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Zlín - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým
horizontem do roku 2035.

Obecně závazné vyhlášky a
nařízení
Dotace

Strategický dokument „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 (dále jen Zlín 2030) je vrcholný plánovací
dokument města a navazuje na strategii Zlín 2020, jehož časový horizont se blíží naplnění.

Poplatky
Diskusní a bytové fórum

Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města
Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Zpracovatel
postupně vypracuje tři na sebe navazující části dokumentu: analytickou část, návrhovou část a implementační část. V
návaznosti na návrhovou a implementační část zpracovatel vypracuje také projektové návrhy klíčových projektů města a
první verzi akčního plánu s vazbou na proces schvalování rozpočtu města.

Tiskové zprávy
Volby a referendum
Magazín Zlín
Jarmarky
Oznámení akce veřejnosti
přístupné

Proběhlo výběrovému řízení na zhotovitele, kdy ve stanovené lhůtě bylo podáno 11 nabídek. Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek se uskutečnila dne 12. 2. 2020. Vzhledem k většímu počtu došlých nabídek a stanoveným hodnotícím
kritériím (nabídková cena celkem v Kč bez DPH s váhou 60% a kvalita realizačního týmu s váhou 40%), se komise bude
muset sejít ještě alespoň jednou pro finální výběr zhotovitele. Zhotovitel tak bude znám na konci února.

Základní informace

Pro tvorbu Strategie 2030 byly sestaveny pracovní skupiny pojmenované Kvalita života, Vzdělání, Bezpečnost, Doprava a
technická infrastruktura, Územní plánování a urbanismus, Vstřícné město a Vizionářská. Hlavní témata a hlavní cíle
pracovních skupin, které jsou podrobně uvedeny v příloze této zprávy, jsou stanoveny na základě výstupů z vizionářské
pracovní skupiny, která se skládá zejména významných osobností podnikatelské sféry a pracuje pod vedením primátora
města Jiřího Korce: „Na základě vznikající strategie Zlín 2030 by mělo být nastaveno jasné směřování města. Naším cílem
je, aby byl Zlín rodinným městem, které bude stavět na svých silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní prostředí,
dostupnost kvalitního školství i bohatý výběr z volnočasových aktivit. Chceme, aby ve Zlíně zůstávali, nebo sem přicházeli
produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny.“ Závěry a doporučení pracovních skupin se budou následně předkládat
koordinačnímu výboru.

Jsem podnikatel
Jsem turista
KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ
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„Původním cílem vizionářské pracovní skupiny bylo nalézt pro Zlín přívlastek „jedinečné technologie,“ kterou by na základě
strategie podporovalo, jak můžeme vidět například u Liberce, který se spojuje s nanotechnologiemi nebo Brnem, které je
spojováno zejména s IT technologiemi. Vzhledem k podpoře inovací a kreativních průmyslů a historii města odkazující se na
Tomáše Baťu jsem navrhoval například přívlastek „Zlín – kreativní jako Baťa.“ Po diskuzích však vyplynulo, že město má
řešit věci, které může přímo ovlivňovat, aby ve Zlíně žilo co nejvíce produktivních lidí, a podnikatelská sféra se pak postará o
to, jak pracovat s lidmi po stránce kariérní. Výstupem a zadáním pro další přípravy strategie je tedy Zlín jako rodinné město,“
dodal Jiří Korec.
Jedním z hlavních cílů pracovní skupiny Územní plánování a urbanismus je „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.“ Zbylé pracovní skupiny jako jeden z hlavních cílů zejména
odpovídají na otázku „Proč bydlet a podnikat ve Zlíně?“ a to následně:
Pracovní skupina Kvalita života
„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.“
Pracovní skupina Vzdělání

„Rodinné město s kvalitním vzděláváním na principech Baťova školství s akcentací podpory jazykových a ekonomických
znalostí, manažerských schopností, technických dovedností a zdravého životního stylu.“
Pracovní skupina Bezpečnost
„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.“
Pracovní skupina Doprava a technická infrastruktura
„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.“
Pracovní skupina Vstřícné město
„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 České republiky, případně i v zahraničí.“
Vložil/a: Tomáš Melzer
Čtenost článku: 1161

Dokumenty ke stažení
Přehled hlavních témat a hlavních cílů Pracovních skupin
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KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)
IČO: 00283924

ÚŘEDNÍ HODINY

TELEFON

Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické
nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA

ID: 5ttb7bs

E-PODATELNA

posta@zlin.eu
ZTRÁTY A NÁLEZY

Informace

výpis dle pracovišť »

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Informační a prezentační stránky

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Informační a prezentační stránky

PSG BERANI ZLÍN
Informační a prezentační stránky

STARÝ ZLÍN
Informační a prezentační stránky

ZOO ZLÍN
Informační a prezentační stránky

STEZA ZLÍN
Informační a prezentační stránky

ÚTULEK VRŠAVA
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MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN
Informační a prezentační stránky

LESY MĚSTA ZLÍNA
Informační a prezentační stránky

ZLÍN FILM OFFICE
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