Přehled hlavních témat a hlavních cílů Pracovních skupin
Pracovní skupiny pro tvorbu strategie
Hlavní náplň:
 projednávají dílčí tematické oblasti strategie podle definovaných hlavních témat a hlavních
cílů pracovních skupin spolu s návrhy a výstupy zpracovatele z analytické a návrhové části
strategie
 závěry a doporučení pracovních skupin se předkládají koordinačnímu výboru

A) PS Kvalita života
Hlavní témata:
 občanská vybavenost
 sociální a zdravotní služby
 kultura, sport a volnočasové aktivity
 životní prostředí (kvalita ovzduší, vod, hlukové zatížení, atd.)
Hlavní cíle:
 definování cílového stavu kvality života ve městě v roce 2030 a definování způsobů, jak
tohoto cílového stavu dosáhnout
Odpověď na otázku: Proč bydlet ve Zlíně? Zlín = rodinné město s kvalitním životním
prostředím, množstvím zeleně, širokou škálou dostupných kvalitních služeb (MŠ, ZŠ, hřiště,
komunitní centra, domovy pro jednotlivé cílové skupiny aj.), atrakcí (hokej, fotbal, divadlo,
filharmonie, ZOO aj.) a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky města.
 definovaní možností a způsobů zvýšení kvality života ve městě a definování standardů s cílem
zvýšení počtu obyvatel na cca 100 tis.; cílový počet obyvatel se bude odvíjet od potřeby
zachování současných výhod města, kterými jsou kvalitní životní prostředí, bezpečnost,
dostupnost zeleně aj. volnočasových aktivit
 posouzení občanské vybavenosti města a jednotlivých místních částí pro jednotlivé skupiny
obyvatel
 identifikace chybějících prvků občanské vybavenosti a nalezení vhodných lokalit pro jejich
umístění
 definování nejdůležitějších oblastí ve zlepšení životního prostředí ve městě a zvýšení
připravenosti města na změny klimatu
 posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

B) PS Vzdělání
Hlavní témata:
 základní aspekty jednotlivých stupňů vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
 spolupráce města a UTB
 variabilita v rámci vzdělávacích programů
 podpora technického vzdělávání na všech stupních
 navázání na historický odkaz vzdělávacího systému fy Baťa (důraz na jazyky, manažerské
dovednosti, technické dovednosti)
Hlavní cíle:
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definování cílového stavu kvality vzdělávání ve městě v roce 2030 a definování způsobů, jak
tohoto cílového stavu dosáhnout v souladu se vznikající aktualizací Koncepce rozvoje školství
statutárního města Zlína a dalšími strategickými dokumenty města (MAP aj.)
Odpověď na otázku: Proč bydlet ve Zlíně? Zlín = rodinné město s kvalitním vzděláváním na
principech Baťova školství s akcentací podpory jazykových a ekonomických znalostí,
manažerských schopností, technických dovedností a zdravého životního stylu.
definování konkrétních způsobů a možností SMZ jak podpořit kvalitu výuky ve školách a
v předškolních zařízeních
Systém školství v ČR nezvládá pružně reagovat na nové trendy, cílem je proto nalézt způsoby,
jak mít ve Zlíně jiné vzdělávání než v jiných městech. Prostor mohou dát rámcové programy,
kde by zřizovatel kladl důraz na určitá témata, městské soukromé školy nebo „kroužky“ po
běžné školní docházce v prostorách školy.
definování konkrétních způsobů a možností SMZ jak podpořit uplatňování absolventů škol a
mladých lidí v místních firmách a ve firmách umístěných v přijatelné dojezdové vzdálenosti
od města
posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

C) PS Bezpečnost
Hlavní témata:
 zachování současné úrovně bezpečnosti ve městě při zhoršujících se globálních
bezpečnostních podmínkách
 kybernetická bezpečnost
 krizové řízení
Hlavní cíle:
 definování cílového stavu bezpečnosti ve městě v roce 2030 a definování způsobů, jak tohoto
cílového stavu dosáhnout
Odpověď na otázku: Proč bydlet a podnikat ve Zlíně? Zlín = bezpečné město pro rodiny i
podnikatele a zároveň město s kybernetickou bezpečností pro občany i pro společnosti sídlící
ve Zlíně (ochrana proti hackerům aj.), kterou v budoucnu využijí všechna odvětví a která
může být důvodem založení živnosti nebo společnosti ve Zlíně.
 definování nejdůležitějších oblastí rozvoje bezpečnosti ve městě a definování vhodných
bezpečnostních opatření SMZ včetně preventivních aktivit
 definování principů nastavení a rozvoje systému řízení kybernetické bezpečnosti v souladu s
Informační strategií statutárního města Zlína na období let 2019 – 2024
 posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

D) PS Doprava a technická infrastruktura
Hlavní témata:




silniční a železniční síť
udržitelná městská mobilita
další technické sítě

Hlavní cíle:
 definování cílového stavu dopravní a technické infrastruktury ve městě v roce 2030 a
definování způsobů, jak tohoto cílového stavu dosáhnout
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Odpověď na otázku: Proč bydlet ve Zlíně? Zlín = město s kvalitní MHD a dobrou dostupností
do okolních měst i jiných krajských měst a na Slovensko, město, kde se rodiče nebojí poslat
děti samotné do školy, na hřiště apod. i díky eliminaci dopravních rizik a díky případnému
snížení dopravy, které je dáno preferencí odstavných parkovišť, MHD, cyklodopravy,
železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
definování nejdůležitějších oblastí rozvoje dopravní a technické infrastruktury ve městě
včetně definování konkrétních opatření v souladu se strategickými dokumenty města
(Generel dopravy pro město Zlín, SUMF aj. včetně vznikajícího SUMP)
definování opatření na zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních systémů v souladu s Informační strategií statutárního města Zlína
na období let 2019 – 2024 a dalšími strategickými dokumenty města
posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

E) PS Územní plánování a urbanismus
Hlavní témata:
 vytváření podmínek pro vznik lokalit pro rozvoj různých forem podnikání s důrazem na
podnikání s vysokou přidanou hodnotou
 bydlení
 veřejná prostranství
 zeleň
 výšková omezení
 plochy pro plošnou a liniovou infrastrukturu
Hlavní cíle:
 definování cílového stavu urbanismu ve městě v roce 2030 a definování způsobů, jak tohoto
cílového stavu dosáhnout
Změna územního plánu s důrazem na hlavní témata s cílem zvýšení počtu obyvatel na cca 100
tis. a vytvoření zázemí jak pro občany, tak pro podnikatele. Cílový počet obyvatel se bude
odvíjet od potřeby zachování současných výhod města, kterými jsou kvalitní životní prostředí,
bezpečnost, dostupnost zeleně aj. volnočasových aktivit. Při hledání nových lokalit k bydlení a
podnikání a při rozvoji stávajících lokalit je třeba klást důraz i na ekonomický aspekt vzdálené lokality jsou finančně náročné na obsluhu MHD, zimní údržbu aj. služby, takže
v úvahu připadá upřednostnění výstavby výškových budov vzhledem k faktu, že zahušťování
města na úkor zeleně, dětských hřišť, parků aj. míst k odpočinku není žádoucí.
 definování nejdůležitějších oblastí a způsobů rozvoje urbanismu ve městě (plochy pro
podnikání, bydlení, veřejná prostranství aj.) při zachování stávajících ploch městské zeleně
 posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

F) PS Vstřícné město
Hlavní témata:
 snížení byrokratické zátěže a zjednodušení procesů
 vstřícnost vůči občanům a podnikatelům
 vytváření přívětivého prostředí pro podnikání, trh práce, ekonomický rozvoj
 implementace „smart“ technologií do řízení a správy města
 eGovernment
 vnější komunikace a image města
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Hlavní cíle:
 definování cílového stavu správy města a jeho vnější komunikace v roce 2030 a definování
způsobů, jak tohoto cílového stavu dosáhnout
Odpověď na otázku: Proč bydlet a podnikat ve Zlíně? Zlín = město s vstřícným jednáním na
úřadech, s poradenskými službami v jednotlivých odvětvích a jinými způsoby pomoci
občanům nebo soukromým subjektům (ideálně možnost vše vyřešit i vzdáleně), město
s hrdými občany a s dobrým jménem v rámci ČR, případně i v zahraničí.
 definování oblastí a způsobů jak zkvalitnit správu města a jeho vnější komunikaci s podporou
rozvoje elektronických služeb a prvků Smart City
 identifikace možností města jak podpořit rozvoj podnikání a cestovního ruchu
 posouzení návrhů a výstupů zpracovatele strategie se zaměřením na témata řešená pracovní
skupinou

G) PS Vizionářská
PS pro průřezový aspekt; vnáší do procesu tvorby strategie vizionářský nadhled.

Pracovní skupina pro implementaci strategie
Hlavní náplň:
 projednává implementační část strategie (řídící strukturu implementace, metodiku
sestavování a aktualizace akčních plánů s vazbou na proces schvalování rozpočtu města,
nastavení indikátorů a plánu evaluací, monitoring, komunikační plán a plán řízení rizik, návrh
aktualizace Směrnice č. 7/2013 o strategickém řízení statutárního města Zlína případně
dalších relevantních směrnic města) dle návrhů zpracovatele strategie
 závěry a doporučení pracovní skupiny se předkládají koordinačnímu výboru
 pracovní skupina svou činnost zahajuje až v závěru procesu tvorby strategie – tj. v době, kdy
začne probíhat tvorba implementační části strategie.
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