Zápis z jednání – veřejné projednání (setkání s občany města)
Číslo zápisu
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Projekt

Strategický plán Města Albrechtic do roku 2030

Datum:

Středa dne 1. 12. 2021, od 16:00 hod.

Místo:
Účastníci:
Hlavní účel
jednání

Město Albrechtice, budova základní školy – tělocvična
Veřejnost města
Získání podnětů pro zpracování Strategického plánu od veřejnosti města

A. Předmět jednání
Předmětem bylo veřejné projednání, které bylo realizováno za účelem získání podnětů pro zpracování
Strategického plánu Města Albrechtic do roku 2030, který je financovaný z rozpočtu města. Na
základě veřejné zakázky je zpracovatelem tohoto dokumentu společnost KPMG Česká republika, s.r.o.
Program jednání:
1. Úvodní slovo zástupců města

16:00 – 16:10

2. Představení zpracování Strategického plánu

16:10 – 16:20

3. Shrnutí analytických zjištění

16:20 – 16:30

4. Podněty od občanů

16:30 – 17:20

5. Vize rozvoje města

17:20 – 17:40

6. Moderovaná diskuse

17:40 – 17:55

7. Závěr

17:55 – 18:00

V rámci jednání pracovních skupin byly prezentovány:
• Relevantní výsledky analytické části k aktuálnímu stavu zpracování Strategického plánu
• Související výsledky dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů
• Průběžné výsledky pocitové mapy
B. Průběh jednání
•

Na úvod jednání byl představen způsob zpracování Strategického plánu jako klíčového
rozvojového dokumentu města. Součástí byla prezentace výsledků dotazníkového šetření,
pocitové mapy a výsledků socioekonomické analýzy.

•

V dalších průběhu veřejného projednání byly s veřejností diskutovány tyto oblasti:
o Vzdělávání ve městě se zaměřením na Střední odbornou školu – z výsledku vyplynula
nutnost pokračovat v diskusi nejlépe na úrovni pracovní skupiny v rámci
implementace dokumentu se zástupci školy, kraje, města a ekonomických subjektů.
o Současný územní plán – dle názoru veřejnosti stávající územní plán může
představovat omezení v rozvoji města, které je nezbytné řešit prováděním změn.
o Doprava – veřejnost poukázala na nevhodné trasování malého obchvatu, který
vhodně neřeší vytěsnění tranzitní dopravy z města. Současně představuje blokaci
vhodného rozvojového území.
o Podpora cestovního ruchu – dle názoru veřejnosti je důležitou oblastí rozvoje města.
Z diskuse vyplynulo, že rozvoj je nutné založit na spolupráci a využití dostupného
potenciálu (cykloturistika, pěší turistika, akce, zdravé životní prostředí atd.). Nutno
řešit ubytovací prostory. Jako vhodné řešení by byl vznik kempu, místa pro
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o

•
•

karavanové stání, glamping, případně apartmánové bydlení. Diskutován byl také vznik
infocentra.
Městský turistický okruh (MTO) – zástupci veřejnosti poukázali na nedořešené
majetkoprávní vztahy města. Význam MTO v podpoře rozvoje turismu byl potvrzen.
Vhodné řešení stávajících problémů nebylo na jednání nalezeno a je nutné jej řešit
v rámci implementace strategického plánu.

V závěrečné části veřejného projednání byla s veřejností diskutována budoucí vize rozvoje
města. Účastnici identifikovali pozitivní a negativní asociace budoucího stavu města.
Výsledky veřejného projednání budou zapracovány do výsledné podoby návrhové části
Strategického plánu.

C. Další postup
•
•
•

Do 17.12.2021 – uveřejnění všech relevantních výstupů na webu města a zahájení
připomínkového řízení s veřejností.
Leden 2022 – vypracování návrhové části Strategického plánu na základě jednání pracovních
skupin a veřejného projednání
Únor 2020 – projednání Strategického plánu v orgánech města (rada a zastupitelstvo)
Zapsal
Radek Chaloupka

Schválil
Za objednatele

Za dodavatele

Jana Murová

Radek Chaloupka

D. Příloha
•
•

Průvodní prezentace
Fotodokumentace (viz níže)
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