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U S N E S E N Í  
 

přijatá na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 
 
 
 
 

 
čís. 10/2005  ze  dne 13.12.2005  
 
1161/2005 
ZM bere na vědomí zprávu o tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi, vznikající 
propojením strategického a komunitního plánování. 

Termín plnění: 13.12.2005 (OIRR) 
 
 
 
 
čís. 02/2006  ze  dne 7.3.2006  

 
1036/2006  
ZM bere na vědomí předloženou pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města 
Kuřimi k připomínkování vč. termínu uzávěrky podávání připomínek 21.3.2006 a bere na 
vědomí, že definitivní verze Strategického plánu rozvoje města Kuřimi bude předložena 
k jednání zastupitelstva města 18.4.2006. 

Termín plnění: 18.4.2006 (OIRR) 
 
 

 
 
čís. 03/2006  ze dne 18.4.2006  
 
1054/2006  
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřimi a pověřuje starostu města  
předložením zprávy o jeho plnění na třetím zasedání ZM v roce 2007. 

Termín plnění: 30.4.2007 (OIRR) 
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ÚVOD 
 
Kuřim je největším městem v okrese Brno-venkov. Ekonomické, sociální a politické 
změny v uplynulých letech vytvořily prostředí, které umožnilo využití výhodné polohy 
města i zhodnocení jeho průmyslové tradice. Kuřim je v současnosti jedním z nejrychleji 
rostoucích měst v ČR a patří k nejvýznamnějším hospodářským centrům Jihomoravského 
kraje. Střediskovou funkci města vyjadřuje i udělení statutu obce s rozšířenou působností 
od roku 2003. 

 Rychlý růst města v kombinaci se socioekonomickými změnami vytváří velký tlak 
na území města i jeho obyvatele. Nárůst intenzity dopravy a rozšiřování zastavěné plochy 
zhoršují životní prostředí ve městě. Očekávání i rizika jsou spojována s připravovanými 
velkými dopravními investicemi. Tento vývoj vytváří zvýšenou potřebu koordinace 
činností na území města, a to nejen v krátkodobém pohledu, tak jak tomu bylo doposud, 
ale také z hlediska naplňování dlouhodobých cílů. Výrazem vědomí potřeby koordinovat 
vývoj města v dlouhodobější perspektivě bylo v roce 2005 rozhodnutí o zpracování 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi.  

 Strategický plán je významný programový dokument, formulující cíle rozvoje 
města a cesty k jejich dosažení. Kombinuje pohled na město jako na celek, včetně 
vztahů k jeho okolí, s pohledem na jednotlivé složky života ve městě. Vytváří širší 
koncepční rámec, který usnadňuje politické reprezentaci města rozhodování 
v konkrétních otázkách. Svým dlouhodobým zaměřením pomáhá zachovat kontinuitu 
vývoje města a snížit závislost na momentálním politickém složení. Současně by však 
měl být živým dokumentem, a to jak ve smyslu dokumentu, se kterým se pracuje a ze 
kterého vycházejí konkrétní rozvojové záměry, tak ve smyslu dokumentu, který je 
potřeba periodicky aktualizovat, aby mohl pojmout potřeby a problémy, které dnes 
neznáme nebo neumíme pojmenovat. Bylo by dobré, aby diskuse strategického plánu a 
zejména jeho realizace přispěla k posílení spolupráce veřejné správy města s místními 
podnikateli a podpořila zapojování veřejnosti do rozhodování. V neposlední řadě je 
význam dokumentu i v tom, že pomáhá nacházet argumenty v úsilí o získávání 
finančních prostředků na rozvojové projekty z externích zdrojů.  

 Příprava Strategického plánu rozvoje města Kuřimi začala v roce 2005. Tento rok 
tak byl v historii rozvoje města do jisté míry přelomový, neboť kromě přípravy a 
projednávání Strategického plánu se Kuřim stala členem Národní sítě zdravých měst ČR a 
také vstoupila do dobrovolného svazku obcí Kuřimka.  

 Strategický plán rozvoje města Kuřimi tvoří (a) Profil města, (b) SWOT analýza a 
(c) Návrhová část. Návrhová část vychází z Profilu a SWOT analýzy a formuluje vizi 
města Kuřimi v roce 2020, rozvojové záměry, kterými chceme cíle (vize) dosáhnout, a 
opatření, specifikující způsoby dosažení rozvojových záměrů. Projednávání záměrů a 
opatření Strategického plánu probíhalo od října 2005 do ledna 2006, kdy ve 
dvoutýdenních intervalech vedli členové pracovní skupiny pro strategický rozvoj města ve 
spolupráci s externím konzultantem (Petr Daněk) diskuse o formulaci jednotlivých 
opatření a aktivit tak, aby co nejlépe vyjadřovaly kroky potřebné ke zlepšení života ve 
městě. Následující návrhová část je výsledkem jejich práce. 

 Jak s dokumentem pracovat? Především by předložená pracovní verze měla projít 
širší diskusí v politické reprezentaci města i veřejnosti. Výsledkem diskuse by měla být 
taková formulace rozvojových záměrů a opatření, která získá co nejširší podporu napříč 
politickými i zájmovými skupinami. Je to téměř vždy výsledek kompromisu, o čemž jsme 
se mnohokrát přesvědčili při jednání pracovní skupiny. Přijaté formulace by měly být 
natolik obecné, aby dokázaly zahrnout všechny podstatné známé a očekávané potřeby 
města, a současně natolik konkrétní, aby se staly východiskem pro jednotlivé projekty a 
činnosti.  

 Dalším krokem k realizaci – či praktické implementaci – Strategického plánu by 
mělo být vytvoření akčního plánu. Do něj by měly být vybrány takové aktivity (projekty, 
činnosti), které jsou považovány za významově prioritní a současně jsou natolik 
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 připraveny, že s jejich realizací jsme schopni začít bez velkého prodlení, zpravidla 
v průběhu nejbližších dvou let. Není reálné v krátkém čase dosáhnout všech cílů 
Strategického plánu – proto vybraných aktivit musí být jen omezený počet, úměrně silám 
a prostředkům, které na zvolené - dvouleté – období máme k dispozici nebo jsme 
schopni získat. 

 Dále je potřeba přijmout způsob monitorování realizace Strategického plánu, 
včetně akčního plánu. Monitorování může být zajištěno formou ročních zpráv, uvádějících 
úspěchy a neúspěchy v uplynulém roce a navrhujících opatření pro příští období. 
V případě akčního plánu by měla každoročně probíhat jeho aktualizace – (a) zhodnocení 
realizovaných aktivit, (b) rozhodnutí, zda ponechat mezi prioritními aktivity, které se 
nepodařilo realizovat, a (c) doplnit nové aktivity pro příští dvouleté období, v závislosti na 
přijatých prioritách a dostupných prostředcích.  

 V delší periodě – např. pětileté – by měl být aktualizován i samotný Strategický 
plán, neboť vzhledem k rychlosti společenského vývoje je reálné předpokládat, že v této 
době vzniknou potřeby, které dnes neumíme pojmenovat. Praktickým aspektem je 
doporučení časovat diskusi o aktualizaci Strategického plánu do období mezi roky 
komunálních voleb. 

 Věřím, že jak samotná diskuse, tak především postupná realizace opatření 
navržených Strategickým plánem povede ke zlepšení života ve městě a posílení kuřimské 
identity. 

 

Petr Daněk,  
externí konzultant 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba pro strategický rozvoj města: 
 
Mgr. Vojtěch Kučera 
Odbor investiční a regionálního rozvoje 
Městský úřad Kuřim 
Jungmannova 968 
664 34 Kuřim 
Tel. 541 422 330 
kucera@radnice.kurim.cz
www.kurim.cz/rozvoj.html
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