
TISKOVÁ ZPRÁVA 

11. 1. 2016 

 

Vážení spoluobčané, 

 

rádi bychom Vás informovali o postupu prací při zpracování našeho Strategického plánu rozvoje. 

Jak jste jistě zaznamenali, proběhl v měsíci prosinci 2015 sběr dotazníků, kdy jste měli možnost se 

vyjádřit k tomu, jak jste spokojeni s životem ve Velešíně, a jak si přestavujete svůj život zde v letech 

budoucích. Vzhledem k tomu, že počet sebraných dotazníků byl malý, byl termín pro jeho vyplnění 

prodloužen do 15. 1. 2016. Dotazníky jste obdrželi společně se Zpravodajem přímo do Vašich 

schránek a můžete si je, v případě zájmu, vyzvednout v Informačním centru. 

Současně s realizací dotazníkového šetření byly založeny tzv. pracovní skupiny složené jednak ze 

zástupců představitelů obce, ale také z řad občanů. Každá pracovní skupina má svého garanta. 

Jedná se o pracovní skupiny: 

1. Kvalita života – garant:  Ing. Milan Prokeš  

2. Kultura a cestovní ruch – garant: Jaroslav Bartizal  

3. Rozvoj podnikání a spolupráce s městem – garant: Pavel Kohoutek 

4. Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost – garant: Jiří Růžička 

5. Sociální oblast a zdravotnictví – garant:  Zdeňka Kleinová 

Členové jednotlivých pracovních skupin se budou aktivně podílet na tvorbě již zmíněného 

rozvojového plánu.  

V současné době probíhá zpracování výsledků ze sebraných dotazníků a také je zpracováván 

souhrnný přehled všech aspektů, které jsou nedílnou součástí Velešína. Na základě těchto informací 

navrhne zpracovatel strategie tzv. SWOT analýzy – to znamená silné a slabé stránky, hrozby 

a příležitosti, které se objevují v jednotlivých oblastech našeho života, kdy jednotlivé oblasti 

odpovídají výše uvedeným pracovním skupinám. Takto aktivita bude hotová do konce ledna 2016. 

Výsledky dotazníkového šetření a všechny ostatní analýzy budou představeny pracovním skupinám 

v únoru. Členové pracovních skupin se k nim vyjádří a společně se zpracovatelem navrhnou Vizi 

a strategické cíle města do roku 2025.  Stanovené cíle budou popisovat  jakým způsobem město své 

vize dosáhne. Po té bude zpracovaná tzv. návrhová část, ve které budou definovány jednotlivé kroky, 

které by mělo město udělat k naplnění strategických cílů – bude se jednat o konkrétní projekty a o to, 

kdy je nejvhodnější je realizovat. 

Ještě než bude Strategický plán rozvoje předložen ke schválení zastupitelstvu, bude umístěn na 

webových stránkách města, abychom umožnili občanům se k němu vyjádřit. Vaše připomínky budou 

zpracovány a hned po té bude zorganizováno tzv. veřejné slyšení, na kterém bude celý Strategický 

plán rozvoje města Velešín představen a vy se k němu budete moci vyjádřit znovu přímo na místě. 

Předpokládaný termín konání tohoto veřejného slyšení je plánován na druhou polovinu dubna. 

O jeho konání budete všichni včas informováni.  

Děkujeme všem, kteří již dotazníky vyplnili a také všem, kteří se aktivně zapojili do činností 

pracovních skupin. 

 

Zpracovala: O. Harvalíková, 11.1.2016 


