Návrh SRP 2018-2024

ÚVOD
V druhé polovině roku 2015 byla otevřena diskuse v radě města Přeštice o aktualizaci
dokumentů pro strategické řízení. Dne 21. 9. 2015 rada města rozhodla o zahájení prací na
přípravě návrhu Strategického rozvojového plánu města Přeštice (SRP) usnesením
č. 516/2015.
Zadání bylo specifikováno vůči pracovníkům města i externím spolupracujícím subjektům
na první informační schůzce se zastupiteli a vedoucími úředníky dne 22. 9. 2015 takto:


provést revizi stávajících plánovacích dokumentů, včetně zhodnocení plnění platného
strategického plánu rozvoje města Přeštice na léta 2006 – 2010 s výhledem do r. 2015
– viz příloha A1.



provést nejen jejich aktualizaci, ale aplikovat do tvorby nového SRP i aktuální
poznatky z oblasti strategického plánování rozvoje měst a obcí, inspirovat se
zkušeností obdobných měst a vnést do tvorby pokud možno i vlastní proaktivní a
inovační přístup



prodloužit plánování a organizaci realizace konkrétních záměrů a projektů na dvě
volební období (8 let) a zpracovat výhled, resp. formulovat preference města na
horizont jedné generace, tj. do období cca 2025 - 2034.

Východiska, účel a hlavní cíle SRP byly specifikovány souhrnně následovně:


respektovat kontinuitu dosavadního vývoje, tzn. přirozené zhodnocení tradic města,
potenciálu lidí i subjektů i geografického postavení, uplatnit již vyzkoušené postupy
komunitního plánování



zajistit větší zapojení občanů i právních subjektů na území města do přípravy a
realizace záměrů a projektů rozvoje města



usilovat při tvorbě, realizaci i průběžných korekturách SRP o zásadní zvýšení shody
všech zainteresovaných lidí s cílem zajistit vyšší efektivitu fungování města pomocí
stabilního plánování a projektové přípravy věcných i finančních řešení situací (oprav
majetku, investic, záměrů, projektů atd.)



využít tvorby SRP k posílení znalostí a dovedností pracovníků, složek i organizací
města k posílení zejména dovednosti aktivně řešit situace ve všech oblastech života
občanů



uplatnit, příp. alespoň iniciovat a podporovat nové inovační přístupy a trendy
(technologické i procesní inovace, včetně informačních a komunikačních technologií),
zejména v prioritních oblastech rozvoje města



dosáhnout prokazatelného zvýšení pozitivního vnímání způsobu i forem rozvoje města
i sounáležitosti s městem ze strany občanů i návštěvníků



dosáhnout politické shody v zastupitelstvu při tvorbě i realizaci strategického plánu a
navazujících koncepcí tak, aby rozvoj města v souladu s průběžně aktualizovaným
strategickým plánem byl plynulý a nebyl ohrožován výměnou vedení města ve
čtyřletých volebních obdobích

