
Strategický plán rozvoje 
města Kuřimi

Návrh předložený Zastupitelstvu města Kuřimi pracovní skupinou, 
7. 3. 2006



Struktura
Analytická část
– Profil města

• charakteristika jednotlivých stránek města
• zdroj faktografických informací

– SWOT analýza
• vyjádření vnitřních a vnějších podmínek a 

příležitostí
• projednána v září 2005 

Návrhová část



Návrhová část
Strategický dokument
• formuluje cíle a cesty k jejich dosažení

Vytváří operativní rámec pro řízení rozvoje 
města ve střednědobé perspektivě (2020)
• pomáhá zachovat kontinuitu vývoje města

Ke Strategickému plánu by se měly 
vztahovat jednotlivé záměry a projekty města
• také argument k získávání prostředků z externích 

zdrojů
Vytváří potenciál pro posílení spolupráce
mezi radnicí, podnikateli a občanským 
sektorem



Návrhová část: výsledek týmové práce

Projednávána Pracovní skupinou pro 
strategický rozvoj města
• 15+1 členů
• jednání od října 2005 do ledna 2006

Uvedené formulace jsou výsledkem 
kompromisu
Snaha o vyváženost 
• současně obecné (zahrnout vše podstatné) i 

konkrétní (východisko pro jednání, projekty)



Struktura návrhové části
Vize
Rozvojové záměry
• čeho chceme dosáhnout

Opatření
• soubor činností vedoucích k dosažení

záměru

Aktivity
• konkrétní činnosti nebo projekty



Návrhová část: statistika

Vize: 1 

Rozvojové záměry: 13
• rozděleny do čtyř problémových oblastí

Opatření: 35

Aktivity: cca 150



Problémová oblast A

INFRASTRUKTURA
A.1 Snížit dopravní zatížení města
• Zajištění vhodného napojení města na rychlostní komunikaci R43
• Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
• Vybudování sítě cyklostezek

A.2 Zlepšit dopravní obslužnost
• Zlepšení návaznosti mezi jednotlivými spoji veřejné dopravy
• Zvýšení komfortu cestování veřejnou dopravou

A.3 Posílit územní integritu města
• Zvýšení stupně propojení částí a lokalit města
• Zajištění bezbariérového přístupu k objektům veřejné správy, 

veřejné dopravy a služeb



Problémová oblast B

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ
B.1 Snížit zatížení životního prostředí aktivitami 
subjektů ve městě

• Monitorování stavu životního prostředí ve městě
• Snížení množství emisí prostřednictvím podpory zavádění moderních 

environmentálních technologií
• Snížení množství nerecyklovaného odpadu na 1 obyvatele
• Snížení energetické náročnosti budov
• Snížení zatížení města hlukem a prachem
• Zlepšení odtokových poměrů a čistoty povrchových vod

B.2 Zvýšit přístupnost a environmentální a 
estetickou hodnotu příměstské i městské krajiny

• Rozčlenění a zvýšení prostupnosti příměstské krajiny…
• Minimalizace bariérového efektu stavby R43
• Zvýšení nabídky ploch pro trávení volného času a úprava veřejných prostranství

B.3 Podpořit zájem občanů o sport a zachování
zdraví

• Zlepšení stavu sportovišť a podpora činnosti občanů a sdružení organizujících 
pravidelnou sportovní činnost



Problémová oblast C

LIDSKÉ ZDROJE A 
PODNIKÁNÍ

C.1 Zvýšit kvalitu vzdělání a uplatnitelnost 
absolventů kuřimských škol

• Zlepšení podmínek pro vzdělávání
• Zvýšení atraktivity městské knihovny

C.2 Vytvořit podmínky pro další rozvoj 
podnikání a koordinovat jej s potřebami města

• Podpora malého a středního podnikání

C.3 Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a 
obyvatele 

• Zvýšení nabídky služeb cestovního ruchu
• Zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí
• Rozšiřování nabídky příležitostí trávení volného času a pořádání akcí
• Rozšíření sítě cyklotras a jejich postupné převádění na bezpečné úseky

C4 Zkvalitnit systém sociálních služeb
Zefektivnění systému sociálních služeb



Problémová oblast D

ŘÍZENÍ ROZVOJE
D.1 Zvýšit efektivitu a otevřenost místní
veřejné správy

• Zapojení občanů do procesů řízení města
• Efektivní využití nástrojů územního plánování k řízení prostorového rozvoje 

města
• Zajištění bezproblémového provozu inženýrských sítí
• Zlepšení vztahů s veřejností a propagace města
• Modernizace nástrojů k vedení svěřených agend samosprávy a státní správy

D.2 Posílit vazby města s obcemi spádového 
území a s vyššími samosprávnými institucemi

• Posílení spolupráce v rámci dobrovolného svazku obcí
• Iniciativní role při řešení očekávaných problémů ve spádovém území města
• Posílení spolupráce s Jihomoravských krajem a městem Brnem

D.3 Zvýšit podíl příjmů z externích zdrojů
• Posílení úlohy střednědobého plánování a strategického řízení města
• Vytvoření zásobníku projektů připravených k realizaci



Jak se Strategickým plánem 
pracovat?

Projednání, připomínky, doplnění
• získání politické podpory
• seznámení s jeho obsahem

Akční plán
• vybrat aktivity, které chceme začít realizovat v 

nejbližších dvou letech
• 2 podmínky: musí být považovány za důležité a 

musí být dostatečně připravené
• počet aktivit by měl odpovídat dostupným zdrojům

Monitorování
• např. každoroční zpráva

Aktualizace
• akční plán každoročně
• Strategický plán podle potřeby (5 let)



Strategický plán rozvoje města Kuřimi

Plné znění strategie:
www.kurim.cz/rozvoj.html

Děkuji za pozornost!
Petr Daněk

katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc,
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc,

tel. 585 634 508, petr_danek@atlas.cz

Kontakt pro připomínkování: 
Odbor investiční a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim

Tel. 541 422 330, kucera@radnice.kurim.cz

http://www.kurim.cz/rozvoj.html
mailto:petr_danek@atlas.cz
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