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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

1. Identifikace 
východisek –

hodnocení situace

4. Realizace 
naplánovaných 

činností a 
sledování efektů

5. Zhodnocení 
realizace a 

zpětná vazba –
doplnění či změna 

plánu

2. Volba 
směřování 

rozvoje – čeho 
chceme dosáhnout

3. Stanovení 
způsobu 

realizace – jak 
toho dosáhneme

PROCES
STRATEGICKÉHO

PLÁNOVÁNÍ



časový horizont 
prostorová dimenze 
struktura 
územní provazby
nové trendy

K čemu bude nová Strategie zejména sloužit?

Hlavní zastřešující strategický dokument města i s ohledem na metropolitní oblast –

stanoví hlavní cíle a směry rozvoje na další období, vč. hlavních strategických projektů

„Manuál“ pro každodenní řízení města bez ohledu na volební období

Podklad pro koncipování a tvorbu nového územního plánu

Podklad pro každoroční sestavování rozpočtu města

Základ pro jednotlivé dílčí koncepce a větší zapojení aktérů do jejich realizace

PROČ NOVÁ STRATEGIE?



INTEGROVANÝ PŘÍSTUP



PRINCIPY STRATEGIE 2050

Otevřenost
Vstřícnost 
Odpovědnost 
Ohleduplnost 
Efektivita
Chytrost 
Diverzita
Modularita



OTEVŘENOST A VSTŘÍCNOST



ODPOVĚDNOST – OHLEDUPLNOST 



CHYTROST – EFEKTIVITA

http://www.projektyvbrne.cz/

http://www.projektyvbrne.cz/


DIVERZITA – MODULARITA

akční plány 

AKTIVITY - 2020

programová část 

PRIORITY A TÉMATA - 2025

strategická část 

HODNOTY, VIZE, CÍLE - 2050



Zapojení všech aktérů rozvoje vč. obyvatel města a jeho zázemí

S KÝM CHCEME NOVOU STRATEGII ŘEŠIT?

cílové 
skupiny

obyvatelé 
města 

(široká 
veřejnost, 
studenti, 

děti, cizinci, …)

odborná 
veřejnost

jednotlivé 
části 

magistrátu

příspěvkové 
organizace 
města, a.s.

ORP z 
metropolitní 

oblasti

městské 

části

Podnikatelé

investoři

neziskové 
organizace, 
občanský 

sektor

akademický 
sektor

mezinárodní 
partneři

média, 
novináři



MĚSTSKÝ EKOSYSTÉM



PROCESNÍ POSTUP

Možnost vyjádřit se musí dostat každý, ať je to občan či

instituce.

Nástroje pro tvorbu a projednání dílčích částí SpB budou

značně diverzifikované a budou nastaveny dle možností a potřeb

dané cílové skupiny.

Před schválením dané části SpB v orgánech města musí být

představena a projednána všemi politickými kluby města

Brna.

Proces musí být opakovatelný.



PROCES – ZÁKLADNÍ SCHÉMA



VĚCNÝ POSTUP

2. pol. 2016 1. pol. 2017 2. pol. 2017 1. pol. 2018

Východiska 
SpB

Strategická 
část

Programová 
(realizační) 

část 

Akční plán 
(plán 

potřeb)



DĚKUJI ZA POZORNOST

ZATÍM DĚKUJI ZA POZORNOST


