středu 19. 4. 2017 od 16 do 19 hodin v Šeříkovce (Městský obvod Plzeň 2) 

 v pondělí 24. 4. 2017 od 16 do 19 hodin v hasičárně, K Cihelnám 28 (Městský obvod Plzeň 
8 – Černice) 

 v úterý 2. 5. 2017 od 16 do 19 hodin ve školní jídelně na 16. ZŠ, Resslova 6 (Městský 
obvod Plzeň 3) 

 ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na SOU elektrotechnickém (internáty Skvrňany), 
Vejprnická 56 (Městský obvod Plzeň 3) 

 v úterý 9. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v budově Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru 10 
(Městský obvod Plzeň 3) 

 v úterý 16. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Mohylová 55 
(Městský obvod Plzeň 4) 

 ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, 
Karlovarská 99, společenský sál (Městský obvod Plzeň 1) 

 v pondělí 22. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, 
V Radčicích 19 (Městský obvod Plzeň 7 - Radčice) 

 v úterý 23. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Prvomájová 
21 (Městský obvod Plzeň 5 – Křimice) 

 v pondělí 29. 5. 2017 od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, K Sinoru 
62 (Městský obvod Plzeň 10) 

 v úterý 30. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v Lidovém domě v Liticích (přísálí), K Roli 344, Litice 
(Městský obvod Plzeň 6 – Litice) 
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 ve středu 7. 6. 2017 od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora, Malesická náves 1 
(Městský obvod Plzeň 9) 

 
 
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 
- 07–09/2017: dokončení návrhové části dle připomínek 
- 09–12/2017: 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. 

mailto:jurikova@plzen.eu
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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
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