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Anotace 

Diplomová práce „Formování a realizace komunálních politik v okrajových regionech na 

příkladu města Moravská Třebová“ popisuje procesy vzniku strategických rozvojových koncepcí 

v malém sídle na pomezí Čech a Moravy, které bylo v 90. letech 20. století zasaženo 

ekonomickou krizí v klíčových průmyslových odvětvích místní výroby. Bylo nutno zahájit 

procesy strategického plánování a nastolit cíle a cesty k oživení ekonomické situace a rozvoji 

základů občanské společnosti, jako je sociální oblast a oblast veřejného života vůbec. Práce 

sleduje čtyři typy politik – jednu celkovou strategickou koncepci, strategii ekonomického 

rozvoje, plán na rozvoj sociálních služeb a významný investiční projekt. V závěrečných 

kapitolách hodnotí roli samosprávy při formování těchto politik a schopnost managementu města 

je implementovat. 

 

Annotation 

This thesis „Formation and implementation of communal policies in border regions, the 

particular example of a town Moravská Třebová“ has been focusing on processes of formation of  

development conceptions in a small domicile on the border of Bohemia and Moravia which were 

affected by economic crisis in key fields of industry of local production at the end of 20th 

century. It was necessary to introduce processes of strategic planning and to set goals and 

directions to emphasise the economic situation and development of basis of society, f. e. social 

issues and a public life in general. The thesis follows four different kinds of policy – overall 

strategic conception, strategy of economic development, plan for development of social service 

and important investment project. In final chapters there is an evaluation of autonomy role within 

forming of this particular policy and ability of town managament to implement them accordingly. 
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1 Úvod 
 
   
     Dobrá komunální politika je základem fungování státu. Přitom posláním dobře fungující 

samosprávy je nejen rozvíjet ekonomickou prosperitu sídla, ale také pěstovat a rozvíjet  

komunitu v obci či ve městě v souladu s jejich udržitelným ekonomickým, sociálním                         

a ekologickým rozvojem. To se může dařit jen v podmínkách vzájemné spolupráce, poctivého 

zájmu o veřejné blaho a zájmu o názory veřejnosti.  

     Na úrovni obcí a měst začíná také participace obyvatel na veřejné politice. Záleží na klimatu 

jednotlivých sídel, které je z velké části ovlivněno přístupem samosprávy k otázkám rozvoje 

sídla a k občanům samotným, zda motivuje obyvatele k zájmu o formování  veřejné politiky.  

      Rozvoj žádného, byť sebemenšího sídla, se navíc neobejde bez strategického plánování. 

Plánují se dlouhodobé vize, stejně jako jednotlivé kroky, které by měly vést k naplnění těchto 

vizí. Panuje-li shoda mezi aktéry komunální správy a veřejností, může být strategické plánování 

polem, na němž se v atmosféře spolupráce tato dvě spektra střetávají v plodné diskusi, z níž 

následně vymodelují představu budoucí podoby sídla pro blaho současníků i budoucích generací. 

     Mnohé obce, města i větší územní celky si v posledních dvou desetiletích nechávají zpracovat 

strategické rozvojové dokumenty. Nemají však smysl, stanou-li se mrtvými plány či pouhými 

proklamacemi záměrů, které není zadavatelská samospráva schopna naplnit. 

     Tato diplomová práce mapuje oba uvedené aspekty, strategické plánování menšího sídla a 

participační postoje jeho obyvatel ke snahám samosprávy. Analyzuje vývoj ve vztahu 

samosprávy a občanů v několika posledních volebních obdobích, především se však věnuje 

popisu procesu formování a realizace vybraných samosprávou vytýčených strategických 

rozvojových politik, to vše  na příkladu sídla v okrajovém regionu České republiky.  

     Téma diplomové práce je inspirováno pracovním zájmem autorky, která byla po několik let 

redaktorkou regionálního zpravodajství a publicistiky v lokálních sdělovacích prostředcích                

a vydavatelkou regionálního informačního měsíčníku a jejímž dalším záměrem je aktivní 

participace na tvorbě regionální politiky regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a komunální 

politiky města Moravská Třebová.     
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2 Cíle, metody, výzkumné otázky 
 

2. 1 Cíl práce  
 
    Diplomová práce se bude zabývat čtyřmi příklady strategického rozhodování. Zahrnuji mezi ně 

tvorbu komplexních rozvojových strategií, dvě sektorové strategické koncepce a jeden investiční 

záměr.  Všechny jsou konkrétními projekty odpovídajícími cílům vytýčeným ve strategických 

rozvojových politikách, které by ve městě Moravská Třebová měly vést k rozvinutí 

ekonomického, sociálního i kulturního potenciálu. 

     Úkolem analýzy, jež vzniká jednak jako závěrečná práce pro ukončení studia oboru Veřejná           

a sociální politika a jednak po dohodě s představiteli samosprávy pro potřeby města Moravská 

Třebová, je popsat procesy formování, předcházející realizaci vybraných veřejných politik.  

 

Cílem práce je: 

- zhodnotit míru zájmu místní samosprávy na vytváření jednotlivých konceptů 

strategického plánování  

- zhodnotit roli hlavních aktérů v průběhu formování strategických koncepcí a v procesu 

implementace přijatých politik 

- zhodnotit přístup samosprávy k otázce spolupráce s veřejností, komunikační strategii               

a nabídku participačních možností na tvorbě rozvojových koncepcí 

- pokusit se analyzovat příčiny, které vedly k neúspěchům v realizaci politik 

 

2. 2  Metody výzkumu 
 
     Metody výzkumu podle jednotlivých autorů zabývajících se problematikou policy analysis 

dělíme dle několika aspektů. Patří sem kvantifikovatelnost dat, primární či sekundární sběr dat a 

v neposlední řadě dělení na metody analýzy a metody sběru dat. 

      Pro specifiku vybrané problematiky jsem uvažovala nad několika možnými metodami jak 

z oblasti analýzy, tak z oblasti sběru dat. 

     V práci budou využity metody spadající do každé z uvedených kategorií, neboť  vzhledem 

k zaměření výzkumu je nutno zjistit data z různých zdrojů a oblastí a z těchto získaných 
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informací vytvořit analýzu s několika typy výstupů. Proto budu využívat jednak metody 

kvalitativní,  tak kvantitativní. 

2. 2. 1 Kvalitativní metody 

Případová studie 

     Stěžejní metoda užitá v této diplomové práci. Její základní znaky nejlépe vyhovují zaměření 

výzkumu a účelu, pro nějž je tato práce zpracovávána. Jednotkou case study přitom bude místo, 

či komunita občanů malého města v okrajovém regionu bývalých východních Čech, na pomezí 

s Moravou. Tato lokace je zásadní pro jeho historický vývoj a má vztah k současnému procesu 

strategického plánování, jež je hlavním tématem diplomové práce. Díky těmto faktům výběr 

metody case study splňuje podmínku „strategického“ výběru, nikoli výběru jednotky statisticky 

reprezentativně. (dle Leedy a Ormrod, 2005:136. IN Veselý, 2007:150). Pro popis problematiky 

formování a realizace veřejných politik na komunální úrovni jsem vybrala tři koncepce a jeden 

investiční záměr a ty budu analyzovat metodou případových studií.    

 

2. 2. 1. 1 Metody užité v rámci case study 

Analýza aktérů  

     Metoda sleduje skupiny hrající roli v rozhodovacích procesech veřejných politik. Analyzuje 

jejich zájem a moc ovlivnit skutečnosti a cesty vedoucí k realizaci vybraných politik a snaží se 

tyto dva základní aspekty srovnávat pro ujasnění pozic jednotlivých aktérů. Patří mezi metody 

analýzy a vymezení problému, v nichž jde především o návody, jakým směrem napnout 

přemýšlení o problému. (Veselý, 2007: 215) 

     Pojem aktérů označuje jakékoliv jednotlivce, skupiny či organizace, kteří mohou být ovlivněni 

nebo ovlivnit připravované politiky nebo jejich realizaci. Snaží se identifikovat všechny osoby, 

jichž se daná politika týká, ať už jako jednotlivců nebo osob seskupených do určitých zájmových 

společenství. (Veselý, 2005: 226) 

     „Analýzu aktérů lze použít v různých fázích analýzy a tvorby politiky. Může sloužit 

k pochopení toho proč a jak byla v minulosti určitá politika implementována, k vymezení různých 

perspektiv problému, či k odhadnutí proveditelnosti různých alternativ.“ (Veselý, 2007: 226) 

     V diplomové práci užívám tuto metodu v závěrečných kapitolách pro hodnocení průběhu 

formování a realizace popsaných politik. 
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Analýza strategických dokumentů a výstupů realizovaných projektů 

     Jedná se o sekundární analýzu dat, vytvořených za jiným účelem, sběr a analýzu relevantních 

dat a dokumentů vytvořených druhými osobami. (Veselý, 2005: 158) Pro účely analýzy, která je 

podstatou této diplomové práce, budou jako zdroje informací využity záznamy veřejné správy, 

zejména samosprávných orgánů města Moravská Třebová. Patří mezi ně především zápisy a 

usnesení z jednání městského zastupitelstva a tisky připravené jako podklady pro tato jednání. 

V rámci sekundárního sběru dat bude provedena také analýza textů z městského informačního 

periodika. 

 

Nestrukturovaný rozhovor 

     Výsledky metody patří do primárního sběru dat. Nestrukturovaný rozhovor nemá předem 

stanovenou pevnou stavbu, jedná se o neformální rozhovor, z něhož v našem případě vyplyne 

role aktérů zkoumaného problému, názory na problém a jeho vývoj a řešení, z hlediska pohledu 

každého subjektu. Pro účely této diplomové práce byly využity rozhovory s představiteli 

samosprávy, zejména s hlavními aktéry strategického rozvojového plánování, manažerem města                         

pro ekonomický rozvoj, oběma místostarosty města, z nichž jeden je zároveň předsedou Výboru 

zastupitelstva města pro strategický rozvoj města, s koordinátorem projektu komunitního 

plánování sociálních služeb a pracovníky Agendy 21 a Zdravé město Moravská Třebová. 

 

2. 2. 1 Kvantitativní metody  

 
Dotazníkové šetření  - v rámci dotazníkového šetření procentuálně vyjádřím kromě jiného míru 

zainteresovanosti respondentů na strategických rozvojových projektech navržených                               

a realizovaných samosprávou. 

     Dotazník na téma participace obyvatel na tvorbě rozvojových strategií je součástí příloh. 
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2. 3 Výzkumné otázky 
 

     V souladu s cílem diplomové práce, jímž je popsat procesy formování a zhodnotit úspěšnost 

následné realizace dvou rozvojových koncepcí, plánu rozvoje sociálních služeb a jednoho 

investičního záměru, budou  formulovány jednoduché výzkumné otázky: 

 

2. 3. 1 Otázka kvality procesu strategického plánování: Byly postupy strategického 

plánování efektivní pro využití v procesu realizace stanovených cílů?      

     Město Moravská Třebová má v současném volebním období k dispozici už třetí strategický 

rozvojový dokument z kategorie strategických plánů dlouhodobého charakteru. Z nich vybírám 

koncepce a politiky formulované v těchto dokumentech na základě dlouhodobých vizí rozvoje 

komunity a srovnáním stavu jejich plnění zjistím efektivnost strategického plánování.  

     Podstatné pro odpověď na první výzkumnou otázku je však sledování a hodnocení kvality 

tvorby rozvojových koncepcí. Na základě stanovených kritérií a popisem výstupů jednotlivých 

koncepcí politik zodpovím otázku, zda byla a je samospráva schopna zajistit management 

realizace stanovených strategických vizí a cílů. 

 

2. 3. 2 Otázka personálního ovlivňování realizace strategií: Jakým způsobem ovlivnil 

tvorbu  a implementaci strategických plánů lidský potenciál ve vedení města? 

     Zmapováním personálního zajištění jednotlivých popisovaných projektů zodpovím otázku, 

zda se ve schvalovacích procesech projevilo rozložení sil v politickém složení samosprávy, jací 

aktéři ovlivnili tvorbu a implementaci politik.. 

     Klíčovým slovem v procesu formování politik je veřejný zájem. Veřejný zájem je vždy 

vnímán rozdílně představiteli určité strany politického spektra, veřejnosti, podnikatelské sféry... 

Vzhledem k faktu, že ve městě Moravská Třebová po všechna volební období po roce 1989 tvoří 

největší část politického zastoupení dvě nejsilnější strany v rámci politického spektra celé ČR, 

ČSSD  a ODS, lze říci, že rozhodnutí o klíčových projektech bylo střídavě na zástupcích té či oné 

strany v čele vedení města. V práci se však odráží jiná než politická specifika komunity, která 

více než politická orientace ovlivnila přijetí formulovaných politik. Otázka tedy zní, jaká 

samospráva byla schopna zajistit tvorbu a následnou realizaci strategických cílů rozvoje města.     
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2. 3. 3 Otázka zapojení veřejnosti: Nakolik byla veřejnost zapojena do strategického 

plánování a jak se její názor projevil ve výsledných dokumentech?  

     Zásadní pro rozhodování samosprávy o budoucí podobě sídla by měl být postoj veřejnosti 

k jednotlivým navrhovaným politikám. Může nastat situace, kdy jsou politici přesvědčeni, že 

jejich odborná způsobilost zakládá právo či dokonce povinnost zabývat se promýšlením, 

formulací a následnou realizací určitých politik pouze jim, bez ohledu na občany. Tento názor 

však nemusí být ve shodě s názorem veřejnosti a vybrané schválené projekty taktéž veřejnost 

nemusí považovat na rozdíl od managementu sídla za prioritní. V úzkých komunitách, jakými 

jsou malá města a obce, tak dochází ke konfliktům mezi veřejností dotčenou takovými projekty           

a jejich navrhovateli. Přestože pojistkou proti projektům, které by nebyly v souladu s veřejným 

zájmem, je rozložení politického spektra v zastupitelstvu, nemusí být ani takto  pojištěné projekty 

veřejností přijaty. 

     Naproti tomu samospráva možná překvapivě čas od času přichází s vlastní iniciativou 

v podobě organizovaných veřejných projednávání připravovaných politik. Podstatným důvodem, 

proč tak činí, je nutnost zajistit při jednání o budoucích projektech volbu optimálních strategií či 

výběr konkrétních projektů na principu sociální spravedlnosti, která je při realizaci určitých typů 

politik diskutována mezi veřejností nejčastěji. V závěrečných kapitolách práce se pokusím 

zodpovědět otázku, zda byla ve městě veřejnost zapojena do tvorby popisovaných koncepcí a 

projektů, zda projevila o účast na strategickém rozhodování zájem a zda jí samospráva nabízí 

dostatek možností svůj postoj prezentovat. 
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3 Teoretická východiska 

3. 1 Teorie strategického vládnutí a strategické plánování  
 

     Formování a realizace politiky není ničím jiným než projevením kompetence samosprávné 

lokální reprezentace vládnout. Toto tvrzení uvádím ve shodě s definicí vládnutí, jak ji přináší 

Potůček v publikaci Strategické vládnutí a Česká republika:  „Vládnutí je kolektivní schopnost 

ovlivňovat budoucnost k lepšímu.“ (Dror. 2001. IN Potůček et al .2007: 11) 

     Pro přehled jiných variant hodnocení vládnutí je v téže kapitole publikace uvedeno množství 

dalších definicí: 

„Vládnutí je systém hodnot, veřejných politik a institucí, pomocí nichž společnost spravuje 

hospodářské, politické a společenské záležitosti interakcí uvnitř a mezi státem, občanskou 

společností a soukromým sektorem. Funguje na všech úrovních lidského snažení.“ (Governance 

2000, citováno v: Strategic 2002:1. IN Potůček et al. 2007:11) 

     Většina těchto postřehů se týká spíše celospolečenského vládnutí, tedy vládnutí v rámci 

státního útvaru. Přeneseně je však možno je použít na jakýkoliv typ správy určité společnosti, 

tedy i společnosti na bázi menší sídelní komunity a území jako jednotky správy. Právě v těchto 

souvislostech se na úrovni komunální politiky především jako součást plánování rozvoje 

samosprávných územních celků stále častěji hovoří o specifické formě samosprávy – 

strategickém vládnutí. 

     „Strategické vládnutí lze pojmout jako dynamický proces tvorby a uplatňování veřejné 

politiky, politiky a správy, představovaný snahou mnoha různých sociálních a ekonomických 

skupin s různými zájmy a zároveň hledáním udržitelné rozvojové orientace a sociálního kontraktu 

(kontraktů), schopných vyvážit tyto zájmy způsobem, který je slučitelný s dlouhodobými zájmy 

celé společnosti včetně jejích budoucích generací.“ (Potůček et al. 2004. IN Potůček 2007:143) 

      Pro stanovení optimálních cílů je nutno vzít v úvahu společně sdílené hodnoty, a to nejen 

současných, ale i budoucích generací: „Hodnoty představují nezbytnou složku spravování 

lidských záležitostí, a proto je legitimní otázkou, jaké hodnoty jsou se strategickým vládnutím 

spojovány.“ (Potůček et al. 2007)  

     Jasná strategie je nutná pro zahájení dílčích kroků a procesů, které všechny vedou k naplnění 

komplexních vizí o budoucí podobě společnosti či územního celku. Týká se  tedy také městských 

sídel. Potůček a kol. se v knize Strategické vládnutí a Česká republika zabývají pohledem                 
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na celosvětové strategie rozvoje, stejně jako na strategické vládnutí v české společnosti a tyto 

postřehy jsou  platné i na regionální úrovni: „Bylo identifikováno mnoho strategií k dosažení 

dlouhodobých vizí. Základní podmínkou je makroekonomická stabilita, která podporuje úspory, 

investice a vytváření pracovních míst.“ (Potůček: et al. 2007) Právě tato myšlenka byla například 

ústředním motivem budování průmyslových zón jako pilíře strategie ekonomického rozvoje            

ve městě Moravská Třebová, jíž je v této diplomové práci věnována samostatná kapitola. 

     Rozvoj obcí a měst je jedním z konkrétních požadavků na rozvoj státu a v něm existujících 

správních celků. Občan spojuje s územím a obcí, ve které žije, nejen potenciální kvalitu svého 

života, ale spojuje s danou lokalitou také svůj pracovní čas, volný čas, vynakládá zde nemalé 

prostředky na získání pracovního místa a jeho udržení. (Beran, Dlask 2005:309) 

     „Činnost územních samospráv je provázena celou řadou rozhodovacích procesů. Velký 

prostor pro stanovování vlastních cílů a vytváření veřejné politiky se obcím otvírá zejména               

ve sféře samostatné působnosti. Způsob, jakým k tomu přistoupí, výrazně podmiňuje úspěšnost 

celého rozhodovacího procesu a následně celkové fungování obcí, jakož i spokojenost občanů. 

(Beran, Dlask 2005: 309)     

 

     Fungování obcí, jak je zmíněno v předchozím odstavci, je vlastně výsledkem dobrého či 

špatného strategického vládnutí. Zejména na lokální úrovni se proces strategického vládnutí kryje 

s prací se strategiemi rozvoje vytýčenými ve strategických rozvojových dokumentech. Cílem 

dobré samosprávy je zajistit v rámci vládnutí svěřenému území a komunitě její hospodářský, 

sociální a kulturní rozvoj. Proto obce, města či sdružení generují své strategie, do nichž zahrnují i 

činnost svých organizací. (Císař. IN: Rektořík, Šelešovský 1999: 4)  

    „Cílem strategického plánování municipalit je vznik představ o tom, čím by se obec chtěla 

v dlouhodobější perspektivě zabývat, které z potřeb občanů by měly být upřednostněny. Strategie 

by měla propojovat disponibilní a budoucí zdroje s cílem uspokojit požadavky občanů.  

     Při tvorbě strategie místní samosprávy je nutno respektovat některé podstatné principy. 

Prvním krokem by se mělo stát definování vize jako základní premisy propojené na hodnoty               

a očekávání místní komunity. Následovat by mělo vytvoření strategického cíle. Ten by měl být            

ve třetím kroku rozpracován do většího počtu postupných cílů. Čtvrtým bodem je vytvoření 

strategického plánu, jež obsahuje široké spektrum aktivit nutných pro dosažení definovaných cílů. 
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Jednotlivé aktivity je třeba promítnout do konkrétních úkolů, jejichž plnění je možné následně 

kontrolovat.“ (Beran, Dlask 2005: 309)  

     Samospráva má moc, zájem i nástroje na ovlivnění podoby sídla a její zásahy v aktuálním čase 

budou ve velké míře nevratné pro budoucí generace. „Dobrá strategie musí propojit aktivity 

samosprávy na konkrétní podmínky místního prostředí. Kvalitní strategie může napomoci řešení 

hrozeb a využívá výhody dané prostředím. Cílem strategie je také propojit místní aktivity                   

a zdrojové kapacity. Nebylo by účelné snažit se o využití nové příležitosti, když na realizaci 

rozhodnutí chybí zdroje. Strategická rozhodnutí mají na fungování místní samosprávy zásadní 

dopad. Jejich realizace je možná jenom za podmínky nevyhnutelných finančních a lidských zdrojů 

a při využití metod strategického finančního a personálního managementu, jejichž přínos ani není 

možno docenit.“ (Wright, Nemec 2003:83) 

     Aby se cíle staly skutkem, je nutno využít strategické postupy založené na předem 

stanovených, ověřených a vyzkoušených principech. Patří k nim dodržení „harmonogramu“ 

strategického plánování podle logické časové posloupnosti: definování vize, stanovení cílů, 

identifikace a výběr postupů, definování aktivit a úkolů, realizace kontroly, modifikování 

strategie a odměňování. (Wright, Nemec 2003:88) 

 

Graf č. 1 Model procesu strategického plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wright, Nemec 2003:88 
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      „Proces strategického plánování je složen ze tří základních prvků. Prvním je strategická 

analýza, prostřednictvím které se analytici snaží pochopit strategickou pozici měst nebo regionu. 

Druhým je strategický výběr, který se zabývá formulací alternativ rozvoje, jejich hodnocením              

a výběrem. Třetím je implementace strategie, která se zabývá plánováním realizace strategie            

a managementem nevyhnutelných změn.“  (Wright, Nemec 2003:88) 

     Na základě těchto jednoduchých teoretických vodítek v závěru diplomové práce provedu 

hodnocení postupu města, respektive představitelů samosprávy, v otázkách tvorby a realizace 

vybraných rozvojových koncepcí a projektů. 

 

3. 1. 1  Strategický management ve veřejné správě 

     Pro diplomovou práci je pojem managementu ve veřejné správě dalším klíčovým pojmem         

po strategickém vládnutí a strategickém plánování. Role managementu je nezastupitelná 

v procesu formování a realizace politik, který je tématem práce.  

    Strategický management ve veřejné správě zahrnuje strategické plánování, řízení realizačních 

procesů i evaluaci dosažených hodnot a cílů. Zaobírá se tedy nejen otázkami samotného 

fungování a rozhodování místní správy, ale zabezpečuje implementaci politik vybraných                  

na základě konsenzu mezi zástupci veřejnosti vybranými do samosprávných legislativních 

orgánů, jimiž jsou zastupitelstva obcí. Takto koncepční postup lze považovat za projev 

strategického vládnutí. 

    Strategický management je podle Davida (1999, IN Wright, Nemec 2003:97) „věda a umění 

formulování, implementace a evaluace průřezových rozhodnutí, která umožňují organizaci 

dosahovat jejích cílů.“ 

     Je přitom třeba myslet nejen na jednotlivosti strategického plánování, tedy výkonnou stránku 

přijatých politik, ale také na souvztažnost s budoucími politikami a na prospěch komunity 

v dlouhodobém časovém horizontu: „Společensko-politické vládnutí znamená využít analytický           

a normativní pohled na jakékoliv společenské vládnutí, které je ‚kolektivní‘. Kolektivní nikoliv          

ve smyslu, že péče a rozvoj těchto aktivit jsou považovány za veřejný úkol (státu), za povinnost 

soukromého sektoru (trhu) nebo třetího sektoru (občanské společnosti) nezávisle na sobě, nýbrž 

jako společně sdílenou množinu odpovědností.“ (Kooiman 2003: 5, IN Potůček 2007:16)     

     Manažeři územních celků se stávají odborníky v mnoha oblastech, popřípadě jsou kompetence 

rozděleny mezi několik odborníků zajišťujících management strategického rozvoje. Proto jim 
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však musí samospráva poskytnout nejprve základní teoretické vodítko doplněné o doporučení 

sledu jednotlivých kroků. Takovými rámcovými koncepčními teoretickými vodítky v politice 

rozvoje obcí a měst jsou přijaté strategické plány: 

          „Od druhé poloviny 90. let postupně nabíralo na síle strategické vládnutí realizované                

v režii měst a svazků obcí a po roce 2000 i krajů. Klasickým a zpravidla jediným produktem 

tohoto úsilí se stal „strategický dokument“, který byl brán zadavateli i zpracovateli vážně 

většinou jen potud, pokud obsahoval jejich bezprostřední a tudíž krátkodobé zájmy, a který se 

víceméně záměrně nesnažil vnést řád ani do vztahu vůči cílům dokumentu nadřazeným, ani             

do implementace záměrů prostřednictvím nástrojů běžné hospodářské a sociální politiky. Tyto 

aktivity ovšem vedly v nezanedbatelném počtu případů k reálnému zkvalitnění vládnutí na lokální 

úrovni. Zrodily se spontánně a bez zasahování státních orgánů. Tento samovolný rozvoj 

strategického vládnutí na lokální a regionální úrovni je důkazem jeho společenské potřebnosti. 

Ze strany pořizovatelů nešlo přitom ani tak o vědomé osvojování toho či onoho teoretického 

konceptu, jako o zcela praktické poznání, že bez stanovení dlouhodobých a přitom realistických 

cílů nemá daná komunita šanci racionálně hospodařit se svým územím, finančními zdroji, rozvíjet 

investiční činnost a koneckonců ani využívat lidský potenciál. Nejcennějším poselstvím těchto 

lokálních pokusů o posílení strategické dimenze vládnutí je jednak poznání politické povahy 

strategických cílů či nezbytnosti aktivního zapojení místních politických elit do tvorby 

strategických dokumentů, jednak uvědomění si nezbytnosti neomezovat výstupy tohoto úsilí jen  

na ně, ale ve stejné míře dbát na jejich přijetí v dané komunitě a na vybudování funkčního 

implementačního systému.“ (Potůček, 2007:139) 

     Střednědobý a dlouhodobý plánovací horizont je zárukou promyšlenosti a koncepčnosti 

přijatých vizí, zajišťuje cílevědomý postup samosprávy při plánování budoucnosti komunity a je 

především vnímán jako souborný dokument obsahující jednotlivé varianty řešení problémů                

a slabých stránek sídla. „Strategické chování zajišťuje cílené zaměření na podstatné a důležité 

věci a v souladu s tím ovlivňuje i odpovídající alokování zdrojů.“ (Veselý. 2007:75)  

Management tohoto procesu proto obsahuje využití manažerských metod a dovedností z oblastí 

rozpočtování, financování, řízení lidských zdrojů, poskytování veřejných služeb a informačních 

systémů jako podmínku úspěšné realizace. (Wright, Nemec, 2003: 97)  
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3. 2 Teorie veřejného zájmu 
 

     „Veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně a jednali 

nezaujatě a benevolentně.“ (Lipmann, 1955, IN Potůček, 2005:12)     

     Problém „veřejnosti“ jako vlastnosti věcí, záměrů, plánů či zamýšlených projektů, je                      

v moderních demokraciích předmětem stálé diskuse. Za „věci veřejné“ je možné považovat 

všechna témata a všechno konání, která nejsou z nějakého specifického důvodu „neveřejná“ nebo 

nespadají už svou definicí pod pojem soukromí. Z Lipmannovy definice však vyplývá ještě 

jedno: veřejný zájem by měl být tím nejlepším řešením problémů společného soužití, které by si 

lidé měli vyvolit pro zajištění vlastního a společného blaha. 

     Ve světle tohoto přístupu je definování pojmu „veřejný zájem“ ještě složitější. 

     Veřejnost jako skupina občanů by se v diskusních komunikačních veřejných prostorech měla 

bavit o realizaci veřejných zájmů. Definice veřejného zájmu je však diskutabilní: veřejným 

zájmem může být to, co si v demokratické společnosti přeje většina. Toto chápání však může mít 

mnohá úskalí. Většinové cítění se často obrací proti menšině, o čemž jako jeden příklad                   

za všechny svědčí mínění české veřejnosti o záležitostech týkajících se romského etnika. 

(Potůček, 2005: 12) 

      Označení veřejný zájem podle mého názoru může získat problém, který prošel několika 

arénovými diskusemi a vyšel z nich jako problém „uznaný“ napříč různými typy arén a různými 

typy aktérů.  Zde však opět můžeme narazit na otázku, kdo se zúčastní arénových diskusí – 

nemám tím na mysli šíři spektra aktérů (kvantitu), ale jejich odbornost či naopak neodbornost,  

(kvalitu), přičemž odbornost často značí ovlivnění lobby a zaujatým pohledem na věc. 

     Otázka definice veřejného zájmu je často také zařazována mezi základní problémy 

ekonomické teorie, i když platí, že: „pojem „veřejný zájem“ je aparátem ekonomické teorie 

obtížně vysvětlitelný a o jeho podstatě  a definici se vedou diskuse. Lze za ním vidět různé 

argumenty ve prospěch větší angažovanosti tzv. veřejné správy a uplatnění veřejného financování 

v určitých oblastech. Dají se najít určité příčiny, z nichž je možné odvodit potřebu realizace 

veřejné politiky v oblasti veřejného sektoru, veřejných financí apod. Argumentem pro tuto 

politiku může být i zmíněný veřejný zájem.“ Ke konstatování, že pohled na to, co je veřejný 

zájem, se různí, patří jednoduché rozdělení do tří základních myšlenkových stanovisek podle 

postoje sociálních teoretiků: „Racionalisté považují veřejný zájem za danou veličinu a domnívají 
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se, že je zhmotněn v takzvané veřejné vůli lidí. Idealisté považují tento zájem za součást 

přírodního zákona a tudíž za danou veličinu. Zástupci teorie konfliktu se domnívají, že veřejný 

zájem vzniká v nepřetržitého konfliktu a že úlohou politiky je vést ke konsenzu a minimalizovat 

nestabilitu.“ (Kubátová, Hamerníková, 2000: 43) 

      Na druhou stranu liberální ekonomové považují teorii veřejného zájmu za ještě 

problematičtější: „snaží se uplatňovat metodologický individualismus, podle kterého skupina – 

tedy ani veřejnost – nemá schopnost pociťovat žádnou potřebu, není tedy schopna mít ani 

zájem.“(Malý. 1999: 21)1                                                                                                                                                                                  

      V reálné politice však musíme počítat se skutečnostmi, které jsou podloženy určitou vůlí 

kolektivu k budování zařízení, realizování projektů či zřizování institucí, jež část obyvatelstva 

považuje za potřebné a na tomto faktu se shodne. Pro výkon takovéhoto „přání společnosti“ –             

i když to není přání každého konkrétního jedince – jsou zřízeny instituce správy země a území. 

Záleží tedy pak na nich, zda jsou schopny zjistit, zda cíle, které za pomoci analytiků politik 

stanoví jako priority rozvoje komunity, budou zároveň cíli, které by si stanovila sama veřejnost, 

jejíž komunitní život samosprávná vláda organizuje a zabezpečuje. Tuto skutečnost by měla 

zásadně podpořit dobrá komunikační strategie mezi vládou a veřejností, v případě našeho 

problému formování realizace komunální politiky ochota samosprávy k obousměrné komunikaci 

s občany města. 

     Veřejný zájem je možno charakterizovat jako koncept uplatňovaný ve veřejné politice                     

i veřejné ekonomice, který musí být brán v potaz i při tvorbě legislativy a který v rámci praktické 

realizace směřuje k zajištění všeobecného prospěchu, k dobru a společenskému blahobytu.  

Z výše uvedeného je patrné, že identifikace a uznání tzv. veřejných zájmů může být                          

ve společnosti také zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré a jaké 

jsou problémy určené pro nezbytné řešení, se liší. Samotný koncept veřejného zájmu je však 

obtížné zevšeobecnit, protože vzhledem k subjektivní povaze problematiky a v pohledu na roli 

jednotlivých aktérů politického procesu je často veřejný zájem ztotožňován jen se sumou zájmů 

individuálních, které mají aktéři zájem a moc prosadit pod označením „veřejný“. 

                                                 
1 Příspěvek ve Sborníku referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU Brno          
na téma Problémy definování a prosazování veřejného zájmu, MU Brno. 1999 
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3. 3 Demokracie a občanská participace jako teoretický koncept 
 
     Demokracie je předmětem lidského myšlení a usilování již dlouho. Výsledkem 

nejednoznačného historického vývoje je pozitivní vnímání demokracie a oceňování jejích kladů. 

Robert Dahl v knize „O demokracii“ vymezuje tyto: 

1. Zabraňuje vzniku tyranie. 

2. Zajišťuje základní práva. 

3. Zajišťuje všeobecnou svobodu. 

4. Umožňuje lidem, aby rozhodovali sami o sobě. 

5. Umožňuje mravní samostatnost. 

6. Umožňuje rozvoj člověka. 

7. Chrání základní osobní zájmy lidí. 

8. Zajišťuje politickou rovnost. (Dahl, 2001, IN Kolářová, 2008:16) 

      Možností, jak v rámci myšlenky demokratického podílu na vládnutí zajistit právo občana               

na tento podíl, je umožnit mu zákonem aktivní účast v politickém procesu.  

     Občanská participace je veřejně politický proces, jehož cílem je účast veřejnosti v plánovacích 

a rozhodovacích procesech. Zahrnuje mnoho forem komunikace s veřejností - formální 

připomínkování záměrů, sociologické průzkumy, veřejná slyšení, občanské poradní komise, 

místní referenda… Důvodem pro zapojeni veřejnosti do veřejně – politických procesů je zejména 

aktivní předcházení možným nedorozuměním a odporu veřejnosti proti nově navrhovaným 

záměrům, a omezení možnosti manipulace s veřejným míněním (pro nebo proti projektu). 

Motivací rozhodovatele, který organizuje občanskou participaci, mohou být sociálně politické 

důvody, ekonomické a pragmatické nebo také právní důvody. (Kolářová, 2008:27) 

     Mezi důvody občanské participace na činnosti samosprávy lze logicky uvést šanci zprůhlednit 

činnost samosprávy, otevřenost a kontrola její činnosti a rozhodovacích procesů, s tím související 

posílení důvěry veřejnosti. Patří sem také šance specifikovat problémy tak, jak je vnímá 

veřejnost, což je zajišťováno přínosem laického pohledu proti pohledu úředníků či expertů. 

Vzájemná výměna informací a jejich využití při následném rozhodování pak může pomoci 

upevnit pocit sounáležitosti a podílu na společném blahu a rozvoji komunity (Mička, 2003).      
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 3. 3. 1 Občanská participace na činnosti samosprávy 

     Občanská participace v souvislosti s plány a kroky samosprávy je v Evropské unii vysoce 

ceněna. Princip partnerství se všemi relevantními aktéry je přímo ze strany Evropské komise 

požadován při programování, realizaci, monitoringu a hodnoceni projektů podpořených                    

ze strukturálních fondů. Evropská legislativa sice přímo nenařizuje koho a jak zapojit, avšak 

zapojení veřejnosti je v rámci Evropské unie podpořeno například Evropskou chartou místní 

samosprávy:  

     Evropská charta místní samosprávy je nejvýznamnějším smluvním počinem Rady Evropy            

v oblasti místní demokracie. Evropská charta místní samosprávy byla otevřena k podpisu v roce 

1985, vstoupila v platnost 1. září 1988 a pro Českou republiku je závazná od 1. září 1999. Jde            

o mezinárodní úmluvu, která vytváří společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv 

místní samosprávy a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly její základní pravidla, zaručující 

politickou, správní a finanční nezávislost územní samosprávy. Přijetím této úmluvy vyvrcholilo 

dlouholeté úsilí formulovat a právně zakotvit základní principy, na nichž spočívá místní 

samospráva v moderních demokratických státech. Již v preambuli jsou vyzdviženy její základní 

teze, totiž že místní společenství jsou jedním ze základů jakéhokoli demokratického systému a že 

právo občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí je jedním z demokratických principů 

uznávaných všemi členskými státy Rady Evropy. Dále se uvádí, že právě na místní úrovni může 

být toto právo nejsnáze vykonáváno, přičemž místní orgány vybavené skutečnými pravomocemi 

mohou zajistit výkon správy, který je efektivní a blízký občanům. (Kolářová, 2008: 36) 

     Demokratický politický systém se vyznačuje tím, že usiluje o to, aby stát jako nositel veřejné 

moci byl ve své činnosti závislý na občanské společnosti a fungoval pod její kontrolou.                    

Pro demokratické uspořádání společnosti v každém státě má mimořádný význam míra 

samosprávy, zvláště územní.  (Potůček, 2005:122).      

     „Územní samospráva je spjata s určitým územím, přičemž tradičním základním stupněm 

územní samosprávy je obec. V samosprávě převažují prvky kolegiality nad individualitou, jejím 

znakem je také převaha laického složení hlavních orgánů nad byrokratickými a princip volby 

těchto orgánů nad jmenováním.“ (Koudelka, 2007). Kontrolu a ovlivňování rozhodnutí 

zvoleného leadershipu by měla vykonávat veřejnost, jíž jsou k tomu zákonem umožněny různé 

způsoby. Podstatou diskuse nad rozvojem sídla je komunikace samosprávy a veřejnosti. 
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3. 3. 2 Občanské relace ke komunikačním nabídkám samosprávy      

     Relace je pojem vyjadřující vztah prvků jedné množiny k prvkům množiny druhé. 

Samospráva, jak bylo řečeno, čas od času žádá občany, aby formou odpovědí v anketách či 

dotaznících vyjádřili svoje postoje, svůj vztah k ní samé či mínění o plánovaných projektech. Tím 

zjišťuje relaci obyvatel k jejím konkrétním záměrům, což jí umožňuje korigovat případné 

disproporce mezi vlastními plány a požadavky veřejnosti. V  práci se proto zaměřím také                  

na mapování možností nakolik a jak mohli svůj hlas projevit a zda ho projevili obyvatelé města 

Moravská Třebová v souvislosti s tvorbou popisovaných rozvojových strategií. 

     Podstatou politické komunikace, jejímž výsledkem by měla být participace na společném díle, 

je výměna informací a jejich další využití. Určujícím hlediskem jednostranné komunikace 

samospráva → občan je public relation, která občany přesvědčí, že si zvolili správný leadership,  

který pracuje dobře a efektivně pro rozkvět obce. Děje se tak většinou prostřednictvím prezentace 

jeho činnosti v tištěných, audiovizuálních či elektronických médiích. Účelem této taktiky je pak 

zpravidla udržet si tyto pozice v dalším volebním období.  

     Komunikace oboustranná, počítající se zpětnou odezvou od osloveného, může vedením obcí 

přinášet reflexi o správnosti jejich počínání či záměru. Probíhá většinou formou dotazníkových 

akcí a anket. Možností je i poskytnutí prostoru dotazům občanů v médiích zmíněných 

v předchozím bodě.  

 

Graf č. 2  Typy možné komunikace samosprávy a veřejnosti – zapojení veřejnosti do procesu správy 

A - informace, B – konzultace, C - aktivní participace  

 

      

 

 

 

 

 

Zdroj: Citizens as Partners. OECD 2001, IN MIČKA, Pavel. Diplomová práce Občanská participace ve veřejné 

politice. UK Praha, 2003. Přepracováno autorkou. 
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postojů 
 
C – spolupráce, podíl na výsledku 
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3. 4  Teorie veřejné správy 
 

     Správa v obecném významu bývá popisována jako správní činnosti směřující k plnění cílů 

veřejných i soukromých, ve smyslu činnosti administrativní, organizační, plánovací, řídící, 

kontrolní.  Veřejná správa je přitom vázána právním řádem a to nejen negativně, ale i  pozitivně 

stanovením působnosti a pravomoci. Jde o správu veřejných záležitostí, vykonávanou státními                              

orgány, tedy správními úřady, nebo orgány veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů.                                        

Veřejná správa v materiálním smyslu je činnost správních orgánů nebo jiných orgánů veřejné 

moci či subjektů, kterým byl  výkon veřejné správy propůjčen k plnění veřejných úkolů.   

    Veřejná správa ve formálním smyslu  znamená instituce (útvary, úřady), které ji vykonávají. 

Jde o soustavu správních orgánů nebo orgánů samosprávy jako vykonavatelů veřejné správy.   

     Úkoly veřejné správy jsou záležitosti, které jsou středem pozornosti celého státního 

společenství nebo jeho částí - regionu, města, odpovídající a spojené s dlouhodobými cíli, o nichž 

bylo ve společnosti dosaženo shody, jsou tedy politicky deklarované jako veřejné úkoly. Tyto se 

úkoly se navíc dělí na nařizovací a pečovatelské (= přímé poskytování či zabezpečování služeb).  

Mohou to být také tendence jako je proklamovaná „morální povinnost“ pečovat o „veřejné blaho“ 

tam, kde chybí jiný subjekt k jeho uspokojení, nebo vůle k řízení, koordinaci a organizaci 

poskytování těchto služeb.   

 

3. 4. 1 Úkoly veřejné správy 

     Veřejná správa je z podstaty demokratického zřízení službou veřejnosti, což neznamená, že 

služby musí zajišťovat buď přímo, nebo je může delegovat na další instituce veřejnoprávního                              

či soukromoprávního charakteru. Úkoly jsou přitom vždy veřejné, jsou-li plněny dle zákonem 

stanovené působnosti správním úřadem či orgánem jiné veřejnoprávní instituce. Cíle veřejné 

správy představují žádoucí stav, úkoly tvoří správní jednání vedoucí k dosažení cílů. 

     Úkoly veřejné správy, kam řadíme pro potřeby této diplomové práce především samosprávu, 

se dělí  podle obsahu na:  

- správně politické                                                            

- hospodářké 

- sociální 

- kulturní  
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     Podle časové platnosti se úkoly veřejné správy dělí na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. 

Pro transformaci stanovených úkolů do organizačních  struktur je nezbytné určení konkrétního 

vykonavatele. Teprve po tomto určení konkrétních a zodpovědných pracovníků se úkoly stávají 

určitými, proveditelnými a pro veřejnost známými.  

    Další nezbytnou činností veřejné správy a takto tedy také samosprávy je plánování. 

Plánováním nazýváme myšlenkové předvídání cíleně směřovaného jednání. Plán je výsledek této 

činnosti, dle obsahu komplexní nebo dílčí, programový, cílový, zdrojový, personální, prostorový 

atd., dle časového horizontu dlouhodobý (strategické), střednědobý a krátkodobý (operativní).  

    Plánování je základem komplexní rozhodovací situace, v průběhu plánování dochází                        

i ke konfliktům cílů: 

  - jsou navzájem indiferentní – plnění jednoho se nijak nedotýká plnění druhého 

  - je mezi nimi podpora – plnění jednoho (nižšího) usnadňuje splnění druhého (vyššího) 

  - navzájem si konkurují – přijetí jednoho ohrožuje či vylučuje plnění jiného. (Hendrych, 2003) 

                                                    

     Z hlediska potřeb správní vědy bývá někdy pojem správa vymezen jako záměrná činnost nebo 

soubor činností, které sledují dosažení určitých cílů, jsou vykonávány v určitém organizačním 

systému.  Správa je také určitý druh řízení, přičemž „řízení jakožto sociální proces je specifickou 

lidskou činností směřující k tomu, aby lidé postupovali ve shodě s cílem, který určuje ten, kdo 

řídí. Nezbytným předpokladem řízení je  existence komunikačních vazeb mezi řídícím subjektem      

a řízeným objektem a dále vybavení prvého takovými prostředky, aby mohl prosadit svůj záměr, 

jestliže by řízený nereagoval dobrovolně.  

     Veřejnou správu lze chápat jako správu veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Klíčový             

pro další vymezení pojmu veřejné správy je vztah veřejné správy a práva, jenž určuje základní 

rysy pro veřejnou správu.  

    Mezi tradiční požadavky, které jsou kladeny na veřejnou správu patří, aby si zachovala 

nezávislost a nebyla vystavena vnějším vlivům. V praxi je však tento požadavek nerealizovatelný, 

protože veřejná správa musí komunikovat s vnějším světem a navíc je objektem zájmu politických 

stran, nátlakových skupin, působení veřejného mínění a dalších faktorů. Nutně se tedy stává 

otevřeným rozhodovacím systémem. Musí být zajištěna otevřenost, transparentnost veřejné 

správy, aby byla zajištěna účast občanů na jejím výkonu a její kontrola. 
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     Veřejná správa je charakteristická tím, že činí mocenská rozhodnutí. Tím se však její úkoly            

a funkce nevyčerpávají. Kromě těchto aktů přijímá i rozhodnutí účelová, která mají dosáhnout 

určitého cíle. Při rozhodování v sociálních systémech nelze vyloučit možnost vzniku konfliktů. 

Specifickým příkladem je konflikt mezi veřejnou správou jako celkem a veřejností. Pro řešení 

konfliktních situací musí existovat regulované postupy, které umožní rozpor řešit.“(Mates, 

Matula, 1998:82)     

     Pro diplomovou práci je určující činnost jedné z částí veřejné správy – a to činnost územní 

samosprávy, konkrétně samosprávy města. „Samospráva představuje určité společenství, jehož 

členové si sami vedou své záležitosti. Samosprávné orgány jsou zpravidla ustavovány volbou, 

přičemž základní samosprávný orgán je volen občany.“ (Mates, Matula, 1998: 46) 

     Základním samosprávným orgánem je zastupitelstvo jako vrcholný orgán pověřený přijímat 

usnesení o záležitostech spadajících do samostatné působnosti. Dalšími orgány města jsou rada 

města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Obec (město) tedy spravuje své záležitosti 

samostatně v samostatné působnosti. Pro efektivní správu jejích záležitostí v rámci územní 

působnosti je dobré, aby z podnětů veřejnosti sledovala, jaké problémy veřejnost identifikuje jako 

důležité. Tak může předejít konfliktům s veřejností, která má snahu její rozhodnutí sledovat, 

hodnotit a  svoje poznatky o schopnostech vládnutí, respektive správy území později reflektovat 

v komunálních volbách.      

     Funkcí samosprávy je tedy spravování záležitostí společenství v jeho vlastním zájmu, který 

navzdory problematičnosti definice nominuji jako zájem veřejný. Reprezentace a vyjadřování 

zájmů tohoto společenství je povinností leadershipu, jehož členy komunita volí ze svého středu 

na základě zkušeností, referencí nebo předpokladů odborné a morální způsobilosti 

k zodpovědnému jednání v zájmu komunity a to jak uvnitř sídla, tak ve vztahu s jinými subjekty 

navenek. 

     Popisem situace komunikace mezi samosprávou a veřejností na příkladu města Moravská 

Třebová zjistím nejen, zda samospráva dává dostatek možností oboustranné komunikace, ale také 

zda je veřejnost využívá pro vyjádření svých postojů v procesu formování komunálních 

politických koncepcí. Jádrem zájmu je přitom podíl veřejnosti na tvorbě rozvojových strategií, 

které jsou hlavním tématem analýzy. 
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3. 5 Implementační teorie 
 
     Pro výběr politiky je dobré, aby samospráva komunikovala s veřejností, pro přijetí politiky je 

v první řadě nutno najít shodu napříč politickým spektrem ve vrcholných samosprávných 

orgánech. Pro implementaci politiky je důležitá dobrá implementační strategie. V ní jsou 

zahrnuty prováděcí plány, například ve formě akčních plánů obsahujících konkrétní kroky                 

a delegování zodpovědnosti za splnění úkolů, nástroje implementace a soubory evaluačních 

kritérií, která pomáhají v monitoringu úspěšnosti navržené a přijaté politiky. 

     Implementace znamená uskutečňování, realizaci či jednoduše zavádění politiky do praxe. 

S tímto procesem je spojeno určení implementačních struktur (Hjern a Porter, IN Veselý 

2007:314), což jsou alokační a administrativní jednotky, v nichž je implementace realizována. 

S tím souvisí nutnost zajištění podmínek úspěšné implementace, kam se řadí určitost vnějšího 

prostředí ovlivněná konzistentností politických cílů, v našem případě v rámci komunálního 

vládnutí, stav legislativy, který umožňuje implementovat určitá rozhodnutí, jež musí být učiněna 

na základě platných legislativních norem, podpora zájmových skupin a veřejnosti a stabilita 

sociálně ekonomických podmínek, jež také hrají klíčovou roli při rozhodování o dlouhodobých 

strategiích rozvoje sídel. (Sabatier, 1998, IN Veselý 2007:317).  

    Faktory ovlivňující implementaci je nutno prozkoumat už na začátku výběru jednotlivých 

variant politik. V případě, že se dá předpokládat u určitých variant problém s proveditelností 

v rámci jednotlivých faktorů jejího ovlivnění, je nutno dobře uvážit, zda má cenu se takovou 

variantou politiky zabývat a ztrácet tak čas, popřípadě finance nutné na vyhotovení například 

analytických či odborných studií, které by měly danou variantu podpořit. 

     Šest hlavních faktorů ovlivňujících provádění implementace uvádí Veselý (2007:318)                 

na základě Nagela:  

- politická proveditelnost 

- legální proveditelnost 

- administrativní proveditelnost 

- ekonomická proveditelnost 

- technologická proveditelnost 

- psychologická proveditelnost 

     „Důležitým předpokladem úspěšné implementace je tedy neustálé uvědomování si faktorů, 

které mohou úspěch či neúspěch zásadně ovlivnit.“  (Veselý 2007:318) 
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4 Město Moravská T řebová – analyzovaný subjekt 

 

Tabulka č. 1 Statistické údaje o  sídle 
     Moravská Třebová je město ležící                 

v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy,             

na západní Moravě v povodí Třebůvky, které 

bylo poměrně hustě osídleno již před 

středověkou kolonizací ve 13. století. 

Moravská Třebová byla vybudována jako 

součást městské sítě Českomoravského 

pomezí. Patří mezi formálně nejdokonalejší 

městské lokace ze 13. století v českých 

zemích. Řada staveb a uměleckých děl 

dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a 

vysokou kulturní úroveň města za vlády 

pánů z Boskovic a ze Žerotína,  kdy byla 

Moravská Třebová centrem humanistické 

vzdělanosti, řečeným „Moravské Athény“. V roce 1849 se Moravská Třebová v brněnském kraji 

stala sídlem politického okresu. Po mnichovském diktátu připadla Moravská Třebová Německu. 

České obyvatelsko odešlo většinou do vnitrozemí. Do roku 1945 byla Moravská Třebová součástí 

německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko. V roce 1945 byl obnoven správní okres 

Moravská Třebová. Po územní reorganizaci v roce 1949 byl zřízen moravskotřebovský okres            

a začleněn do brněnského kraje. V rámci další reorganizace v roce 1960 byl okres Moravská 

Třebová zrušen a připojen k okresu Svitavy, který byl začleněn do Východočeského kraje.                 

Od roku 2003 je Moravská Třebová součástí nově vzniklého Pardubického kraje.                                                                                                                 

Moravská Třebová je obcí s rozšířenou působností a správním obvodem pro 33 obcí s celkovým 

počtem obyvatel 27 293. Vykonává pro ně státní správu na úsecích školství a kultura, životní 

rostředí, doprava, investiční a regionální rozvoj, výstavby a územního plánování a je sídlem 

živnostenského úřadu.2 

                                                 
2 http://www.mtrebova.cz/files/page/2007/09/Vyrocni_zprava_MeU_2009.pdf [25.3.2010] 

status: město 

kraj (NUTS 3): 
Pardubický 
(CZ053) 

okres  
(NUTS 4): 

Svitavy 
(CZ0534) 

NUTS 5 (obec): CZ0534 580031 

obec s rozšířenou působností: 

pověřená obec: 

Moravská 
Třebová 

historická země: Morava 

katastrální výměra: 42,205 km² 

počet obyvatel: 11 414 (2003) 

části obce: 5 

katastrální území: 2 
Zdroj: www.wikipedia.org.cz 
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4. 1 Specifika občanské společnosti ve městě po roce 1989 
 

     Moravská Třebová v důsledku politických změn po II. světové válce oproti například nedaleké 

Litomyšli ztratila ducha patriotismu. V poválečném osídlování Moravskotřebovska nahradili 

odsunuté německé obyvatelstvo příchozí bez po generace předávaného vztahu ke kraji a k městu 

samotnému, který si získávali pomalu a v omezené míře. 

    V hospodářském životě Moravské Třebové vždy dominovala textilní výroba. Po druhé světové 

válce v roce 1945 byly zkonfiskovány zdejší německé textilní firmy. Na základě jejich 

majetkových podstat byl v roce 1949 zřízen n.p. Hedva Moravská Třebová. V roce 1946 vznikl 

Sandrik Moravská Třebová, výrobce příborů a kuchyňské vybavení z nerezu. V roce 1948 byl                        

v Moravské Třebové zřízen závod na výrobu svrchních oděvů n.p. Kras Brno. V roce 1949 začala 

v Moravské Třebové působit vojenská škola Jana Žižky z Trocnova. Největším podnikem                   

v Moravské Třebové byl s.p. Hedva, který měl v roce 1990 ještě 230 zaměstnanců. Závod 

Rostexu Vyškov měl 679 zaměstnanců a závod Kras 449 zaměstnanců3.  

     Nástup nové politické éry v ČR po roce 1989 znamenal změnu ekonomických pravidel, což 

mělo v regionu a ve městě vliv na recesi stěžejního průmyslového odvětví – textilní výroby. 

Podniky Hedva a Kras se dostaly do vážných hospodářských problémů díky liberalizaci trhu 

s textilními polotovary a konfekcí a v rámci restrukturalizace zrušily většinu svých výrobních 

závodů. To vedlo k masívní vlně nezaměstnanosti. Podobně na tom byly další podniky vytvářející 

do té doby politiku lokální zaměstnanosti, mezi něž patřil i výrobce příborů národní podnik 

Rostex.      

    Organizace veřejného života se v prvních dnech po listopadu 1989 ujali aktivisté z šedé zóny 

odporu proti komunistickému společenskému řádu, kteří se do té doby ve městě drželi stranou. 

Prvním polistopadovým starostou se stal tehdy osmašedesátiletý Karel Metyš, zakladatel místní 

organizace Občanského fóra, do té doby technický pracovník v jedné z místních továren. 

V padesátých letech byl postižen za drobné protirežimní aktivity.  

     Vzhledem k jejich politické nevyspělosti se však do čela nově ustanovované samosprávy 

nakonec dostali lidé, kteří měli zkušenosti s  politickou nebo ekonomickou správou. První čtyři 

roky po roce 1990 ukázaly možnosti strategického rozvoje města a vtáhly do děje nové aktéry 

ekonomického rozvoje a rozvoje občanské vybavenosti. Období let 1990 – 1994 je 

                                                 
3 Moravskotřebovsko, Svitavsko. 2002 
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charakterizováno rozkolísaností politicko–ekonomických pravidel jak ve státě, tak v práci 

samosprávy. V éře, v níž „co nebylo zakázáno, bylo povoleno“, bylo moravskotřebovské 

politické vedení pod vlivem silné osobnosti druhého demokraticky zvoleného starosty.       

     V prvních řádných komunálních volbách roku 1990 byl už mandát předán členu OF 

architektovi Oldřichu Vlkovi. Tento starosta byl zástupcem myšlenky radikálního přerodu místní 

společnosti i města jako urbanistického celku. Vzhledem k jeho profesi a kontaktům v horních 

patrech strany se jeho činnost ve městě brzy odrazila zejména v oblasti ekonomiky. Byl schopen 

vyjednat úvěry na vysoké částky, které pokryly financování investičních akcí schválených 

zastupitelským sborem, mezi nimi rozsáhlou rekonstrukci zchátralé historicky a architektonicky 

velice cenné budovy městského muzea. Z ní vzniklo multifunkční centrum, kam bylo 

přestěhováno městské kino, prostor zde dostaly spolky a sdružení vzniklé jako odezva na náhlou 

svobodu shromaždování v novém spektru občanských společenství. Součástí objektu je divadelní 

sál, výstavní sály a samozřejmě prostory pro činnost samotného městského  muzea. 

     Taková finanční velkorysost měla dlouhodobé finanční dopady na ekonomickou stabilitu 

města v podobě enormního úvěrového zatížení, splátky úroků a jistin byly v jeho rozpočtu 

zahrnuty ještě po mnoho následujících volebních období. Na druhou stranu městské komunitě 

byly dány jasné signály, že je možno začít měnit prostředí sídla k lepšímu. Pevný styl vládnutí 

Vlkovy administrativy sice nepřipouštěl mnoho diskusí s občany a prosazoval spíše svoji vlastní 

rozhodovací a realizační moc, přesto mohla otevřená společnost využít prvních demokratických 

nástrojů, jak vyjádřit občanské postoje k plánům samosprávného governmentu. Učinila tak záhy, 

první petice požadující změnu rozhodnutí samosprávných představitelů, se podepisovala už 

v roce 1990 a týkala se protestu obyvatel proti stavbě plánovaného obchvatu města. Odklon 

silnice I/35, která do té doby jako tranzitní enormně zatěžovala městské komunikace, chápali 

všichni jako nezbytný, avšak nesouhlas vyjadřovali s návrhem, který počítal s protnutím města 

v jeho nejcitlivější části – na rozhraní historického centra a klidové zóny směrem na Křížový vrch 

se hřbitovem, jehož součástí je historicky nevyčíslitelně hodnotný objekt raně renesančního 

kostela Nalezení svatého Kříže. Součástí protestních akcí byla dokonce hladovka jednoho 

z obyvatel držená demonstrativně před moravskotřebovskou radnicí.  Na dlouhou dobu byla však 

tato vlna občanské nespokojenosti zcela ojedinělým projevem občanského nesouhlasu 

s rozhodnutím samosprávy. 
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     Malé participační snahy se v komunitě projevují podnes. Na rozvoji a prosperitě komunity 

vždy záleží především rodákům. Generace poválečných rodáků však přišla do aktivních let těsně 

před pádem komunistického režimu. Po dobu jeho trvání si osvojila pravidlo nevměšování se            

do veřejně politických záležitostí a s touto „politikou“ nezájmu vstoupila do nové éry budování 

občanské společnosti. Současná střední generace je odchovaná těmito názory a navíc má spíše 

ekonomické než participační zájmy, proto se do rozhodování samosprávy – jak doložím 

v relevantních kapitolách práce – příliš nevměšuje. 

     V rozhovorech se současnými členy samosprávy zaznívají názory, že paradoxně právě                

pro neexistenci patriotismu, který se často ke škodě věci projevuje lpěním na starých tradicích, 

byla na přelomu tisíciletí, ve chvíli, kdy město propadalo stále větší hospodářské a společenské 

recesi, otevřena možnost začít realizovat nové, neotřelé projekty. Samospráva zde byla 

iniciátorem, zadavatelem projektů na zpracování strategických dokumentů a akčních plánů, 

prováděcích dokumentů k postupům realizace rozvojových programů. Její představitelé, 

neomezovaní konzervatismem patriotů, se pustili cestou novátorských řešení, která měla dle 

doporučení odborníků na problematiku strategického rozvoje sídel zajistit postupný návrat 

k ekonomické prosperitě a sociálnímu blahu obyvatel města. Většina z doporučení obsažených              

v akčních plánech byla pak také úspěšně realizována.  

      

4. 2 Způsoby a možnosti komunikace samosprávy s veřejností 
 

     Ke strategii rozvoje komunity se pojí problematika komunikace samosprávy s veřejností. 

Veřejností oblíbenou možností, jak vyjádřit svůj názor, připomínky a náměty ke zlepšení situace 

ve městě, jsou vzkazy a dotazy představitelům samosprávy, v největší míře starostovi. Moravská 

Třebová jí to umožňuje prostřednictvím svého městského zpravodaje, na jehož stránkách jsou 

dotazy, adresované prostřednictvím mailu nebo poštou, zveřejňovány spolu s reakcí 

dotazovaného. Pro dotazujícího je smyslem upozornit na určité problematické jevy a dostat tak 

občanem vnímaný problém na veřejnou scénu. Pro starostu pak zodpovězení dotazu znamená 

vyjádření vstřícnosti, ochoty ke komunikaci i zveřejnění záměru, jak vzniklou situaci řešit. Tím 

zároveň dává navrhovanou možnost řešení k veřejné diskusi. Pro občany města je také                      

na stránkách www.mtrebova.cz sekce dotazy a odpovědi, v níž na dotazy veřejnosti odpovídají 

zodpovědní úředníci městského úřadu. 
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    Většina dotazů starostovi zveřejněných ve zpravodaji města Moravská Třebová v uplynulém 

roce se týkala úprav veřejných prostranství, dotazy týkající se úpravy zanedbaných dětských hřišť 

na největším sídlišti Západní, osvětlení tamtéž či úpravy chodníků v okrajových částech 

spojujících město s jeho místními částmi. Diskusi sice vyvolala také koncepce využití budovy 

bývalé dětské nemocnice, avšak bez výstupu, z něhož by byl zřejmý návrh veřejnosti na jinou 

variantu využití areálu, než jaké diskutovalo zastupitelstvo města. 

     Převažujícím způsobem komunikace samosprávy a veřejnosti ve městě Moravská Třebová je 

však jednostranná nabídka informací v městském zpravodaji vydávaném městem a editovaném 

tiskovou mluvčí. Tímto kanálem jsou prezentovány rozvojové strategie, informace o jejich plnění 

a plány do budoucna. K nim pak čas od času město pořádá veřejné diskuse, jejichž smyslem je 

zjistit postoje veřejnosti k navrhovaným projektům nebo náměty k novým koncepcím.  

     Klíčovým fenoménem v problematice občanské participace na veřejné politice je vyspělost 

občanské společnosti.  Moravská Třebová možná také díky specifickému složení obyvatelstva,           

o kterém se zmiňuji v kapitole 4.1, nedisponuje občanskými aktivitami, které by působily jako 

kontrolní mechanismus ještě před legislativním procesem schvalování projektů a strategií                  

a iniciovaly veřejnou diskusi, jejímiž výsledky by se zastupitelé představitelé města museli 

zabývat. Občanská participace v podobě petičních aktivit a podnětů k organizaci místního 

referenda, jak ji umožňují zákony České republiky, ve městě nemá tradici. Za poslední tři volební 

období, v nichž se formovaly koncepce, jež jsou předmětem analýz prováděných v diplomové 

práci, nebyl žádný z těchto participačních nástrojů využit v případě, kdy by mělo dojít 

k zabránění realizace určitého rozvojového nebo investičního záměru. Stejně tak nebyl využit 

žádný z těchto nástrojů k prosazení zájmů obyvatel ohledně realizace jimi navrženého cíle. 

     Z uvedeného vyplývá, že zájem veřejnosti participovat na procesu strategického vládnutí není 

z podstaty podoby občanské společnosti ve městě příliš velký. Po prozkoumání procesu tvorby 

jednotlivých strategií, mezi jejichž hodnotícími kritérii je také organizování veřejné diskuse,  se 

může oproti původnímu předpokladu ukázat skutečnost jiná, avšak vzhledem k omezeným 

možnostem, které umožňuje komunikační strategie města, je na začátku práce předpoklad, že 

veřejnost do počátečních, přípravných fází formování politik pravidelně a koncepčně zapojovaná 

není, popřípadě že nejeví o tvorbu politik a strategií zvýšený zájem. 

     Povědomí veřejnosti o stavu strategického plánování přinesl dotazníkový průzkum 

realizovaný pro potřeby této práce a ve spolupráci s vedením města jako zpětná vazba jeho 
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strategických rozvojových plánů. Vzhledem k téměř nulové reprezentativitě průzkumu nakonec 

není součástí hlavních kapitol práce a jeho vyhodnocení uvádím pouze v příloze. 

     Výsledkem zjištění dotazníkového průzkumu, jehož se z pěti tisíc obeslaných domácností 

zúčastnilo jen necelé půl procento – 26 (!) - respondentů, je výrazná neznalost procesů formování 

politických strategií, neznalost práce samosprávy, ale také kritika postupů samosprávy, respektive 

vedení města při komunikaci s obyvateli. Ta se týká především malé nabídky participačních 

možností, popřípadě postojů vedení města k námětům a připomínkám občanů týkajícím se 

rozvojových projektů a investičních akcí. 

     V diplomové práci se v hodnotících kapitolách budu aspektem komunikace samosprávy 

s veřejností zabývat na základě zjištění učiněných analýzou postupů formování vybraných 

rozvojových koncepcí. 
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5 Případové studie – vybrané projekty strategického roz voje 
 
     Diplomová práce má za cíl analyzovat procesy formování a implementace vybraných 

strategických koncepcí a rozvojových projektů, které mají přinést městu ekonomický a sociální 

rozvoj.  

     První z následujících případových studií – proces tvorby dokumentů strategického rozvoje - se 

zabývá samotnou celkovou vizí rozvoje města. Mapuje poslední tři volební, během nichž došlo           

k vytváření komplexních strategických rozvojových dokumentů.  

     Při analýze posledních dvou do života uvedených strategických plánů zpracovaných                     

na základě vizí budoucnosti města se jako důležité ve strategickém plánování ukázaly další 

sektorové koncepce: 

- Strategické plánování ekonomického rozvoje  

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – komunitní plánování sociálních služeb 

     Uvedené dvě strategické koncepce spadají do oblastí, které jsou ve strategických plánech 

rozvoje sídla a jeho území považovány za prioritní.  

     V poslední case study jsem k popisu vybrala proces formování koncepce řešení problému, 

jímž je využití významného architektonického areálu v centru města, nyní opuštěné budovy 

dětského pavilonu nemocnice Moravská Třebová.  Jedná se o záměr zhodnotit významné kulturní 

a architektonické dědictví a najít pro objekt využití, které by bylo v souladu s dílčími cíli 

strategických dokumentů, zejména z oblasti zkvalitnění života ve městě. 

           

Odůvodnění výběru politik 

    Pro popis a následné hodnocení procesu formování a realizace komunálních politik byly 

vybrány plánovací procesy, které mají široký dopad na celou komunitu, jsou dlouhodobé a zaručí 

komunitě rozvoj v zásadních oblastech jejího života, jako je ekonomická oblast a oblast sociální.   

    Všechny popisované a hodnocené politické koncepce jsou součástí strategických vizí města, 

jsou tedy začleněny do širšího kontextu budování sídla v rámci plánů dlouhodobého rozvoje. 

Přitom strategie ekonomického rozvoje je nadřazenou všem dalším politikám, neboť právě              

při zajištění ekonomické prosperity lze přistoupit k plánování dalších rozvojových vizí, novým 

investičním záměrům a dílčím projektům.  
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Hodnotící rámce vybraných politik 

     Všechny čtyři vybrané politiky budou v rámci case studies popisovány na základě 

následujícího schématu: 

a) důvod - potřeba vzniku strategií, dokumentu, koncepce 

b) proces tvorby, aktéři, existence veřejné diskuse  

c) obsahová charakteristika 

d) komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

e) implementace 

 

 

5. 1 Případová studie 1: Dokumenty strategického rozvoje   
 

     Město Moravská Třebová patří k městům, která již dlouhodobě využívají efektivní způsob 

řízení systematického rozvoje města a zvyšování kvality života svých občanů prostřednictvím 

strategického plánování. Za dobu jeho moderní historie po roce 1989 bylo vytvořeno pro potřeby 

strategického rozvoje a pro podporu naplnění vizí představitelů města a celého regionu několik 

rozvojových dokumentů. Jimi se bude podrobněji zaobírat první případová studie. 

  

5. 1. 1.  Strategický plán rozvoje mikroregionu  Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

     První rozvojový dokument mikroregionu jako celku. Vyjadřoval potřebu analýzy celkového 

stavu oblasti, jejímiž přirozenými centry jsou města Moravská Třebová a Jevíčko. Byl vytvořen 

v roce 1999 firmou DHV CR a obsahoval základní charakteristiky regionu, perspektivy rozvoje           

a doporučení pro další rozvoj. Strategický plán rozvoje mikroregionu MTJ zahrnoval základní 

SWOT analýzu a další analýzy, doporučení a implementační metodiku pro první kroky                    

ke zlepšení ekonomické a sociální soudržnosti a prosperitě celého mikroregionu. 

     Vzhledem k faktu, že díky jeho malé zacílenosti na konkrétní problémy center regionu, byly 

posléze vytvořeny nové strategické plány, jež se dotýkají zejména ekonomické stability, rozvoje 

občanské společnosti a ekologickou stabilitou obou center regionu, měst Moravská Třebová             

a Jevíčko, se Strategickým plánem regionu MTJ hlouběji nezaobírám. 



 38 

5. 1. 2 Strategický plán města Moravská Třebová 2002 – 2006 

     Klíčovým prvkem nových strategických dokumentů jsou plány rozvoje města Moravská 

Třebová, které konkretizují prioritní oblasti rozvoje města ve střednědobých až dlouhodobých  

horizontech. Vzhledem k faktu, že strategické plány byly vytvořeny už dva, rozpětí let, jichž se 

týkají, se posouvají do dlouhodobější dimenze okolo dvaceti let. 

     První strategický plán pro město vznikl v roce 2001 a plánoval jeho rozvoj pro léta 2002 – 

2006, tedy na jedno volební období. 

5. 1. 2. 1 Potřeba vytvoření dokumentu           

     První strategický plán zahrnující celý mikroregion byl materiál komplexní a pro samotnou 

aglomeraci města Moravská Třebová málo konkrétní. Koncem devadesátých let ve městě nastala 

potřeba okamžitého řešení akutního neutěšeného ekonomického stavu, způsobeného recesí 

textilního průmyslu a s ní se pojící rostoucí nezaměstnanost, který s sebou nesl hrozbu, že 

Moravská Třebová zůstane stranou ekonomického rozvoje a stane se skanzenem z opuštěných 

objektů dříve prosperujících podniků.     

     Už SWOT analýza ve Strategickém plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovsko                      

a Jevíčsko z konce 90. let odhalila zásadní problém, shrnutý do následujícího závěru:  Stagnace 

ekonomických aktivit v textilním průmyslu a dosud nestabilizovaná situace v zemědělství vyžaduje 

změnu hospodářské struktury mikroregionu. Ze SWOT analýzy vyplývá, že je velmi 

pravděpodobné, že další úspěšný rozvoj mikroregionu lze založit na rozvoji malého a středního 

podnikání. Rozvoj průmyslových zón a hospodářských aktivit by měl být orientován do dvou 

přirozených center mikroregionu – měst Moravské Třebové a Jevíčka, kde první zahraniční 

investoři již působí.4 

     Ekonomický rozvoj a podpora podnikání se tedy znovu počátkem nového tisíciletí ocitly               

na prvním místě v plánování budoucnosti města Moravská Třebová.  Východiskem k poznání 

tohoto stěžejního problému rozvoje nejen ekonomické, ale všech dalších stránek života komunity, 

byla situace, v níž došlo k poklesu poptávky po textilním zboží  a tím pádem k radikálnímu 

výroby v textilních závodech Hedva a.s. podobná situace nastala v lehkém nástrojařském 

průmyslu, který měl mezi výrobními podniky ve městě také významné postavení. 

                                                 
4 Strategický plán rozvoje  mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, 1999 
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     Logicky došlo ke zvýšení už dost vysokého procenta nezaměstnanosti, které bylo v první vlně 

v počátku devadesátých let zapříčiněno také rozpadem struktur zemědělské výroby. Moravská 

Třebová začala být městem nezaměstnaných bez vyhlídek na uplatnění v dosahu bydliště.                    

     Město si proto nechalo zpracovat nový, vlastní dokument. Předmětem analytického projektu 

realizovaného středočeskou firmou Berman Group byla transformace „Strategického plánu 

rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska“ z prosince 1999 do „Strategického plánu 

rozvoje města Moravská Třebová“, identifikovat ta opatření a aktivity (záměry a cíle), která mají 

největší podporu reprezentantů města Moravská Třebová a současně k nim lze přiřadit zdroje 

potřebné k jejich realizaci. Součástí projektu byla aktualizace analytických podkladů, průzkum 

podnikatelského prostředí ve městě a stanovení priorit rozvoje5.  

     

5. 1. 2. 2 Proces tvorby, aktéři, veřejná diskuse  

     Po shromáždění potřebných dat a vytvoření prví podoby analýzy byli členové Komise rady 

města Moravské Třebové pro strategický rozvoj (KSR) a vedoucí pracovníci městského úřadu                       

a městských organizací požádáni, aby sdělili svoje názory na priority mezi jednotlivými 

programy identifikovanými ve strategii rozvoje mikroregionu.  

     Prioritní opatření a navržené projekty byly  poté diskutovány, doformulovány a doplněny 

v užších pracovních skupinách, složených z členů KSR a dalších přizvaných odborníků v daných 

oblastech.  

Aktéři 

Po nastartování ekonomického rozvoje v prvním volebním období, kdy starosta Oldřich Vlk 

realizoval za využití státních ekonomických pobídek a úvěrů několik rozvojových projektů, přišla 

dvě volební období útlumu. Slabé vedení radnice zápasící s dědictvím úvěrové zátěže se bálo 

přistoupit nejen k realizaci, ale i jen k zadání odborných analýz, z nichž by vzešla doporučení  

konkrétních kroků směřujících k ekonomickému rozvoji. Mezi zastupiteli, radními a starosty 

(Radko Martínek 1994 – 1998 a Miloš Mička 1998 – 2002) nevládl konsenzus o tom, zda vůbec  

a jaké kroky jsou nutné pro zastavení ekonomického úpadku, snížení nezaměstnanosti, prezentaci 

města navenek pro strategické ekonomické partnery,  již by do města a okolí přinesli ekonomické 

oživení.  

 
                                                 
5 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
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     Aktéři podílející se na strategickém vládnutí nebyli v době formování prvního strategického 

plánu rozvoje města jediní, kteří by mohli mít potenciální zájem na změně klimatu ve městě. 

V tabulce aktérů proto kromě představitelů institucionální sféry (samospráva) uvádím další 

aktéry, jejichž život ovlivňují podmínky panující v sídle. 

 

Tabulka č. 2a  Analýza aktérů strategického plánování v období před I. strategickým plánem  

Aktéři Předpokládaný zájem Moc Skutečný postoj 

starostové velký z postaty funkce velká nedokázali prosadit nutnost SP 

ekonomická sféra střední, riziko vzniku 
konkurenčního prostředí 

střední neprojevili snahy o iniciaci změn              

v lokálním vládnutí 

zastupitelstvo dle příslušnosti             
k politickým koncepcím 

velká bez vůle pracovat na zadání SP 

veřejnost velký – v případě 
pochopení nutnosti 

ekonomického rozvoje 

spíše malá nulové využití participačních nástrojů 
vůči leadershipu pro pobídky                  
ke změně koncepce vládnutí 

SP = strategického plánování 

Zdroj: dle Veselý, 2007: 231. Přepracováno autorkou. 

 

     Strategický plán z roku 2001 už byl výsledkem názorových změn ve vedení města, které 

začalo chápat rizika aktuální situace a nutnost vytvoření ucelené rozvojové strategie. 

      

Tabulka č. 2b  Analýza aktérů tvorby prvního strategického plánu (rok 2001) 

Aktéři Předpokládaný zájem Moc Skutečný postoj 

starosta velký z postaty funkce velká ekonomický propad = pochopení 
nutnosti plánování, zadání tvorby SP 

ekonomická sféra střední, riziko vzniku 
konkurenčního prostředí 

střední vyjádření o problémech místní 
ekonomiky při tvorbě zadaných strat. 

dokumentů 
zastupitelstvo variabilní, dle příslušnosti             

k politickým koncepcím 
velká schválilo prostředky na vytvoření SP 

analytici, 
odborníci 

velký, potřeba dobrých 
referencí od zadavatelů 

velká profesionální přístup ke zpracování 
strategie samozřejmostí 

SP = strategický plán 

Zdroj: dle Veselý, 2007: 231. Přepracováno autorkou. 
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Veřejná diskuse 

Firma Berman Group ve spolupráci s komisí rady města pro strategický rozvoj a městským 

úřadem provedla dotazníkové šetření mezi místními podniky a podnikateli za účelem zjištění 

jejich názorů na priority rozvoje města a zpracovala „Průzkum podnikatelského prostředí“. 

Členové zastupitelstva, vedoucí odborů MěÚ a organizací města pak udělili priority opatřením           

a aktivitám z minulého strategického dokumentu, strategického plánu rozvoje mikroregionu MTJ. 

Diskuse mezi laickou veřejností neproběhla, avšak názory oslovené odborné a podnikatelské 

veřejnosti byly brány v potaz v několika oblastech veřejného života a staly se součástí 

strategického plánu, které měly vliv na stanovování prioritních oblastí plánu a rozvržení dílčích 

kroků pro realizaci rozvojových koncepcí. 

5. 1. 2. 3 Obsahová charakteristika 

     Na základě získaných informací, poznatků a doporučení byly zpracovány tři akční plány 

v jednotlivých kritických oblastech, které tvoří samotný strategický plán rozvoje. Byl zpracován 

konzultační dokument, integrující hlavní závěry z procesu.6 

     Priority obsažené v základu každého z dokumentů jsou důsledkem konsenzu opakovaných 

jednání představitelů všech skupin participujících na veřejném životě v Moravské Třebové. 

Smyslem akčních plánů je vyjasnit zásadní okruhy, do kterých budou směřovat finanční, 

personální zdroje a časové kapacity tak, aby zajistily podporu rozvoje města i jeho regionu                 

v souladu s jeho potřebami, požadavky a zájmy. Účelem akčních plánů je rozvíjení přírodních, 

kulturních, společenských i ekonomických předností a využití příležitostí, které město nabízí,           

za účelem zlepšování kvality celkových podmínek místních obyvatel, návštěvníků města, 

občanských iniciativ i podnikatelských subjektů. Na základě získaných informací, poznatků a 

doporučení byly zpracovány tři akční plány v jednotlivých kritických oblastech, které tvoří 

samotný strategický plán rozvoje a vyhotoveny tyto písemné dokumenty: 

Strategický plán ekonomického rozvoje města Moravská Třebová (akční plány) 

Zadávací (projektové) listy 

Profil města Moravská Třebová 

Průzkum podnikatelského prostředí 

Zprávy o určení priorit  

Návrh postupu při realizaci7 

                                                 
6 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
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5. 1. 2. 4 Komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

      Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová z roku 2001 kromě vypočtených dílčích 

dokumentů obsahoval části nezbytné pro praktickou realizaci a implementaci závěrečných 

doporučení. Těmito realizačními dokumenty byly akční plány: „Akční plány byly zpracovávány           

v pracovních skupinách sestavených ze členů Komise pro strategický rozvoj a doplněných 

místními specialisty a dalšími jednotlivci se zkušenostmi nebo kompetencemi v daných oblastech. 

a doformulovány Komisí pro strategický rozvoj města.“  

     Tak byla vytvořena strategie pro řešení problémů nastolených ve třech prioritních oblastech: 

A. ekonomický rozvoj a podpora podnikání, B. terciární sektor, cestovní ruch a C. kvalita života, 

lidské zdroje. Zpracovatel přitom v dokumentu zakotvil také způsob provádění navržených 

politik: „Do realizace, stejně jako do tvorby plánu, by se měly zapojit desítky jednotlivců                   

a realizací a kromě uskutečnění konkrétních projektů by měly být vytvořeny nové struktury                 

a provedeny systémové změny zaměřené na trvalé posilování a zkvalitňování místního 

podnikatelského a investičního prostředí, zlepšování infrastruktury a rozšiřování nabídky                  

pro celoživotní rozvoj lidských zdrojů města i jeho širšího okolí a v neposlední řadě zaměřených 

na zvyšování zájmu lidí navštívit Moravskou Třebovou nebo se v ní natrvalo usadit,“ 8 je shrnuto 

v úvodu Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová z roku 2001. 

     Graf č. 3  Schéma sestavení Strategického plánu města Moravská Třebová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 

                                                                                                                                                              
7 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
8 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
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     Komplexnost politiky je zajištěna stanovením cílů, navržením způsobů jejich realizace                 

ve spojení s určením vedení a organizace lidských zdrojů a návrhem způsobu získávání zdrojů. 

      

5. 1. 2. 5 Implementace    

     Ekonomický rozvoj a podpora podnikání se ocitly na prvním místě v plánování budoucnosti 

města. Zásadním doporučením, které vzešlo z uvedeného strategického dokumentu a bylo 

realizováno, bylo zřízení funkce manažera ekonomického rozvoje. Tak byla svěřena agenda 

zásadní pro ekonomický rozvoj města odborníkovi na komunikaci s rozvojovými agenturami,           

na oblast ekonomických pobídek, komunikaci se strategickými ekonomickými partnery.   

     Nová komunální vláda vzešlá z voleb roku 2002 se snažila implementovat do praxe většinu 

doporučení obsažených ve Strategickém plánu z roku 2001. Některé z nich nebyly pouze v její 

kompetenci – např. dobudování dopravních tepen a strategických komunikačních tras – avšak 

většina doporučení byla realizována. 

     Respektováním doporučení odborníků ohledně zřízení funkce manažera ekonomického 

rozvoje bylo do města bylo během krátké doby přivedeno několik klíčových investorů, jimž byly 

nabídnuty zainvestované pozemky v západní části katastru směrem při výjezdu z města                    

na rychlostní komunikaci I/35.  O tomto implementačním úspěchu a o historii budování 

průmyslových zón ve městě více v kapitole 5. 2 Strategie ekonomického rozvoje. 

 

 

5. 1. 3 Strategický plán města Moravská Třebová 2007 – 2020 (Vize 2020) 

     Aktuální, poslední a nejnovější strategický plán byl vytvořen v roce 2006. Jde o návazný 

dokument k prvnímu SP z roku 2002. Strategický plán města respektuje dráhu vývoje udávanou 

aktualizovaným Strategickým plánem z roku 2002 tak, aby byly zachovány hlavní priority již 

funkčního procesu strategického plánování. 

5. 1. 3. 1 Potřeba vytvoření dokumentu 

     Po uplynutí doby, na kterou byl vytvořen první strategický dokument tedy nastala potřeba 

návazného dokumentu, který bude respektovat změny v komunitě a aktuální stav jejího 

ekonomického a sociálního potenciálu. Úkolem nového plánu bylo na základě těchto skutečností 

sestavit vizi budoucího vývoje a cestu, jak tyto vize naplnit. 
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5. 1. 3. 2 Proces tvorby, aktéři, veřejná diskuse 

     Tvorbu dokumentu zajišťovala zpracovatelská firma v kooperaci s vedením města                         

a zainteresovanou odbornou veřejností.  Při tvorbě SWOT analýzy se objevila potřeba 

detailnějších jednání s odborníky zaměřených na zhodnocení aktuálního stavu v jednotlivých 

odvětvích souvisejících s každodenním životem. Vznikly proto flexibilní krátkodobé odborné 

pracovní skupiny, které koordinoval jeden zástupce ze strany Expertní skupiny. Na odborné 

diskuse byl přizván také expert pro oblast sociální péče. 

     Expertní komise byla odpovědná za projednání, revizi a schvalování návrhů a podkladů 

připravovaných odbornými pracovními skupinami a poradenskou společností. Expertní komise 

dohlížela nad postupem aktualizace Strategického plánu rozvoje města a vzhledem ke svému 

odbornému zaměření určovala priority rozvoje města.  

 Aktéři 

Základní část strategického plánu Vize 2020, Akční plán, je výsledkem sedmiměsíční práce 

Expertní skupiny města Moravská Třebová složené z vybraných přestavitelů města Moravská 

Třebová, pracovníků Městského úřadu Moravská Třebová a konzultační a poradenské společnosti 

AQE advisors, a. s., tvůrce dokumentu. Pro doplnění členů Expertní skupiny byli k jednání 

přizváni zástupci příspěvkových organizací zřízených městem, nestátních neziskových organizací 

i aktivních podnikatelských subjektů podnikajících  na území města. 

 

Tabulka č. 3  Analýza aktérů tvorby strategického plánu Vize 2020 

Aktéři Zájem Moc Postoj 

Expertní tým 

Zástupci NNO 

Podnikatelé 

Zástupci přísp. 
org. města 

velký  
- předpoklad vůle                        

ke konsensuálnímu 
přístupu k potřebě 

dalšího rozvoje 
komunity  

zásadní  
- názory a podněty 
budou zapracovány           

a brány jako podklad 
pro tvorbu strategie 

dlouhodobého 
rozvoje 

kladný  
- zodpovědně pojatá 
účast v expertním 

týmu, konstruktivní 
podněty (zejména            

z podnikatelské sféry)   

Výbor ZM              
pro strategický 
rozvoj  města 

velký 
- vyplývá z rámce 

povinností členů VSR 

viz předchozí aktéři viz předchozí aktéři + 
plní důležitou roli 

v procesu 
implementace 

veřejnost velký – kvalita života střední připomínkování priorit 
 

Zdroj: dle Veselý, 2007: 231. Přepracováno autorkou. 
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Veřejná diskuse 

Priority uvedené v posledním dokumentu strategického plánování jsou důsledkem konsenzu opakovaných 

jednání představitelů všech skupin participujících na veřejném životě v Moravské Třebové.Moravská 

Třebová je jedním ze zakládajících členů Národní sítě Zdravých měst České republiky, čímž se 

město dobrovolně přihlásilo k aktivnímu vytváření kvalitního a příjemného místa pro život                      

s důrazem na otevřenou komunikaci a spolupráci s místními odbornými, nevládními partnery z 

řad široké veřejnosti. Tento princip je uplatňován také při procesu aktualizace strategického plánu 

rozvoje města těmito formami: zapojení odborných zástupců z řad veřejnosti do Expertní komise 

i dílčích pracovních skupin, anketním průzkumem spokojenosti občanů s kvalitou života                   

ve městě, anketním průzkumem podnikatelských subjektů, každoročním veřejným projednáním 

priorit města (na příklad v dokumentu Plán zdraví a kvality života), informování prostřednictvím 

webových stránek města, zřízením speciální emailové adresy pro posílání připomínek, dotazů 

nebo návrhů ze strany veřejnosti. 

     Aktéry procesu implementace strategie jsou stejně jako v části její přípravy také členové 

vedení města, především: 

Předseda výboru pro strategický rozvoj – neuvolněný místostarosta 

     Funkce neuvolněného místostarosty s agendou pro otázky strategického rozvoje města je 

skloubena s jeho funkcí předsedy Strategického výboru zastupitelstva města pro strategický 

rozvoj města. Zabývá se veškerými otázkami strategického plánování, monitoringu a evaluace 

plnění strategických cílů uváděných v těchto dokumentech. 

     Jako předseda výboru předkládá na jednáních zastupitelstva návrhy na přijetí rozvojových 

koncepcí, vzešlé jako doporučení z jednání strategického výboru. 

     Má na starosti komunikaci se strategickými partnery, s tvůrci územních rozvojových koncepcí 

(územní plán apod.), s investory, kteří mají zájem vstoupit do rozvojových projektů, 

s developery. 

     Vede týmy podílející se na realizaci už vybraných a přijatých politik, spolupracuje 

s pracovníky odboru územního plánování a rozvoje města městského úřadu. Je nadřízeným 

manažera pro ekonomický rozvoj města. 

Pracovník pro propagaci města 

     Ve funkci se spojují povinnosti tiskového mluvčího a zajištění propagace města směrem 

k potenciálním strategickým partnerům. Základem agendy je prezentace výsledků strategického 
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plánování a seznamování veřejnosti prostřednictvím mediálních a jiných informačních kanálů 

s možnostmi participace na rozvojových projektech. Součástí je také poskytování informací                

o dlouhodobých vizích a plánech strategického rozvoje sídla. Většina z těchto informací proudí 

také k moravskotřebovské veřejnosti – prostřednictvím městského periodika, jehož je pracovník 

v této pozici editorem. 

     Kvalita práce zaměstnance na této pozici je přímo úměrná jeho organizačnímu talentu a 

komunikačním schopnostem. V prvním volebním období 2002 – 2006, kdy byla funkce zřízena, 

byla právě díky dobré úrovni těchto schopností tisková mluvčí úspěšná v prezentaci města 

v médiích i mezi veřejností, což podle tvrzení zástupců vedení města přispělo k pozitivnímu 

obrazu města navenek a k zájmu investorů o výstavbu v nově budovaných lokalitách 

průmyslových zón. 

 

5. 1. 3. 3 Obsahová charakteristika dokumentu 

     Strategický plán je tvořen několika logicky navazujícími komponenty. Klíčovým prvkem 

Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová, který konkretizuje prioritní oblasti rozvoje 

města v horizontu nadcházejících třinácti let, jsou akční plány. Pro každou oblast zahrnutou                

do akčních plánů byl stanoven plán jednotlivých kroků, vedoucích ke zlepšení situace.                      

Pod kategoriemi záměru pak byly určeny kategorie cílů a konkrétních doporučení, co je potřeba 

pro realizaci záměru přesně učinit. Zároveň je stanovena zodpovědná složka či konkrétní 

jednotlivci zodpovědní za splnění doporučení uvedených v záměrech a cílech.   

Akční plán je finálním výstupem předchozích analýz zaměřených na zhodnocení aktuálního stavu 

i vývoje ve všech odvětvích. Je tedy založen na důležitých závěrech socio-ekonomické analýzy, 

výstupů z průzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě a průzkumem 

podnikatelských subjektů realizující svůj předmět podnikání na území města a také shrnující 

SWOT analýzy. Důležitým zdrojem dat bylo také veřejné projednání uskutečněné v únoru 2008, 

jehož smyslem bylo seznámit se s prioritami občanů ve věci zlepšení kvality života ve městě a 

nalézt vhodné a preferované možnosti realizace diskutovaných potřeb a přání.  

Zmíněné analýzy a závěry uvádí jak pozitivní, tak negativní témata, která byla identifikována 

samotnými cílovými skupinami. Tato témata jsou následně promítnuta do dlouhodobých záměrů 
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města a prostřednictvím projektových záměrů byly hledány vhodné způsoby nápravy nalezených 

nedostatků i podpory zjištěných kladných stránek9. 

     Zásadní částí strategického plánu je v dalších etapách konkrétně rozpracovaný a doplňovaný 

Projektový zásobník. S jeho body pracuje při navrhování opatření a projektů Výbor zastupitelstva 

města pro strategický rozvoj města, který připravuje podklady pro jednání zastupitelstva v oblasti 

strategického plánování rozvoje komunity a sídla. Projektový zásobník jako základní část 

obsahuje Strategickou mapu, která pracuje se zásadními body Strategického plánu – póly rozvoje 

města a dlouhodobé záměry v jednotlivých prioritních oblastech – ekonomický rozvoj, MT – 

místo pro život a oblast sport, relaxace, návštěvnost. 

5. 1. 3. 4 Komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

     Zásadním momentem pro systematické a komplexní plánování města je představa výsledné 

pozice, které má být v budoucnu dosaženo, slovně specifikovaná v rámci tzv. strategické vize 

města. Vize města vychází ze závěrů SWOT analýz, konsenzu jednání Expertní komise a dílčích 

pracovních skupin a výsledků diskuse veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města 

s občany a je uvedena v dokumentu Strategický plán města Moravská Třebová 2007 – 2010: 

Moravská Třebová v roce 2020 bude mít charakter:  

Hrdé, prosperující město. 

Město, které naslouchá potřebám a přáním svým občanům a také na ně reaguje. 

Město, které dokáže maximálně efektivně využít historického bohatství, kulturních tradic                        

i přírodních krás pro rozvoj kulturně společenské dimenze města. 

Město vytvářející příznivé podmínky pro podnikání. Město, které podporuje zdravý životní styl, 

pečuje o vytváření a zachování kvalitního životního prostředí10. 

     Komplexnost politiky popsané v dokumentu je zajištěna plánováním hospodářského                      

a sociálního růstu komunity v souladu s  ekologicky udržitelným rozvojem. Smyslem základní 

části SP - Akčního plánu - je zajistit systematickou alokaci veřejných zdrojů na výstavbu, 

rekonstrukci, obnovu a revitalizaci městského celku za účelem trvalého zlepšování kvality života 

občanů města s ohledem na ekologický rámec. 

 

                                                 
9 9 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 – 2020 
10 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 – 2020 
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5. 1. 3. 5 Implementace 

     Kontrolou a realizací jeho jednotlivých doporučení byl pověřen neuvolněný místostarosta, 

který je zároveň předsedou Výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města, do něhož 

se v  probíhajícím volebním období transformoval Výbor zastupitelstva města pro řízení                       

a monitorování realizace Strategického plánu rozvoje města. 

     Funkční Výbor pro strategický rozvoj města, který pracuje po zániku Expertní pracovní 

skupiny pro aktualizaci strategického plánu, má za úkol v pravidelných intervalech vyhodnocovat 

plnění Strategického plánu rozvoje města. Aby k vyhodnocování mohlo dojít, je třeba odpovědně 

přistupovat k jeho monitoringu. Členové Výboru pro strategický rozvoj města proto dostali               

od zastupitelů města kompetence k práci s podklady pro vyhodnocení míry plnění projektových 

záměrů, které si mohou vyžádat  od jednotlivých odpovědných osob. 

     Implementace jednotlivých bodů je zajištěna průběžným předkládáním doporučení výboru  

pro strategický rozvoj zastupitelstvu města. Tato doporučení obsahují popisy přínosů 

navrhovaných projektů, monitorovací a evaluační indikátory úspěchu politiky, zdroje 

financování. V případě, že zastupitelstvo dosáhne konsenzu a přijme usnesení k přijetí 

navrhovaných politických strategií, koncepcí či projektů, je na zodpovědných úřednících 

samosprávy připravit celý proces realizace těchto záměrů. Jejich práce je pak předmětem dalšího 

monitoringu zajišťovaného vedením města. 

      

5. 2 Případová studie 2:  Strategický plán ekonomického rozvoje  
 
 
    Strategický plán ekonomického rozvoje města Moravská Třebová je součástí prvního 

strategického plánu města pro léta 2001 – 2006. Další směřování ekonomického rozvoje je 

zakotveno také v aktuálním platném dokumentu Vize 2020 a jeho vizualizace je součástí nově 

koncipovaného územního plánu, který je ve městě právě v procesu připomínkování.                          

Do územního plánu se v současnosti zapracovávají lokality doporučené výborem pro strategický 

rozvoj jako nové lokality pro průmyslové zóny. 
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5. 2. 1 Potřeba vytvoření strategie 

     Ekonomický rozvoj a podpora podnikání se ocitly na prvním místě v plánování budoucnosti 

města. Smyslem tohoto akčního plánu pro rozvoj podnikání bylo pomoci vytvořit takové 

podnikatelské prostředí, které umožní místním podnikům se organizovat tak, aby byly schopny 

rychle a pružně využít nově vzniklých příležitostí a omezit případné negativní dopady nových 

investic v místní ekonomice. Z tohoto záměru však nakonec prioritní postavení zaujala jiná  

nosná strategie – budování průmyslových zón na zelené louce a přilákání externích investorů. 

 

5. 2. 2 Proces tvorby, aktéři, veřejná diskuse  

     „Strategický plán ekonomického rozvoje je záležitostí společné volby založené na dosažení 

konsensu nejvýznamnějších reprezentantů ekonomického života města. Plán je postaven                    

na principu koncentrace úsilí do prioritních oblastí rozvoje a na výběru takových aktivit 

a projektů, které nejefektivněji přispějí k dalšímu rozvoji města.11“ 

      Pro analýzu využila firma Berman Group data popisující aktuální situaci a trendy regionální 

ekonomiky a trhu práce z databáze informací Úřadu práce Svitavy, důležitým podkladem byl též 

„Průzkum podnikatelského prostředí“. Tato subjektivní analýza byla zaměřená na názory 

rozhodujících aktérů regionální ekonomiky na kritické produkční faktory (lidské zdroje, 

informace a technologie, infrastruktura a kapitál), na kvalitu veřejných služeb, na vlastní 

perspektivy a na budoucnost regionu. 

Aktéři 

Na základě doporučení v prvním strategickém dokumentu se na ekonomickém rozvoji města 

podílí základní skupina aktérů: 

samospráva jako zadavatel projektu strategického plánování 

analytici, kteří doporučili konkrétní kroky k plnění strategie ekonomického růstu 

podnikatelé, investoři 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

manažer ekonomického rozvoje 

     - odborně zajistil kontakt s investory v průmyslové zóně, klíčové oblasti pro plnění strategie 

ekonomického rozvoje města. Vedl komunikaci s rozvojovou agenturou Czech Invest, pořádá 

                                                 
11 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
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agendu komunikace s investory od prvních kontaktů se zájemci o vstup do podnikatelského 

prostředí průmyslové zóny po konečné smlouvy o prodeji pozemků. Monitoruje plánování růstu 

či expanze jednotlivých firem v PZ, statistiky zaměstnanosti a rozvojové programy, například 

programy profesního růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců či rozšiřování stávajících 

výrobních programů. Pravidelně předkládá návrhy na zřízení nových ekonomických lokalit. 

     Dalším aktérem je místostarosta zodpovědný za plnění cílů strategického plánování. 

 

Tabulka č. 3  Analýza aktérů strategického plánování ekonomického rozvoje 

Aktéři Zájem Moc Postoj 

samospráva velký velká vstřícný 

odborníci, 
analytici, tvůrci 

strategie 

velký velká profesionální 
poradenství – tvorba 

koncepce 
manažer 

ekonomického 
rozvoje 

velký velká profesionální - zajištění 
implementace 

podnikatelská 
sféra - investoři 

velká – ekonomický 
zájem 

velká přímý účastník, 
zaměstnavatel 

místostarosta            
pro strategické 

plánování 

velký velká zajišťuje monitoring 
plnění a pokračování 

implementace 
ekonomicky 

aktivní veřejnost 
velký střední ekonomická 

zainteresovanost 
 

Zdroj: dle Veselý, 2007: 231. Přepracováno autorkou. 

 

Veřejná diskuse 

Veřejná diskuse při tvorbě plánu strategického rozvoje spočívala především na konzultaci postojů 

a připomínek jednotlivých aktérů uvedených v tabulce aktérů. Veřejnost jako taková byla 

z tvorby dokumentu de facto vyloučena, přestože právě pro její ekonomické a s tím spojené 

profesní zájmy byla strategie vytvářena. Tento fakt je logický, neboť nastartování ekonomického 

rozvoje sídla je především odbornou záležitostí a na tvorbě dokumentu se tak logicky podílejí 

odborníci na ekonomické plánování a politiku zaměstnanosti. 
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5. 2. 3 Obsahová charakteristika dokumentu 

          Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová obsahuje ve svých třech akčních 

plánech celkem třináct rozvojových dlouhodobých záměrů a 25 konkrétních cílů. Strategie 

ekonomického rozvoje je  stanovena ve znění prvního akčního plánu, obsahová charakteristika je 

proto ve shodě s celkovou koncepcí nadřazené rozvojové strategie: strategie ekonomického 

rozvoje obsahuje jako zásadní body záměry, k nim formulované konkrétní cíle a v jejich rámci 

přesná doporučení, jak těchto cílů dosáhnout. Grafickými symboly je pak vyjádřen stupeň 

priority v rámci plnění záměru. 

 

5. 2. 4 Komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

    Kvalitně vypracovaná obsahová část Strategie ekonomického rozvoje zaručuje komplexnost 

politiky a strategii pro řešení problému. Budoucí ekonomický rozvoj je navíc znovu formulován 

jako globální cíl stanovený v aktuálním strategickém plánu s výhledem do roku 2020: 

„Prostřednictvím kvalitního dopravního napojení, funkční technické infrastruktury i podporou 

komunikace je třetím  pólem rozvoje města Moravská Třebová snaha vytvářet příznivé podmínky 

pro dynamický rozvoj ekonomického potenciálu.“ 

     Mezi dlouhodobé záměry související s ekonomickou stabilizací města je pak na prvním místě 

řazena tvorba vhodných podmínek pro rozvoj podnikání a dále pak vzájemná spolupráce                    

a komunikace města s místními podnikatelskými subjekty, rozšiřování inženýrských sítí, zlepšení 

dopravní obslužnosti a snížení dopravních rizik, i environmentální přístup k odpadovému 

hospodářství a trvalé zlepšování životního prostředí.  

 

5. 2. 5 Implementace 

     Zásadní pro rychlé řešení ekonomické stagnace bylo doporučení zajistit podporu drobného 

podnikání a zahájit investiční akce v průmyslových zónách. První část naplňována není. Avšak 

souvisejícím doporučením, které vzešlo z druhého v pořadí uvedeného strategického dokumentu, 

bylo zřízení funkce manažera ekonomického rozvoje12. Toto doporučení vzal nový leadership 

vzešlý z komunálního hlasování v roce 2002 v potaz a svěřil agendu ekonomického rozvoje 

odborníkovi na komunikaci s rozvojovými agenturami, oblast ekonomických pobídek, 

                                                 
12 Berman Group, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, 2001 
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komunikaci se strategickými ekonomickými partnery. Do města bylo během krátké doby 

přivedeno několik klíčových investorů, jimž byly nabídnuty zainvestované pozemky v západní 

části katastru směrem při výjezdu z města na rychlostní komunikaci I/35. 

Implementace strategie ekonomického rozvoje při budování průmyslových zón 

     První průmyslová zóna vznikla už v polovině 90. let na východní straně za městem vlevo 

souběžně s komunikací I/35 směrem na Olomouc. Prvním investorem, s nímž zástupci města 

vstoupili v jednání, byla bavorská společnost REHAU, zabývající se výrobou automobilových 

komponentů systémem vstřikování plastů.  

     Administrativa prvního polistopadového starosty připravila prodej pozemků na jižní straně 

města směrem na Brno pro developerské aktivity. V současnosti pozemky stále patří prvnímu 

kupci, avšak nepodařilo se zde realizovat žádný záměr. Vzhledem k právní nedostatečnosti kupní 

smlouvy mezi městem a firmou KY International nemá město žádnou možnost, jak zajistit 

realizaci staveb, zařazených v územním plánu města mezi stavby občanské vybavenosti a služeb, 

popřípadě pozemky odkoupit zpět a zainventovat z vlastních zdrojů. 

     Stěžejní lokalitou pro budování nových poniků se stala průmyslová zóna  Západ. Od roku 

2005, kdy zde začalo město prodávat pozemky, přibylo v Moravské Třebové asi 400 pracovních 

míst. Kromě firmy REHAU je nabízí švýcarský Protechnic consulting, španělský Treboplast, 

rakouský Kayser i český Atec a další. Do roku 2011 by mělo v zóně pracovat 500 lidí13. 

 

     Zadání místní samosprávy pro rychlou a úspěšnou ekonomickou návratnost se orientovalo            

na  rychlé oslovení a dohodu s investorem, jehož ekonomický záměr či výrobní program slibuje 

rychlý nárůst zaměstnanosti. Město v počáteční, ani v dalších fázích nemělo na zřeteli a priori 

zisk z prodeje zainventovaných pozemků, snažilo se v první řadě pouze o návratnost vložených 

investic,  která byla realizována samotným prodejem pozemků investorovi. 

     Dalším záměrem směřujícím k úspěšnosti strategie přivedení investorů a následného zvýšení 

zaměstnanosti byla strategie rozložení rizik. Spočívá v přivedení ne jednoho velkého, ale 

několika menších investorů s růstovým potenciálem – tedy s vizí, že se z malých stanou středně 

velcí zaměstnavatelé.               

    Při výběru investora město zjišťovalo několik zásadních ukazatelů: typ výroby, technologické 

zázemí nutné pro výrobu, předpoklad nárůstu výroby, zřízení expedičního zázemí. Tyto ukazatele 
                                                 
13 Zdroj: data kanceláře manažera ekonomického rozvoje města 
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by měly signalizovat výhled, že se výroba ve městě udrží, jistotu profesního růstu a s ní 

související růst platů. To vše předpokládá vyšší výkonnost a efektivitu práce jednotlivců, u nichž 

stoupá hodnota práce, možnosti profesního růstu, společenského růstu, lepšího uplatnění na trhu 

práce a v externalitách také zkvalitnění sociální skladby obyvatelstva. 

Plán lokalit pro novou průmyslovou zónu 

     Vzhledem k zaplněnosti stávající Městské průmyslové zóny v ulici Svitavské, bylo 

rozhodnuto o vytipování lokality pro vybudování nové průmyslové zóny. Zastupitelé města ještě 

v minulém volebním období, na svém zasedání 31. října 2005, uložili starostovi města podrobně 

zmapovat náklady na přípravu nových rozvojových ploch pro průmyslovou výstavbu, především 

v lokalitách za bývalou STS v Udánkách a pod bývalým motokrosovým závodištěm, případně 

možnosti prodloužení stávající Městské průmyslové zóny. 

     První souhrnný materiál byl pak předložen zastupitelstvu města na jednání dne 18.4.2006, kdy 

byl vzat na vědomí. Podrobně se zabýval čtyřmi lokalitami, avšak žádná z nich nebyla z různých 

důvodů uznána jako optimální.14 

     Proto hledání vhodných pozemků pokračovalo dále, možnými variantami se zabýval až Výbor 

ZM pro strategický rozvoj v současně probíhajícím volebním období. Byly prozkoumány lokality 

Linhartice Severovýchod (na rozhraní katastrů obcí Staré Město a Linhartice), částečně 

využívaný areál mezi městem a REHAU a lokalita podél silnice I/35 v k.ú. Boršov. 

     V těchto lokalitách byly prozkoumány vlastnické vztahy a zjištěny náklady na výstavbu. I zde 

však vyvstaly různé problémy, které komplikovaly využití území pro průmyslovou výstavbu.     

Vytipována byla nakonec lokalita pracovně nazvaná jako Svitavská II za stávající průmyslovou 

zónou podél silnice I/35. Byly u ní zjištěny vlastnické vztahy, náklady na výstavbu, vyjádřily se 

k ní, tak jako k ostatním lokalitám, odborné útvary MěÚ. Tato lokalita byla projednána Výborem 

ZM pro strategický rozvoj a byla doporučena jako nejvhodnější ze všech zkoumaných lokalit.15  

     S uvedenou lokalitou, která byla zatím jako jediná vybrána jako vhodná pro další 

průmyslovou zónu počítá také právě vytvářený nový územní plán města.  

                                                 
14Jednalo se o lokality za bývalou STS v Udánkách, pod bývalým motokrosovým závodištěm, rozšíření stávající 

Městské průmyslové zóny, zóna za Rehau a střelnicí směrem na Mohelnici 

 
15 Podkladový materiál pro zasedání ZM Moravská Třebová dne 10.12.2007, Lokality pro budoucí průmyslovou zónu 
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5. 3 Případová studie 3: Komunitní plánování sociálních služeb  
 

     Komunitní plánování sociálních služeb je zajímavým příkladem strategických konceptů 

formovaných ve městě v probíhajícím volebním období. Významným faktem, který doprovázel 

vznik dokumentu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, je realizovaná 

spolupráce veřejné správy a zástupců veřejnosti. Důvodem této spolupráce byla více než u jiných 

programů rozvoje nutnost zjištění aktuálního stavu na základě postřehů, poznatků a potřeb 

veřejnosti, jíž budou sociální služby bezprostředně určeny. Proto byly její názory sledovány                  

a zapracovány do nově vytvořené koncepce účinného zlepšení stavu sociálních služeb ve městě. 

      

5. 3. 1 Potřeba vytvoření strategie      

     Město Moravská Třebová má v aktuálním strategickém plánu „Vize 2020“  v Pólu II – město 

zdravé a atraktivní pro život v každém věku v sociální oblasti dva dlouhodobé záměry:  

1.3. Snižování sociálně patologických jevů, prevence kriminality, zvyšování bezpečnosti 

1.4. Zlepšování sociální a zdravotní péče a infrastruktury 

     Tvůrci strategie si byli vědomi problému, který s sebou přináší neuspokojivé řešení sociální 

inkluze: „Jedním z atributů příjemného místa pro život je pocit bezpečí spolu s dostupnými                

a kvalitními veřejnými službami. Moravská Třebová se vyznačuje vyšší úrovní nezaměstnanosti            

a kriminality mládeže. Důležitým úkolem je podpora prevence ve smyslu vytváření programu             

pro volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím rozšíření nabídky sportovišť                           

pro veřejnost nebo vytvářením programů v rámci školských zařízení.  

     Zvláštní pozornost je třeba věnovat ohroženým skupinám obyvatelstva od prevence                          

a volnočasové nabídky po poskytování poradenských odborných služeb při řešení obtížných 

životních situací nebo zajištění dočasného ubytování (např. vytvoření nízkoprahového centra, 

práce Centra volného času). Snahou je posílit záchytnou sociální síť také osobám se specifickými 

potřebami jako jsou senioři a osoby s tělesným postižením.16 

     Od 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nově 

upravuje financování sociálních služeb a zavádí pojem ,,Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb.“ Krajům je uložena povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb           

ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci 

                                                 
16 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 – 2020 
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osob, kterým jsou tyto sociální služby poskytovány. Smyslem této zákonné povinnosti je zajištění 

reálné dostupnosti sociálních služeb v krajích na základě skutečných potřeb obyvatel regionu              

a vytvoření systému kvalitních, efektivních a finančně stabilně zabezpečených sociálních služeb            

v krajích. Přestože zákon neukládá povinnost komunitního plánování městům a obcím, 

v Moravské Třebové iniciovala tato nová legislativní úprava vznik Skupiny komunitního 

plánování sociálních služeb, která považovala za přínosné zpracovat takovýto plán rozvoje 

sociálních služeb i na úrovni komunity. 

       

5. 3. 2 Proces tvorby, aktéři, veřejná diskuse  

     Dobrovolná Skupina komunitního plánování sociálních služeb nebyla ustanovena orgány 

vedení města. Plán rozvoje sociálních služeb byl vytvořen v roce 2007 z její vlastní iniciativy            

a postupně představován členům městského zastupitelstva a členům Výboru zastupitelstva města 

pro strategický rozvoj města. 

Aktéři 

Hlavními aktéry tvorby strategie byli členové Skupiny komunitního plánování sociálních služeb, 

která se začala scházet už v roce 2004. Za svůj hlavní cíl si určili vytvořit zmíněnou koncepci: 

„Prvotní snahou tvorby dokumentu Střednědobého plánování sociálních služeb ve městě 

Moravská Třebová bylo zmapování současné situace, zjištění potřeb uživatelů a na těchto 

základech stanovit podporované priority rozvoje sociálních služeb ve městě. Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb Moravské Třebové je počátkem procesu systematického plánování 

rozvoje sociálních služeb ve městě.“ 17 

         Zodpovědnost za podobu sociálních služeb ve městě dále nese místostarosta, jemuž je 

svěřena sociální oblast. Spolu s ním se touto problematikou zabývá sociální komise rady města. 

Ti se na formování strategie podíleli svými názory na další rozvoj sociálních služeb 

vycházejícími z jim dostupných informací a z odborných zkušeností. Dalšími aktéry procesu 

formování strategie Střednědobého plánování sociálních služeb byli kromě již zmíněných 

uživatelů sociálních služeb také jejich poskytovatelé. 

 

 

                                                 
17 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Moravské Třebové, 2008 - 2010 
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Tabulka č. 4  Analýza aktérů strategického plánování rozvoje sociálních služeb 

aktéři zájem moc postoj 
skupina 

komunitního 
plánování soc. 

služeb 

velký  
 - profes. zájem 
poskytovatelů a 

odborníků            
na soc. oblast 

střední 
- seznámení 

kompetentních 
aktérů s koncepcí 

 

vlastní iniciativa na zjišťování stavu 
sociálních služeb, analýza potřeb v této 

oblasti, sestavení plánu rozvoje, 
komunikace s ostatními aktéry 

Samospráva + 
místostarosta, 

sociální komise 
RM 

střední  - priority 
vidí v ekonomické 

oblasti rozvoje  

velká ambivalentní – chápe důležitost soc. 
služeb, zařadila ji do strategických 

koncepcí, avšak nepřijímá rozhodnutí 
k realizaci navrhovaných opatření 

poskytovatelé soc. 
služeb 

velký – 
ekonomický, 
profesionální 

střední iniciují jednání o zkvalitnění péče, 
žádají od města pomoc pro její 

zajištění, účastnili se tvorby koncepce 
příjemci sociálních 

služeb 
velký  malá zúčastnili se tvorby koncepce náměty           

a připomínkami 
veřejnost střední – jsou 

potenciální 
příjemci SS 

malá dokud se část veřejnosti  nestane  
příjemci sociálních služeb, není 

v tvorbě strategie jejich rozvoje příliš 
aktivní 

RM – rada města 

Zdroj: dle Veselý, 2007: 231. Přepracováno autorkou. 

 

Veřejná diskuse 

Součástí procesu plánování se stala také laická veřejnost. V tabulce aktérů ji označuji jako 

specifickou skupinu – není-li přímo v centru zájmu poskytovatelů sociálních služeb, je částí 

komunity, která je se sociální problematikou spjata tak či onak. Může například nastat chvíle, kdy 

se jednotlivci z řad občanů stanou příjemci sociálních služeb. Do té doby není situace v nabídce 

sociálních služeb a celá problematika sociální péče v centru pozornosti veřejnosti. Její názory           

na stav sociálních služeb však posloužil jako vstupní data uvedená v úvodu dokumentu a já je  

pro zajímavost uvádím. 

     Informovanost veřejnosti o fungování sociálních služeb v komunitě znázornil graf uvedený 

v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Moravská Třebová.                                                            
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Graf č. 3 Informovanost obyvatel Mor. Třebové o spektru soc. služeb ve městě 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Moravská Třebová. 2007 

 

     Z grafu vyplývá, že za velmi dobře informované v oblasti zabezpečení sociálních služeb se          

na startu projektu komunitního plánování považuje deset procent. Pro vytvoření plánu rozvoje 

sociálních služeb následně jeho tvůrci oslovili prostřednictvím dotazníků právě tuto neodbornou 

veřejnost jako možné příjemce služeb, a veřejnost, u níž předpokládali orientaci v problematice 

rozšíření a zkvalitňování sociálních služeb. Výstupem byla doporučení zkvalitnit či rozšířit 

stávající nabídku sociálních služeb a náměty na realizaci nových projektů – to vše zapracováno                      

do konečné verze dokumentu. 

     Významným faktem, který doprovázel formování tohoto dokumentu, je v podmínkách 

komunity realizovaná spolupráce veřejné správy a zástupců veřejnosti. Důvodem této spolupráce 

byla více než u jiných programů rozvoje nutnost zjištění aktuálního stavu na základě postřehů, 

poznatků a potřeb veřejnosti, jíž budou sociální služby bezprostředně určeny. Proto byly jejich 

názory sledovány a zapracovány do nově vytvořené koncepce účinného zlepšení stavu sociálních 

služeb ve městě a v nejbližším regionu. 

 

5. 3. 3 Obsahová charakteristika 

     Strategie střednědobého plánování sociálních služeb Moravská Třebová obsahuje část 

teoretickou, kam patří demografické údaje o sídle, výše zmíněný dotazníkový průzkum, popis 

aktuální situace v nabídce a stavu sociálních služeb ve městě.  
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     Plánovací část se věnuje jednotlivým oblastem sociálním péče a prioritám stanoveným 

v těchto oblastech, jimiž by se měla v budoucnu zabývat samosprávná vláda. Plán neřeší 

financování prioritních služeb, které je odvislé zejména na zařazení návrhů tvůrců strategie                                

do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje.  

 

5. 3. 4 Komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

     Proces strategického komunitního plánování sociálních služeb v podmínkách města měl podle 

představ hlavního aktéra - Skupiny komunitního plánování - probíhat v následujících krocích: 

1. vytvořit seznam chybějících sociálních služeb  

2. zajistit začlenění plánu rozvoje sociálních služeb do strategických rozvojových 

dokumentů města 

3. vytvořit systém právního poradenství zájemcům o provozování sociálních služeb  

4. vytvořit systém kvalitních, dostupných a finančně stabilně zabezpečených sociálních 

služeb na území města 

5. plán rozvoje sociálních služeb pravidelně revidovat  a aktualizovat podle potřeb uživatelů 

     Priority rozvoje sociálních služeb v Moravské Třebové jsou rozděleny  do několika oblastí:  

- oblast péče o rodinu a mládež 

- oblast péče o seniory 

- oblast péče o občany s těžkým zdravotním postižením 

- oblast péče o občany nepřizpůsobivé a vyžadující zvláštní péči 

     Jak bylo řečeno, plán není natolik komplexní, aby řešil finanční stránku zajištění nových či 

rozšíření stávajících sociálních služeb. Při financování realizace projektů sociálních služeb může 

sice hrát roli město, avšak vzhledem k přílišné zátěži pro městský rozpočet, kterou znamená 

provoz těch služeb, jež jsou součástí organizační struktury města, více záleží na dalších 

zřizovatelích a poskytovatelích sociálních služeb, jak kvalitní projekty k naplnění priorit předloží 

a uspějí v žádostech o dotace z Pardubického kraje či Ministerstva práce a sociálních věcí. 

     Z uvedeného vyplývá, že tvůrci koncepce komunitního plánování sociálních služeb 

předpokládali, že na tuto pilotní koncepci bude navazovat plán konkrétní realizace stanovených 

cílů, jakýsi akční plán implementace zvolených cílů do praxe, zřízení či zkvalitnění služeb 

uvedených v plánu, který bude zároveň řešit jejich finanční a materiální zajištění a možné 

stanovení dalších cílů v oblasti sociální péče, jejichž absence a nutnost zřízení vyplyne z dalších 
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jednání týkajících se rozvoje služeb v této oblasti. Tato očekávání se díky malému zájmu 

zastupitelů a vedení města nesplnila. 

 

5. 3. 5 Implementace 

     Realizace konkrétních doporučení odborníků z oblasti sociální péče je odložena. Žádné nebylo 

přidáno na seznam projektů, k nimž město nechává vypracovat implementační strategie, finanční 

rozvahy či dokonce projektové dokumentace. 

      Zřizování konkrétních služeb a zařízení jako městských organizací město neplánuje 

s ohledem na závazky, které mu takovéto kroky mohou přinést. Mezi ně patří především 

zodpovědnost za potenciální zaměstnance takového zařízení. 

     Protože město nemá ze zákona povinnost zajistit komunitní plánování sociálních služeb, 

v současnosti se pracovníci sociálního odboru městského úřadu orientují na spolupráci s krajskou 

skupinou pro komunitní plánování v rámci Pardubického kraje. Koordinátor prevence kriminality 

a pracovník odboru sociálních věcí byl spolu s kolegy z dalších pověřených úřadů z oblasti 

sociální péče přizván k tvorbě krajské strategie rozvoje sociálních služeb, do níž budou přinášet 

svoje náměty na zřízení chybějících sociálních služeb a zařízení. Na krajské komisi pak bude 

rozhodnutí a výběr míst a projektů určených k finální realizaci a s tím souvisejícímu příjmu 

finančních prostředků na zřízení služby. 

     Vzhledem k dobré zkušenosti s provozováním zařízení v sociálních službách prostřednictvím 

neziskových organizací lze dále předpokládat, že v případě krajské podpory jejich zřízení                

ve městě Moravská Třebová bude město v zajištění těchto služeb zainteresováno minimálně.   
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5. 4 Případová studie 4: Tvorba koncepcí využití opušt ěné budovy d ětské 

nemocnice 

 

      Tato případová studie popisuje složitý a dlouhodobý proces formování politiky, jejímž jádrem 

je nalezení shody mezi úzkým strategickým managementem města, vrcholným orgánem 

samosprávy a rozhodovatelem o realizaci projektů, jímž je zastupitelstvo města. 

 

5. 4. 1 Důvod vzniku  koncepce 

     Kvůli změnám v koncepci zdravotnictví Pardubického kraje začala počátkem nového tisíciletí 

zajišťovat lůžkovou péči pro území bývalého svitavského okresu Svitavská nemocnice. Bylo 

proto uzavřeno několik oddělení akutní lůžkové péče moravskotřebovské nemocnice, včetně 

dětského oddělení. Budova, v níž bylo původně umístěno, včetně přilehlého pozemku s parkovou 

úpravou, zůstala bez využití. Jedním z projektů strategického plánování se tak stal investiční 

záměr rekonstrukce pavilonu na účel využití v oblasti rozvoje občanské vybavenosti. 

     Do současnosti bylo aktéry strategického plánování rozvoje města navrženo několik koncepcí 

a alternativ využití areálu, které uvádím v následujícím přehledu. 

5. 4. 2 Proces tvorby koncepcí, aktéři, veřejná diskuse  

     Vedení města jednalo o alternativách přestavby staré nevyužívané budovy nemocnice až                 

do roku 2009. Na začátku procesu tvorby koncepcí byla analýza v podobě stromu problémů: 

 

Graf 4: Strom problémů  

        ZÁPORY 
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Zdroj: Podklady pro tvorbu koncepce využití budovy pro kancelář místostarosty. Upraveno autorkou. 
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     Po definitivním rozhodnutí vzdát se plánu odprodeje areálu soukromému investorovi byla 

dána přednost myšlence zahájit investiční akce ve vlastní režii a vytvořit vlastní projekt 

dobudování občanské vybavenosti.18 

     V letech 2008 – 2009 proto město připravovalo projekt Společenské a kongresové centrum. 

Předmětem byla rekonstrukce na moderní hotel, kongresové a společenské centrum: projekt 

počítal s doplňkovými službami – wellness centrum, kadeřnictví, pedikúra a manikúra měly být 

přístupné veřejnosti. Přístavba kongresového a společenského sálu o kapacitě 300 osob s moderní 

audiovizální technikou měla být spojena s rekonstruovanou hotelovou budovou a využívat jejího 

zázemí (bufet, restaurace aj.). 

Aktéři 

V tvorbě strategie se angažovali aktéři z institucionální sféry a v první fázi volby účelu také              

ze sféry podnikatelské, která měla zájem na odkoupení areálu a zahájení vlastních investičních 

akcí. Vzhledem k vývoji problému je v tabulce aktérů neuvádím, neboť v ní je zohledněna ta fáze 

přípravy koncepce, kdy město upustilo od záměru prodeje a zvolilo variantu rozšíření občanské 

vybavenosti: 

 

Tabulka č. 5 Analýza aktérů tvorby koncepce využití budovy dětského oddělení nemocnice 

Skupina Zájem Postoj 
město (zastupitelstvo)  velký - dobré využití budovy váhavý – nerozhodlo 

strategická skupina města velký - využití budovy s návazností                      
na strategický plán 

podnětný – návrhy na 
řešení i financování 

0 – 18 let  střední - sport, zábava nebyl vyhodnocen 
senioři  velký - služby pro seniory nebyl vyhodnocen 

pracující  střední - služby, sport, kultura nebyl vyhodnocen 
 

Zdroj: podklady místostarosty města pro jednání ZM, upraveno autorkou 

 

                                                 
18Této fázi předcházel ještě projekt zaštítěný bývalým starostou, v té době ministrem pro regionální rozvoj:  V letech 2005 – 2006 

vrcholila příprava nadregionálního projektu  na rozvoj cestovního ruchu. Tehdejší ministr  pro místní rozvoj R. Martínek (ministr 

od IV / 2005 do VIII / 2006) vybral oblast Českomoravské pomezí (Svitavy, Litomyšl, Polička, MT – v té době ještě bez dnešního 

člena Vysoké Mýto) pro realizaci pilotního projektu na rozvoj cestovního ruchu, financovaného z Integrovaného operačního 

programu.  Po volbách do PSP (2006) a sestavení nové vlády bez R. Martínka byla myšlenka pilotních projektů MMR opuštěna a 

peníze přešly z IOP ve větší míře do Regionálních operačních programů (ROP), jejímiž příjemci byly NUTS II, a tudíž kraje.  

Zdroj: kancelář manažera ekonomického rozvoje města Moravská Třebová 
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Veřejná diskuse 

Nebyla iniciována přímo, postoje veřejnosti však samospráva znala z komunikačních příležitostí, o nichž 

hovořím v kapitole 4. 2  o komunikaci samosprávy s občany. V otázkách starostovi a diskusích                       

na webových stránkách města veřejnost projevuje především požadavky na urychlené řešení problémů, 

které chátrající areál znamená pro město (viz Graf 4. Strom problémů). 

 

 

5. 4. 3 Obsahová charakteristika 

     V procesu formování koncepce využití budovy dětského oddělení se vyskytly návrhy několika 

alternativ. Všechny navrhované varianty v popisu záměru obsahovaly název projektu, přínosy             

a konkrétní realizační plán jednotlivých kroků implementace včetně uvedení možných zdrojů 

financování. 

     Poslední varianta, výstavba kongresového a společenského centra, měla zhotovenou i základní 

projektovou dokumentaci. 

      

5. 4. 4 Komplexnost politiky, strategie pro řešení problému 

     Objekt bývalého dětského oddělení se sice nachází v lukrativní zástavbě, ale jeho přestavba  

na zařízení jakéhokoliv jiného účelu je finančně značně náročná. Už v podobě před optimalizací 

lůžkové péče v kraji vyžadoval objekt investice na údržbu a v současnosti je situace kritická. 

Areál bývalé dětské nemocnice zahrnuje soubor budov a pozemků. Celková plocha areálu je 930 

m2. Původně byly ve vlastnictví státu, po vzniku krajů přešly v roce 2000 do vlastnictví 

Pardubického kraje. 

     Problém, který přineslo vyřazení budovy ze systému zdravotnických zařízení, se dotýkal 

několika rovin: 

- majetková – budova byla v majetku zřizovatele zdravotnického zařízení, Pardubického 

kraje 

- územního plánování – vzhledem k nejasnostem ohledně dalšího využití neumožňuje tato 

lokalita v procesu tvorby nového územního plánu určení konkrétního účelu  

- ekonomická – v případě schválení varianty odkupu od vlastníka je nutno vynaložit 

finanční prostředky z rozpočtu města. V případě dalšího postupu, který počítá s městem 

jako investorem přestavby, znamená tato koncepce další finanční náklady 
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- občanská – některé záměry využití budovy zakládaly pochybnosti o sociální spravedlnosti 

koncepce 

Strategie nastolená pro řešení problému proto musela obsahovat kroky pro komplexní řešení:  

          Krok 1. Převod areálu do majetku města 

     Budova dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová nebyla v době restrukturalizace 

lůžkové nemocniční péče v okrese Svitavy v majetku města. Tento aspekt problému bylo proto 

třeba řešit jako první. První kroky započínajících jednání s Pardubickým krajem, v jehož majetku 

se budova a přilehlé pozemky nacházely,  o možnosti jejich převodu na město byly uskutečněny 

v roce 2005.   

Krok 2. Forma investic   

     Dalším krokem bylo přijetí rozhodnutí o formě investic. Varianta první předpokládala 

odprodej pozemku i budovy investorovi, který rekonstrukci objektu a úpravu pozemku zajistí 

z vlastních zdrojů.   

     Vzhledem k bezvýslednému dlouhotrvajícímu hledání takového investora se po čase 

diskutovalo o možnosti vlastní investice města.  

Krok 3. Volba účelu 

     Po definitivním rozhodnutí vzdát se plánu odprodeje areálu soukromému investorovi byla 

dána přednost myšlence podání žádosti o dotace z rozvojových regionálních programů a zahájit 

investiční akce ve vlastní režii. Výbor pro strategický rozvoj města v čele s místostarostou              

pro monitorování plnění a implementaci strategického plánu navrhli zastupitelstvu města k přijetí 

koncepci budování společenského a kongresového centra a tuto variantu ZM také přijalo. 

5. 4. 5 Implementace 

Poslední navrhovanou koncepci využití budovy, která počítá s rekonstrukcí areálu pro účely péče 

o seniory spojené s občanskou vybaveností zastupitelstvo sice přijalo k realizaci, avšak na svém 

jednání dne  8. 6. 2009 nepřijalo usnesení k návrhu na podání žádosti o dotaci do ROP                     

na vybudování SKC, a tudíž tento projekt nebyl realizován. 

     Poslední zmínka o problému využití chátrajícího areálu se v dokumentech města vyskytuje           

na konci roku 2009: zastupitelé města na zasedání zastupitelstva 7. prosince 2009 rozhodli                     

o zakonzervování objektu bývalé nemocnice na tři roky19.  

                                                 
19 Tisková zpráva. www.mtrebova.cz, prosinec 2009 
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6 Hodnocení procesu formování a realizace politický ch strategií a koncepcí 
 

     Formování a realizace komunálních politik přijatých v rámci rozhodování o budoucí podobě 

sídla, tedy v rámci rozvojových strategií, v nichž jsou představy a vize této budoucí podoby 

zakotveny, je vlastně lokálním vládnutím. V závěrečných kapitolách práce se pokusím zhodnotit 

kvalitu vládnutí v souvislosti s hodnocením procesu formování a realizace vybraných politik 

popsaných v případových studiích kapitoly 5. 

 

6. 1 Hodnocení kvality vládnutí 
 
     Pro hodnocení kvality vládnutí, tedy pro hodnocení faktu, jak se ve městě Moravská Třebová 

formují a následně realizují strategické rozvojové koncepce, využiji doporučených indikátorů.    

Indikátor je definován jako prostředek  pro vyjádření stavu nebo úrovně určitého jevu. V případě 

vládnutí tedy jde především o poskytnutí informací o úrovni, kvalitě nebo vývoji vládnutí                 

pro danou jednotku (od místní po nadnárodní úroveň). Velmi často se indikátorů využívá                   

při monitoringu a evaluaci rozvojových programů a projektů.(Potůček, 2007: 39) 

     Potůček v publikaci Strategické vládnutí a Česká republika dále uvádí toto dělení indikátorů 

kvality politik: 

Objektivní indikátory - nesporná fakta, jako jsou podpisy úmluv, finanční ukazatele                          

či existence určitého orgánu.  

Subjektivní indikátory -  názory respondentů výzkumu, kteří vyjadřují svůj pohled na určitou 

problematiku. Jejich vnímání míry, úrovně, rozsahu a dalších charakteristik vládnutí je 

výsledkem osobní zkušenosti, postojů a hodnot. 

Subjektivní indikátory  interní:  pohled respondentů na určitou jednotku, jejíž jsou sami součástí 

Subjektivní indikátory externí: pohled respondentů „zvenčí“ (nejčastěji expertů, lidí 

z podnikatelské sféry, donorů apod.).  

     V praxi se podle Potůčka setkáváme s dělením indikátorů podle toho, zda měří vstupy, 

samotný proces, anebo výstupy, popř. výsledky. V případě vládnutí představují vstupy například 

poskytnutí zdrojů (finančních, lidských, materiálních apod.).  
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Procesní indikátory se soustředí  na implementaci přijatých závazků nebo politik a mohou být 

vyjádřeny například existencí funkčních institucí zodpovědných za realizaci určité politiky nebo 

přijetí opatření pro prosazovaní konkrétních závazků.  

V případě výstupů je sledován reálný výkon stanovených cílů. 

     V odpovědích na první výzkumnou otázku se budu držet hodnocení v intencích těchto tří 

základních indikátorů úspěšnosti politiky – vstupy, procesní indikátory (realizační orgány             

a instituce), výstupy. 

 

 

6. 2 Hodnocení kvality koncepcí 
 

     Cílem diplomové práce bylo v části case studies přinést poznatky o procesu formování                  

a následné realizace politik rozvoje vybraných oblastí rozvoje města Moravská Třebová, tedy 

přehled o krocích, které samosprávná vláda provedla pro úspěšnost svého vládnutí v určitých 

oblastech.  

     Analytická část se bude dále zabývat několika aspekty popsaných koncepcí, které poslouží 

jako ukazatele hodnocení manažerských kompetencí samosprávy. Při hodnocení jsem využila 

kritérií uváděných IN Veselý, 2007 (s. 318) jako kritické faktory působící při ovlivňování 

úspěchu formování a realizace politik: 

Celková komplexnost politiky ur čené k implementaci 

Pro úspěch strategie je nutno ve strategické koncepci plánované politiky jasně vytyčit jednotlivé 

dílčí kroky. Jejich konkrétní podobu stanoví akční plány, coby prováděcí dokumenty spočívající 

na vytyčených vizích a cílech. „Politika, o jejíž implementaci bylo rozhodnuto, musí být dobře 

promyšlena v logice sousledných a následných kroků včetně časového harmonogramu a 

finančního zabezpečení.“ (Veselý, 2007: 318) Platí tedy, že ke každému cíli je nutno přesně 

uvést, co je nutno udělat pro jeho splnění, včetně doporučení nástrojů tvorby politiky,  nastínit 

způsob monitoringu plnění stanovených cílů a stanovení kritérií pro evaluaci. 

Lidský potenciál pot řebný pro vedení a řízení implementace 

Na úspěchu strategie se podílí množina aktérů, kteří projevují v rámci komunity a oblasti 

problematiky svůj zájem a uplatňují svoji moc ovlivnit proces formování a realizace. Rozdílná je 

právě jejich schopnost shromáždit a sladit prvky nutné k dosažení cíle. Přestože vedení a řízení 



 66 

implementace politiky je většinou svěřeno aktérům z oblasti samosprávných orgánů, podpora 

politice od ostatních aktérů angažovaných v souvislosti s její samotnou existencí je pro její 

úspěch nezbytná.  

     „Pochopení motivací a politického pozadí implementátorů, manažerů a dalších osob 

zapojených do procesu implementace, tedy všech realizátorů politiky, je důležité pro odhad 

pravděpodobnosti, zda politika dosáhne zamýšlených výsledků.“ (Veselý, 2007: 320) 

     Lidský potenciál a především zájem rozhodujících aktérů tento potenciál nasadit do procesu 

implementace politiky, je předmětem hodnocení tohoto druhého hlediska schopností vládnutí 

samosprávy města Moravská Třebová. 

Motivace cílové skupiny  

     Reakce cílových skupin příjemců daných politik nejsou vždy na počátku procesu formování a 

realizace politiky zcela předvídatelné. Proto by před započetím procesu rozhodování měla ideálně 

fungovat veřejná diskuse. Určité typy politik si však veřejnou diskusi nevyžadují a to zejména 

tehdy, je-li jejich zavedení rozhodující pro další životaschopnost komunity, kam řadíme první 

z popsaných koncepcí – strategie ekonomického rozvoje města. 

Veřejná diskuse 

     Poslední kritérium hodnocení, existenci veřejné diskuse, jsem zařadila dle vlastní úvahy, 

podmíněné teoretickým východiskem občanské participace, která by měla být nezbytnou součástí 

formování strategií rozvoje komunity. 

     Hledisko zapojení veřejnosti do tvorby jednotlivých koncepcí je také jedním z bodů struktury 

case studies. Data uvedená v případových studiích tedy slouží jako základ pro hodnocení tohoto 

aspektu kvality formování politik v této kapitole. 

     Všechny čtyři uvedené faktory je nutno mít na paměti, pokud samospráva chce skutečně plnit 

cíle stanovené ve strategických dokumentech a nebere-li jejich zpracování za první a také 

poslední fázi plánování budoucího rozvoje. Bez splnění těchto jednotlivých předpokladů nelze 

proces implementace strategie či politiky považovat za úspěšný.    

      Pro úspěch strategie je nutno ve strategické koncepci plánované politiky jasně vytyčit 

jednotlivé dílčí kroky. Jejich konkrétní podobu stanoví akční plány, coby prováděcí dokumenty 

spočívající na vytyčených vizích a cílech. „Politika, o jejíž implementaci bylo rozhodnuto, musí 

být dobře promyšlena v logice sousledných a následných kroků včetně časového harmonogramu 

a finančního zabezpečení.“ (Veselý, 2007: 318) Platí tedy, že ke každému cíli je nutno přesně 
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uvést, co je nutno udělat pro jeho splnění, včetně doporučení nástrojů tvorby politiky,  nastínit 

způsob monitoringu plnění stanovených cílů a stanovení kritérií pro evaluaci. 

      Ze současného stavu víme, že obě strategické koncepce uvedené v prvních dvou případových 

studiích byly zařazeny mezi priority rozvoje města. Odpovídají vizím rozvoje sídla a komunity, 

vyhovují požadavkům zajištění ekonomické stability a sociální soudržnosti, byl u nich vzat 

v úvahu předpoklad získání finanční podpory z mimorozpočtových zdrojů (státní a evropské 

dotace). Tyto skutečnosti převážily při schvalování koncepce ekonomického rozvoje a mohly být 

využity i při plnění proklamovaného záměru zlepšovat sociální služby ve městě.  

     Mezi priority patří konečně i koncepce přestavby objektu dětského oddělení nemocnice                 

na centrum pro seniory se službami pro veřejnost. Její realizace by korespondovala s dvěma 

hlavními póly rozvoje stanovenými v aktuálním strategickém plánu Vize 2020: Moravská 

Třebová - město lákající k návštěvě, sportu i relaxaci,  Moravská Třebová - město zdravé                    

a atraktivní pro život v každém věku. 

     Všechny popsané politiky nyní zhodnotím za použití uvedených kritérií. 

 

6. 3 Hodnocení procesu tvorby a implementace strategických plánů      
 

     Vstupem pro tvorbu komplexních rozvojových strategií je popis situace před jejich tvorbou, 

identifikace nutnosti strategického plánování a přistoupení k přijetí rozhodnutí zadat zpracování 

strategických rozvojových dokumentů odborné firmě. 

     Procesní  stránka politiky je ve strategii zajištěna vytvořením expertních skupin a navázáním 

spolupráce tvůrců strategie se samosprávou a ostatními aktéry procesu strategického vládnutí. 

Spadá sem také vytvoření klíčových strategických pozic v samosprávě, jimiž je místo manažera 

ekonomického rozvoje a místostarosty pro strategické plánování. 

     Strategické plány jsou konkrétním výstupem, zahrnujícím zejména v podobě akčních plánů 

reálné a konkrétní podoby implementace podobě, která zaručí, aby výstupy implementačního 

procesu co nejvíce odpovídaly požadavkům a cílům stanoveným na počátku formování procesu 

tvorby strategických politik rozvoje municipality. 
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Graf 5: Znázornění stavu strategického plánování 

          návaznost 

 

 

 

    Z        

výstupy SP mikroregionu  =  podklad pro 1. SP města    podřazená strategie 

 

Zdroj: autorka 

 

6. 3. 1 Celková komplexnost politiky určené k implementaci 

      Strategické plány byly vytvořeny autorizovanými kancelářemi pod dohledem samosprávných 

orgánů a ve spolupráci s expertními týmy složenými ze zástupců vybraných sfér komunitního 

života. Mapují problémy rozvoje regionu i města a v akčních plánech jasně a přesně stanovují 

základní části implementačního procesu. Definují nástroje implementace, lidské zdroje potřebné 

k zajištění stanovených cílů a jednotlivých kroků, mapují možnosti financování. Splňují 

požadavek komplexnosti politiky dobře, navíc jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány 

s ohledem na současné problémy a stav plnění rozvojových  cílů. 

 

6. 3. 2 Lidský potenciál potřebný pro vedení a řízení implementace 

     Samospráva zajistila potřebné personální pokrytí implementačního procesu zřízením 

klíčových strategických pozic – místostarosta pro strategický rozvoj, manažer ekonomického 

rozvoje, pracovník propagace města. Vedení města a městského úřadu se zároveň snaží 

zavedením standardů hodnocení efektivnosti činnosti úředníků státní správy a odborných složek 

samosprávy zajistit efektivní výkon jejich činnosti v oblasti implementace, 
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6. 3. 3 Motivace cílové skupiny  

     Cílovou skupinou strategického plánování rozvoje sídla je veškeré obyvatelstvo území  

spravovaného orgány územní samosprávy vybraného celku. V Moravské Třebové má zájem 

obyvatelstva na rozvoji sídla  svá specifika vzhledem k historickým aspektům vývoje města            

po II. světové válce. Z toho se také odvíjí motivace cílové skupiny na tvorbě strategií.  

     Z uvedených faktů vyplývá, že na přelomu tisíciletí se do čela komunity dostali lidé, kteří 

pochopili nutnost zajistit pro další optimální rozvoj vytvoření komplexních rozvojových 

dokumentů a strategií. Motivací pro jejich rozhodnutí byla hrozba ekonomického a s tím 

spojeného sociálního úpadku. Zhostili se úkolu zajistit městu ekonomický rozvoj za využití 

doporučení analytiků a odborníků na plánovací procesy. Tak zajistili komunitě startovací pozici 

do dalšího zkvalitňování života v sídle.       

 

6. 3. 4 Veřejná diskuse 

     Při vytváření komplexních strategických koncepcí nebyla příliš využívaná diskuse s laickou 

veřejností, v potaz byly brány spíše názory expertů a zástupců odborné veřejnosti či 

podnikatelské sféry.  

     Veřejné diskuse pořádá město v současnosti. Snaží se z nich zjistit spokojenost obyvatel 

s plněním rozvojových strategiích a motivuje je k podávání podnětů pro další projekty, na jejichž 

realizaci má veřejnost zájem. Diskusní fóra jsou často pořádána v rámci agendy Zdravé město 

Moravská Třebová. 

 

 

6. 4 Hodnocení procesu tvorby a realizace politiky Strategie ekonomického rozvoje      
 

     Za vstup v případě politiky ekonomického rozvoje považuji identifikaci potřeb a vyjasnění 

cílů, které stojí na konci procesu aktivizace ekonomického rozvoje.  

     Vytvořením funkce manažera ekonomického rozvoje bylo splněno procesní kritérium. Jeho 

činnost zaštítila budování průmyslových zón, stěžejního bodu strategie ekonomického rozvoje. 

Klíčovým bodem akčního plánu, který formuluje jednotlivé kroky této strategie, je pak návrh 

realizace průmyslových zón. Dalšími dokumenty dokreslujícími probíhající proces implementace 

záměru budování průmyslových zón jsou usnesení zastupitelstev, v nichž tento orgán schvaluje 
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prodej částí zainventovaných lokalit investorům  a konkrétní smlouvy s těmito kupci. Ty obsahují 

podmínky, za nichž město lokalitu kupci prodává, záměry podnikání a výhled jeho dalšího 

rozvoje. 

     Výstupem je reálná průmyslová zóna. V Moravské Třebové je v současnosti průmyslová zóna 

Západ, u níž se už v územním plánu počítá s rozšířením. Zóna na východě území řeší možnosti 

expanze, ty jsou však omezeny pozemkovými poměry. Obě zóny příchodem kvalitních investorů 

přispěly k řešení sociálních problémů tím, že se do nich podařilo přivést kvalitní investory, kteří 

vytvořili stovky nových pracovních míst. Výběr investorů ale také odpovídal potřebám regionu, 

v němž ve skladbě profesí převažovaly profese lehkého průmyslu, nástrojáři, pracovníci 

v provozech obrábění lehkých kovů a podobně. 

     Z uvedených indikátorů vyplývá stoprocentní úspěšnost politiky strategie ekonomického 

rozvoje, který se ve městě podařilo nastartovat. O jeho ekonomické udržitelnosti svědčí záměr 

dalšího investování v obou existujících zónách a záměry rozšiřování výroby v obou lokalitách. 

 

6. 4. 1 Celková komplexnost politiky určené k implementaci 

     Kritérium komplexnosti politika splňuje. Ekonomický rozvoj je ve strategických koncepcích 

postaven na první místo. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová z roku 2001 ve svém 

akčním plánu uvádí v návaznosti kroky, které je třeba pro implementaci politiky dodržet: 

- vytipovat lokality pro průmyslové zóny 

- upravit majetkové vztahy 

- zajistit finanční prostředky na zainvestování pozemků 

- zřídit funkci manažera pro ekonomický rozvoj¨ 

- vejít ve styk s rozvojovými agenturami, oslovit investory 

- posoudit vhodnost podnikatelských záměrů, zmapovat výhledy rozvoje podnikatelských 

aktivit a profesního růstu zaměstnanců 

- uzavřít s investory smlouvy o prodeji pozemků  

     Jednotlivé kroky strategie byly zrealizovány a průmyslové zóny na východě i západě 

aglomerace zajistily významnou podporu zvýšení zaměstnanosti - za dobu od roku 2005, kdy se 

průmyslové zóny etablovaly v systému místních zaměstnavatelů, vzniklo na 400 nových 

pracovních míst. Výhled roku 2010 hovoří o plánech na dalších minimálně sto pracovních míst.  
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6. 4. 2 Lidský potenciál potřebný pro vedení a řízení implementace 

     Implementátoři jsou jasně definováni. Patří mezi ně aktéři z institucionální sféry. Pracovníci 

ve funkcích zřízených na základě doporučení analytiků, tvůrců strategického plánu rozvoje 

města, zajistili splnění veškerých kroků vedoucích k úspěchu politiky. 

     Tito hlavní aktéři – manažer ekonomického rozvoje a místostarosta pro strategický rozvoj -  

jsou v procesu implementace de facto jediní povolaní pro řízení, monitoring a další vedení 

implementace. Ostatní aktéři podílející se na realizaci pracují podle jejich pokynů. Patří mezi ně 

úředníci odborů městského úřadu zajištující legislativní rámec implementace strategie – smlouvy 

s investory, mapování možností ekonomických pobídek, řešení pozemkových a majetkových 

vztahů a další agendy. 

     Z tohoto pohledu lze opět konstatovat, že toto kritérium hodnocení strategie ekonomického 

rozvoje splňuje. 

 

6. 4. 3 Motivace cílové skupiny  

Cílovou skupinu této strategie není jednoduché definovat. Můžeme za ni pokládat ekonomicky 

aktivní obyvatele, kteří ztratili pracovní uplatnění ve stávajících podnicích, které z nejrůznějších 

příčin začaly propouštět kvalifikované zaměstnance. Ve městě se jednalo zejména o provozy 

obrábění lehkých kovů a textilní závody. Textilní průmysl je v hluboké recesi, proto se město 

rozhodlo jít cestou oslovení firem, jejichž struktura výroby se nejvíce blíží lehkému strojírenství, 

obrábění kovů či plastů. Najít takového investora do připravené průmyslové zóny, znamenalo 

zajistit pracovní příležitosti pracovníkům v tradičních profesích, v nichž byli ve městě 

zaměstnávání dosud. 

     Je-li podstatou motivace cílových skupin, která má pomáhat implementátorům v realizaci 

vytyčené a přijaté strategie, shoda na společně sdílených hodnotách (Veselý. 2007: 320), pak 

v případě implementace strategie ekonomického rozvoje tato shoda nastala. Ekonomický rozvoj 

lze považovat za celospolečensky sdílenou hodnotu, závislost komunity na tomto rozvoji je 

zřejmá většině aktérů ať už z řad veřejnosti nebo z institucionální sféry. Podpora této strategii 

byla nesporná. Její realizaci navíc město podřídilo přísným ekonomickým pravidlům – finanční 

prostředky vložené do zainvestování ploch pro budoucí zaměstnavatele byly městu „vráceny“ 

prodejem těchto pozemků. 
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6. 4. 4 Veřejná diskuse 

     Na otázku veřejné diskuse jsem částečně odpověděla v předchozích podkapitolách. V případě 

strategie ekonomického rozvoje města nebyla veřejná diskuse nutná, pro důležitost této koncepce 

označenou takto analytiky, tvůrci SWOT analýzy a strategických rozvojových dokumentů,                 

a prioritní postavení mezi všemi strategiemi rozvoje města. 

 

 

6. 5 Hodnocení procesu tvorby a realizace politiky Strategie rozvoje sociálních služeb      
 

     Za vstup v případě politiky rozvoje sociálních služeb lze považovat snahu Skupiny 

komunitního plánování nastínit městu situaci v nabídce sociálních služeb a navrhnout cesty 

zkvalitnění této oblasti života komunity. Její odborná způsobilost a profesní zainteresovanost            

na formování této sociální politiky vyplývá z profesionality zúčastněných a sociálního cítění. 

     Procesní indikátory úspěšnosti politiky už absentují, neboť vize není zakotvena v žádném 

dokumentu vzniklém jako prováděcí dokument pro její realizaci, s určením kompetentních                 

a zodpovědných osob a institucí. Dobrovolně vytvořenou strategii rozvoje sociálních služeb vzaly 

pouze na vědomí zastupitelstvo města a výbor pro strategický rozvoj bez toho, aby vedly nebo 

iniciovaly další kroky vedoucí k jejímu naplňování. 

     Výstupem této koncepce může být Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jeho vize je 

postavena na základech akčního plánu, který formuluje cíl zkvalitnění sociálních služeb jako 

jeden z hlavních cílů rozvoje města do roku 2020. Jednotlivé části plánu, návrhy realizace 

některých sociálních zařízení, která město postrádá a o jejichž zřízení projevila zájem i oslovená 

veřejnost, budou představeny skupině komunitního plánování sociálních služeb v Pardubickém 

kraji a bude záležet na výběrové strategii tohoto orgánu krajského úřadu, zda některý 

z moravskotřebovských návrhů přijme a do koncepce budování sociálních služeb zařadí. Město 

pak nemusí mít s plánem nic společného, může se však podílet nabídkou prostor, v nichž tato 

zařízení mohou být zřízena, či poskytovat prostory pro semináře v rámci metodické přípravy 

potenciálních zájemců o činnost zřizovatele zařízení sociálních služeb. 
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6. 5. 1 Celková komplexnost politiky určené k implementaci 

     Kritérium komplexnosti politiky nesplňuje. Vzhledem k historii vzniku strategie je tento závěr 

logickým vyústěním hodnocení. Strategie nebyla nikým zadána a vznikla jako dobrovolná 

iniciativa odborníků a pracovníků v komunitních sociálních službách. Přestože svým zaměřením 

spadá do cílů strategických rozvojových politik, samospráva, tedy vedení města, nezadalo 

podrobnou analýzu situace v oblasti sociálních služeb, nemá zájem na realizaci konkrétní 

politiky, částečně proto, že je s tím spojeno přijetí zodpovědnosti za potenciální zaměstnance 

organizací, které by byly organizacemi města a město by tak za ně bylo nuceno převzít 

zodpovědnost, částečně proto, že neexistuje koordinátor na úrovni managementu rozvoje města, 

který by za tuto koncepci převzal zodpovědnost. 

     Koncepce tak byla sice vytvořena, avšak bez prováděcí strategie, přičemž tato strategie 

nikomu nechybí, neboť není politická vůle a zájem na uskutečnění doporučených projektů. 

 

6. 5. 2 Lidský potenciál potřebný pro vedení a řízení implementace 

     Lidský potenciál v první fázi formování strategie tvořili aktéři z institucionální sféry i ze sféry 

veřejnosti, kteří se podíleli na vytváření koncepce svými radami, postřehy a doporučeními.  

Pozitivní význam pro hodnocení komunity má fakt, že skupina komunitního plánování vznikla 

iniciativou zdola, bez vlivu vrcholných samosprávných orgánů. Důsledkem tohoto faktu byl            

na druhou stranu nezájem těchto hlavních řídících kompetentních aktérů na realizaci navrhované 

strategie. Samospráva vypracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravská 

Třebová neiniciovala, a proto se také ke strategii nehlásí.  

     K implementaci strategie nedochází tedy ze dvou důvodů, jejichž kořeny spočívají v lidském 

potenciálu vedení města a aktérů z řad občanů, kteří by se mohli stát poskytovateli chybějících 

sociálních služeb. Nedostatek podpory a zájmu aktérů ze sféry samosprávných orgánů a chybějící 

nabídka poskytovatelů sociálních služeb znemožňuje realizaci navržených projektů rozšíření 

sociálních služeb. Tato strategie selhává nejen v oblasti lidského potenciálu vedení a řízení 

implementace, ale v  samotné počáteční fázi přijímání politiky. 

6. 5. 3 Motivace cílové skupiny  

     Cílová skupina je v případě této strategie známa a také byla přítomna tvorbě plánu rozvoje 

sociálních služeb ve městě. Pozitivní motivace k implementaci takové politiky byla jasně 
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deklarována účastí odborníků a veřejnosti coby příjemců sociálních služeb, jejíž zástupci se 

podíleli na vytvoření koncepce komunitního plánování sociálních služeb. 

     Tato cílová skupina však není dostatečně silným aktérem v procesu formování a realizace 

politik, aby mohla uplatnit moc vůči samosprávě jakožto legislativní složce, v jejíž kompetenci je   

přijímání strategií a řízení jednotlivých kroků následné implementace, a přimět ji k rozhodnutí                

o určení tohoto plánu k realizaci. Samotný zájem na vytvoření koncepce plánování sociálních 

služeb pro jeho uvedení v život nestačí. 

 

6. 5. 4 Veřejná diskuse 

     V případě třetí strategie byla veřejná diskuse podstatnou částí procesu formování koncepce. 

Sociální služby jsou problematikou týkající se jen určité části veřejnosti, proto nelze považovat 

za relevantní, zda oslovená veřejnost označuje sociální služby za potřebné, ale názory na to, které 

typy sociálních služeb ve městě chybí. Takto formulované odpovědi pak byly směrodatné                

pro tvůrce Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jejž právě na základě názorů 

veřejnosti zpracovala ze zástupců státní správy a odborníků pracujících v organizacích sociálního 

charakteru dobrovolně ustavená Komise pro komunitní plánování sociálních služeb. 

 

 

6. 6 Hodnocení procesu tvorby a realizace politiky Koncepce využití budovy bývalého 
dětského oddělení nemocnice     
 

     Za vstup do realizace koncepce využití budovy bývalého dětského oddělení nemocnice je 

možno považovat jednotlivé kroky přípravy, mezi něž patřila jednání a z nich vzešlé smlouvy            

o prodeji budovy a pozemků z majetku Pardubického kraje městu Moravská Třebová, zprávy 

předsedy výboru  pro strategický rozvoj města o jednáních vedených s potenciálními zájemci              

o koupi areálu, v němž potom hodlali realizovat vlastní investice, a následná doporučení 

strategického výboru zastupitelstvu města týkající se možností podat žádost o dotace 

z regionálních operačních program (ROP) na finanční podporu vlastních investičních záměrů 

města. Tyto vlastní investiční záměry města počítaly s vybudováním pavilonu pro seniory 

se zázemím pro veřejnost. 
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     Funkci procesního kritéria zajišťuje existence Výboru zastupitelstva města pro strategický 

plán města. Tito aktéři zaštítili vstupní jednání a  kroky týkající se všech dalších navrhovaných 

koncepcí.  

    Výstupem připravované koncepce využití bývalého oddělení dětské nemocnice je prozatím 

pouze rozpracovaná projektová příprava, která byla vzhledem k odmítnutí realizace koncepce 

zastupitelstvem zastavena. 

 

6. 6. 1 Celková komplexnost politiky určené k implementaci 

     Komplexnost politiky nemohla být zcela zajištěna vzhledem k nejasnostem doprovázejícím 

proces jejího formování. Přesto bylo v procesu formování koncepce využití opuštěné budovy 

dětského oddělení nemocnice vykonáno množství koncepčních rozhodnutí. Ta spočívala                 

v plnění stanoveného harmonogramu jednotlivých kroků, které v důsledku měly vést k realizaci 

některé z variant, jež měly být vybrány a přijaty k implementaci. Avšak, přestože koncepční 

rámec byl v průběhu projednávání vhodných variant více méně nastolen (po vyřešení 

majetkových záležitostí a volbě typů investic jím bylo samotné projektové části dvou prioritních 

variant zajištění občanské vybavenosti ve dvou stanovených oblastech – zřízení kongresového 

centra nebo penzionu pro seniory), vzhledem k faktu, že do ukončení diskuse o účelu přestavby 

nevyšel žádný z navrhovaných záměrů, nemůže být celá koncepce politiky hodnocena.      

 

6. 6. 2 Lidský potenciál potřebný pro vedení a řízení implementace 

     Lidský potenciál k realizaci koncepce nemůže být zodpovědně hodnocen vzhledem 

k nenaplněnosti politiky. Byl v akci pouze v počáteční fázi v podobě aktérů, kteří deklarovali svůj 

zájem na řešení problému, především v osobě místostarosty pro strategický rozvoj, který 

inicioval a vedl jednání v prvních fázích formování politiky – řešení majetkových záležitostí, 

jednání s potenciálními investory, později zjišťování možností dotací z regionálních operačních 

programů (ROP). Také zde selhal potenciál zastupitelů, coby rozhodovatelů o přijetí koncepce.         

Po nepřijetí koncepce zůstává návrh zakonzervován a tým implementátorů, v čele s manažerem 

pro ekonomický rozvoj a místostarostou pro strategických rozvoj připraven k činnosti pro případ, 

že se zastupitelstvo v budoucnosti rozhodne pro realizaci jakékoliv další koncepce využití 
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opuštěné budovy dětské nemocnice. Vzhledem k nadcházející výměně v samosprávných 

funkcích, kterou přinesou komunální volby, je otázkou, jak se noví lidé k problému postaví. 

 

6. 6. 3 Motivace cílové skupiny  

     Cílovou skupinou je v tomto případě moravskotřebovská veřejnost rozdělená na konkrétní 

příjemce navrhované koncepce, tedy seniory, pro něž se měl objekt přebudovat, a ostatní, kteří by 

využívali doplňkových služeb nabízených v rámci zařízení.  

     V tomto případě by bylo vhodné zajistit podporu projektu nejen na úrovni zastupitelů, ale také 

mezi veřejností. Průzkum názorů obyvatel, z něhož by vzešlo dostatečné množství informací            

o postojích veřejnosti k uvažovaným koncepcím využití opuštěné budovy dětského oddělení 

nemocnice, nebyl proveden. Rozhodování o možných variantách probíhalo výhradně 

v zastupitelstvu města, které vybíralo na základě doporučení výboru pro strategický rozvoj. 

V potaz byly v počáteční fázi diskuse o koncepci využití objektu brány také varianty přednesené 

potenciálními zájemci o koupi objektu, v době, kdy město ještě uvažovalo o prodeji areálu. 

     Vyústění celé kauzy zapovídá další úvahy o možnostech zjišťování motivace cílových skupin, 

příjemců služeb, jež by byly zajišťovány veřejnosti po zbudování penzionu pro seniory spojeného 

s další účelovou občanskou vybaveností.  

 

6 .6. 4 Veřejná diskuse 

     U čtvrté analyzované koncepce jsem zmínila veřejnou diskusi jako vhodnou pro zjištění 

motivace cílových skupin přijmout politiku, kterou navrhují orgány samosprávy. K té před 

stanovením vhodných variant využití budovy bývalého dětského oddělení nedošlo a samospráva 

vybrala k realizaci variantu, o níž nakonec rozhodla negativně i přes započaté kroky k přípravě 

projektové dokumentace. 

Z uvedených základních indikátorů použitých pro hodnocení procesů formování a realizace 

vybraných koncepcí rozvoje vyplývá stoprocentní úspěšnost politiky strategie ekonomického 

rozvoje, která je průběžně implementována. Naopak u nerealizovaných koncepcí – rozvoje 

sociálních služeb a využití budovy dětské nemocnice - lze pozitivně indikovat pouze první část,           

a to jsou vstupní procesy, které zůstávají jako podklady pro další diskuse v podobě návrhů 

možných variant realizace těchto dílčích politik. 
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Tabulka: Hodnocení procesu formování analyzovaných politik  

 

Politika komplexnost lidský 
potenciál 

veřejná 
diskuse 

implementace součet 

tvorba SP 10 10 4 8 32 
strategie 

ekonomického 
rozvoje 

8 – neřeší 
podmínky pro 

rozvoj drobného 
podnikání 

9 4 9 30 

strategie 
rozvoje 

sociálních 
služeb 

5 8 – chybí 
zájem 

leadershipu i 
zastupitelů 

7 0 20 

koncepce 
využití budovy 

DO 

8 8 – chybí vůle 
zastupitelů 

4 0 20 

SP = strategické plány 

DO – dětské oddělení 

Zdroj: autorka 

 

Hodnocení politik provádím na základě jednouché škály  0 – 10: 

0 = naprostý neúspěch   - základní činnosti pro realizaci nebyly zdařilé, úplné nebo realizované                          

10 = maximální úspěch – většinu kritérií úspěšnosti splňuje 

 

Graf 5: Hodnocení politik v grafickém znázornění na škále 0 - 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 
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7   Shrnutí – odpov ědi  na výzkumné otázky 
 

     Hodnotit politické koncepce, které posloužily jako námět pro téma o formování a realizaci 

veřejných politik v malém městě, není přímo účelem práce. Hodnotím procesy jejich formování, 

avšak předtím se přeci jen o efektivnosti politických koncepcí krátce vyjádřím. 

     Ekonomický rozvoj byl a je prioritou rozvoje všech sídel. S vysokou nezaměstnaností se pojí 

kriminalita a špatná nálada v celé komunitě. Důsledky se navíc vracejí z centra v sumě 

přerozdělovaných daní, tím nižší, čím menší je ekonomická aktivita v sídle. Tak se stane, že 

město nemá v rozpočtu dost prostředků na financování aktivit a investičních akcí pro sociální, 

kulturní a občanský rozvoj. Koncepce ekonomického rozvoje byla stejně jako hlavní rozvojové 

strategie, které ekonomický rozvoj upřednostňují, nutná a management města po pochopení 

nezbytnosti postavit se k řešení tohoto problému čelem se s její realizací vyrovnal úspěšně.      

     Koncepce sociálních služeb je potřebná a komunitní plánování jejich rozvoje je žádoucí 

podobou občanské participace. Zvyšování potřebnosti určitého typu služeb je  celosvětovým 

jevem a ani malá komunita se tomuto trendu nemůže uzavřít. Navržená strategie bohužel 

neobsahovala žádnou prováděcí část, žádný „akční plán“ – mimo jiné proto, že se nejednalo               

o strategický dokument zadaný ke zpracování odborné firmě, ale o aktivitu úředníků a několika 

„nadšenců“. Nemohla být z tohoto důvodu realizována a pokud se leadership nebude podílet              

na tvorbě následného dokumentu, který doplní chybějící doporučení, jak postupovat při realizaci 

jednotlivých nutných kroků včetně finančních rozvah, komunitní plánování zůstane záležitostí 

kraje a městu Moravská Třebová v ní zůstane jen poradní hlas a možnost plnit záměry krajské 

komise. 

     Projekt rekonstrukce bývalého dětského pavilonu nemocnice, významného areálu městské 

zástavby, je ve své první fázi dobře připravenou koncepcí. Projektová část a finanční plán byly 

připraveny zodpovědně, avšak postoj vrcholného orgánu obce pro ni znamenal odložení ad acta. 

Rizikem takovéhoto rozhodnutí o neimplementaci je možnost, že město přijde o architektonicky 

významnou budovu. Pozemky areálu jsou naštěstí v jeho majetku a jakmile dojde k úplné 

devastaci a následnému zbourání objektu, může se opět rozvinout diskuse o dalších investičních 

záměrech na těchto plochách. 
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 7. 1 Otázka kvality procesu strategického plánování: Byly postupy strategického plánování 

efektivní pro využití v procesu realizace stanovených cílů?      

 

     V případě prvních dvou popsaných koncepcí – komplexních rozvojových strategií v podobě 

strategických plánů a jim podřazené strategie ekonomického rozvoje města - je odpověď kladná. 

Vize strategických dokumentů jako prioritní krok pro budoucí rozvoj a udržitelnou kvalitu života 

určila budování průmyslových zón a zajišťování podmínek pro rozvoj drobného podnikání. 

Lehký průmysl, který se podařilo po splnění doporučení analytiků do města přivést, zajistil 

snížení nezaměstnanosti a poskytl možnosti profesního růstu kvalifikovaným pracovníkům 

zejména v odvětví obrábění kovů a plastů. 

     Třetí popsaná strategie, strategie rozvoje sociálních služeb, zůstala mrtvým dokumentem. 

Přestože ho usnesením zastupitelstva město zařadilo do svých rozvojových záměrů a mezi 

strategické dokumenty města, vedení ve skutečnosti neprojevilo vlastní zájem na vytvoření týmu 

zpracovatelů koncepce a poté, kdy se tento tým ustanovil dobrovolně, zastupitelé pouze vzali 

existenci vytvořené koncepce na vědomí bez toho, aby zajistili její realizaci. Sledován není ani 

další vývoj problematiky rozšíření sociálních služeb, koncepce není aktualizována ani 

rozšiřována, přestože horizont její výhledu končí rokem 2010. v oblasti rozvoje sociálních služeb 

město čeká na vytvoření nadřazené, krajské strategie komunitního plánování. Po jejím vytvoření 

bude zvažovat svoji další roli v procesu zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb v sociální 

oblasti. 

     Tématem čtvrté případové studie byly koncepce a alternativy využití opuštěného objektu 

bývalého dětského oddělení moravskotřebovské nemocnice. Přímo tuto koncepci žádné 

strategické dokumenty nesledují, avšak alternativy využití areálu, vzešlé z dlouhodobě 

probíhajících diskusí mezi vedením města a zastupitelstvem, spadají do vize udržitelného rozvoje 

komunity formulované v oblastech život pro všechny generace a využití volného času. 

     Koncepce rekonstrukce budovy a přilehlého parku na penzion pro seniory byla vytvořena 

kvalitně, její financování nakonec podporu zastupitelstva nenašlo, proto se tento dílčí krok plnění 

strategických vizí managementu města nezdařil ve finální části – v části implementace 
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7. 2 Otázka personálního ovlivňování realizace strategií: Jakým způsobem ovlivnil tvorbu                  

a implementaci strategických plánů lidský potenciál ve vedení města? 

 
     Zásadní pro hodnocení je období po roce 2002, charakterizované nejen ve společnosti obecně, 

ale také na komunální úrovni snahou preferovat expertní povahu strategických cílů rozvoje 

společnosti. Šlo jednoznačně o reakci na předchozí neúspěchy v hledání strategických cílů jak 

politickými kompromisy, tak ideologickou dedukcí. (Potůček. 2007:134) 

     Toto hodnocení odpovídá situaci ve městě Moravská Třebová. Do té doby nebyly úspěšně 

realizovány téměř žádné rozvojové koncepty. Cíle uvedené ve Strategickém plánu rozvoje 

mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko z roku 1999 se uváděly v život pomalu, pokud 

vůbec. Hospodářská situace města se vyhrotila – ukazatele nezaměstnanosti v letech 1998 – 2002 

byly na nejvyšší úrovni v historii demokratického politického procesu po roce 1989. 

     V této situaci bylo nezbytné učinit radikální kroky pro záchranu ekonomického a sociálního 

potenciálu komunity. Rok před nástupem nového vedení v roce 2002, v čele se starostou Josefem 

Ošťádalem (ODS), bylo zadáno vytvoření prvního strategického dokumentu, který by v akčním 

plánu jasně vymezil hlavní cíle a stanovil kroky vedoucí k jejich naplnění (kapitola 5. 1. 2) 

     Na základě výsledků komunálních voleb se podařilo sestavit vedení, které nalezlo konsenzus 

v otázce nutnosti okamžitého jednání pro záchranu města. Ve městě se začaly uplatňovat aspekty 

strategického vládnutí, jak je najdeme IN Potůček et al. 2007: 

 

Tabulka č. 7 Aspekty strategického vládnutí 

 Silná politická podpora strategickému vládnutí 

Silná a stabilní vláda, nep řetížená řešením operativních úkol ů a disponující 

administrativní kapacitou schopnou ú činn ě realizovat strategická rozhodnutí 

Občanská i odborná ve řejnost jsou si v ědomy významu strategického vládnutí a 

účastní se jej 

 

Zdroj: IN Strategické vládnutí a Česká republika, 2007:132. Upraveno autorkou.  

 

     Přestože tabulka uvádí nutné aspekty strategického vládnutí na celonárodní úrovni, je možné 

je přebrat pro ilustraci situace v komunální politice města od roku 2002 do současného období. 
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     Strategické vládnutí realizované plněním strategií rozvoje bylo prováděno za existence 

hledisek uvedených v tabulce 7, s mírnou výjimkou aktivní účasti laické veřejnosti.  

     V další fázi shrnutí se zaměřím na druhý aspekt z tabulky, týkající se otázky lidských zdrojů           

a jejich kompetence pro řízení implementace strategických rozvojových koncepcí. 

7. 2. 1 Silná vláda s administrativní kapacitou pro realizaci strategických rozhodnutí 

     Komunální vláda z let 2002 – 2006 využila svůj mandát pro vytvoření reálné koncepce 

rozvoje v podobě strategického plánu, jehož akčním plán obsahoval mimo jiné expertní 

doporučení pro zřízení místa manažera pro ekonomický rozvoj. Byly mu svěřeny veškeré 

kompetence nutné pro nastartování programu ekonomické stability města, jehož stěžejním cílem 

bylo vytvoření výhodných podmínek pro investory v nové lokalitě průmyslové zóny. Post 

manažera pro ekonomický rozvoj byl první skutečně strategickou pozicí. Výkon pracovníka 

v rámci její agendy přivedl do města zajímavé investory  a  s nimi růst zaměstnanosti, takže se 

z červených čísel ukazatelů nezaměstnanosti pomalu dostalo do horní hranice průměru oblasti 

bývalého okresu Svitavy. 

Tabulka č. 8 Aktéři jednotlivých strategických koncepcí – postoje/zájem 

Aktéři/analyzované 
koncepce, projekty 

Tvorba strateg. 
koncepcí 

Strategie ekonom. 
rozvoje 

Komunitní 
plánování soc. 

služeb 

Koncepce využití 
budovy DO 

samospráva 
(ZM) 

zadavatel dokumentu zadavatel vzala na vědomí zadavatel, 
rozhodovatel 

předseda VSR monitoring plnění, 
nové podněty pro 

aktualizované znění 

viz zařazeno do 
strategických 

koncepcí 

hlavní aktér, 
iniciátor, vedl 

jednání o realizaci 
politiky 

manažer 
ekonom. rozvoje 

viz předchozí bod + 
aktivní plnění úkolů 

viz 
 

----- zajištění procesních 
náležitostí 

expertní složka podíl na tvorbě viz 
 

účast na tvorbě 
- iniciátor tvorby 

tvorba projektů, 
finanční analýza 

odborná  podíl na tvorbě viz 
 

vyjádření odbor. 
stanovisek 

------ 

podnikatelská 
sféra 

mapování situace 
před tvorbou dok. 

viz 
 

----- možnosti podnikání 
= finanční zájem 

investoři finanční zájem viz 
 

----- původní zájem 
investovat 

příjemci politiky zvýšení kvality 
života 

zaměstnanost zlepšení kvality SS senioři – služby 

jiná veřejnost 
 

ekonom. prosperita 
sídla 

přínos pro 
potenciální příjemce 

občanská 
vybavenost 

Zdroj: autorka 
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7. 2. 2. 1 Hlavní skupina aktérů tvorby strategických koncepcí 

     Určující a vedoucí roli v navrhování, tvorbě a realizaci rozvojových strategií má především 

samospráva, a to jak její laická část, tak odborníci, pracovníci státní správy i odborů městského 

úřadu s kompetencemi v oblasti samosprávy. Odborné předpoklady pro vytváření politických 

konceptů se očekávají také od starosty a místostarostů a ostatních členů rady města. 

     Představitelé samosprávy v součinnosti s výkonným orgánem, jímž je rada města, koordinují 

plánovací, realizační a evaluační fáze tvorby politik, jsou odpovědni zastupitelstvu za fundovaná 

doporučení pro výběr variant politik, za poskytnutí relevantních a pravdivých informací, které 

zastupitelstvu slouží jako podklad pro jeho konečné rozhodování. Jejich povinností při tvorbě 

politik je zajistit optimální průběh procesu plánování, implementace  a evaluace. 

     Druhou skupinou jsou expertní týmy a agentury zabývající se tvorbou strategických koncepcí 

na zakázku zadavatelských subjektů. Předpokládá se u nich zájem na kvalitě koncepcí podložený 

potřebami dobrých referencí pro další případné zadavatele. 

 

7. 2. 2. 2  Další aktéři z institucionální sféry 

     Kromě samosprávy se na úspěchu realizace strategií podílejí další institucionální složky: 

- hejtman – vrcholný představitel územní samosprávy. V Moravské Třebové dochází k neobvyklé 

situaci, kdy současný krajský hejtman je občanem města a členem strany, která má většinu 

v samosprávných orgánech. Z toho plyne maximální podpora rozvojovým projektům                          

a požadavkům města, je v těsném a pravidelném kontaktu s představiteli samosprávy 

- úředníci státní správy - zajišťují především kontrolu legislativního rámce politik, čímž pomáhá 

realizovat projekt, netvoří, maximálně koriguje metodiku implementace v závislosti                          

na legislativních rámcích 

- úředníci krajských odborů – podílejí se na realizaci strategií, poskytují legislativní oporu 

 

     Lidský potenciál potřebný pro vedení a řízení implementace byl ve městě Moravská Třebová 

v posledních dvou volebních obdobích zajištěn zřízením dvou klíčových strategických funkcí. 

Vytvořeny byly na základě doporučení expertů, zpracovatelů Strategického plánu rozvoje města 

Moravská Třebová z roku 2001. Jednalo se o tyto pozice manažera ekonomického rozvoje města 

a  pozici neuvolněného místostarosty s agendou strategického rozvoje, který je také předsedou 

Výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města. 
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     Manažer ekonomického rozvoje je podřízen starostovi, avšak výkon funkce probíhá spíše 

v těsné součinnosti s neuvolněným místostarostou. Oba jsou členové Výboru zastupitelstva města               

pro strategický rozvoj města (VSR), místostarosta jako jeho předseda, manažer ekonomického 

rozvoje ve funkci jednatele. Předseda svolává a řídí zasedání VSR, jednatel seznamuje členy 

výboru s aktuálními problémy, s aspekty jejich stavu a návrhy řešení, po schválení členy výboru 

jsou pak přijaté návrhy doporučeny pro jednání zastupitelstva města. 

     V popisovaných a hodnocených strategických koncepcích se oba aktéři angažovali vysokou 

měrou (viz tabulka 8). Hlavní roli hrál neuvolněný místostarosta v procesu tvorby koncepce            

a hledání alternativ využití budovy dětského oddělení nemocnice (případová studie 5. 4). 

Technickou a administrativní stránku řízení koncepce opět zajišťoval ve spolupráci s manažerem 

ekonomického rozvoje. 

 

7. 3 Otázka zapojení veřejnosti: Nakolik byla veřejnost zapojena do strategického plánování              

a jak se její názor projevil ve výsledných dokumentech? 

 

     Dobré participační prostředí působí na výslednou kvalitu vládnutí a závisí na postoji vlády (i 

samosprávné): „To znamená, že jednotliví občané a organizace ve společnosti se nemohou 

efektivně účastnit vládnutí, není-li vláda transparentní a nesděluje občanům dostatek informací           

o své činnosti a záměrech do budoucna.“(Citizens as Partners 2001, Petersovo znění, 

nedatováno: 35, IN Poůček et al., 2007:20)  

    S výzkumnou otázkou souvisí problematika participačního uvědomění a podpory veřejnosti 

strategickým rozvojovým koncepcím. V samotném úvodu práce je naznačeno, že veřejnost                 

ve městě sama neprojevuje zájem účastnit se projednávání strategických koncepcí. O možnostech 

veřejných diskusí a fór však musí být občané především průběžně a komplexně seznamováni:  

     V případě vybraných popisovaných příkladů tvorby politik byla veřejnost přímo oslovena 

s nabídkou vyjádřit vlastní potřeby pro vytvoření nových cílů politik pouze v případě tvorby 

komunitního plánu sociálních služeb. Tento dokument však nebyl uveden v život a požadavky 

veřejnosti na zlepšení kvality služeb či na rozšíření jejich nabídky jsou zatím ve stadiu 

zapracování do strategické koncepce bez dalšího výhledu na realizaci. 

 

 



 84 

Tabulka 9: Hodnocení analyzovaných strategií, koncepcí a projektu dle stanovených kritérií 

Analyzovaná 
koncepce, 
politika  

Komplexnost 
politiky, 
strategie 

Jednoznačnost 
problému = 
jasné cesty 
řešení 

Lidský potenciál 
k zajištění 

implementace 

Výsledek – stav 
implementace 

Tvorba 
strategických 

plánů 

dobrá kritérium splňuje - 
přes 

mnohostrannost 
problematiky 

zajistila 
samospráva po 

identifikaci potřeb 
řešení problému – 
experti, odborná 

veřejnost, 
samosprávní 
představitelé 

průběžně 
monitorován členy 

strateg. výboru, 
projektový 
zásobník 

doplňován a jeho 
projekty postupně 

realizovány 
Vytváření 
strategie 

ekonomického 
rozvoje 

dobrá kritérium splňuje, 
navrhuje jasné 

kroky 
implementace  

viz předchozí bod viz předchozí bod 

Komunitní 
plánování 

sociálních služeb 

střední – chybí 
rozbor fin. 

zajištění, postup 
implementace…  

kritérium splňuje 
částečně – nové 

pohledy na 
problémy, bez 
komplexních 
návrhů řešení 

aktivní – Skupina 
komunitního 

plánování 
sociálních služeb 

pasívní – 
samosprávní 
činitelé 

neprobíhá – čeká 
se na vytvoření 
krajského plánu 

rozvoje sociálních 
služeb, který 

zařadí některý 
z MT projektů 

Koncepce a 
alternativy 

využití dětského 
oddělení 

nemocnice 

dobrá kritérium splňuje 
- cesty k řešení se 
ubíraly různými 

směry při hledání 
optimální varianty 

využití budov 

aktivní – aktéři          
ze strategického 

výboru 
spíše pasívní –ZM 
jako rozhodovatel 

o realizaci 
koncepce  

pozastavena – 
rozhodnutím ZM  
o zakonzervování 
současného stavu 

ZM – zastupitelstvo města 

Zdroj: autorka 

 

Graf 6: Role aktérů v tvorbě a realizaci politik: škála 0 = malá, 10 = velká, zásadní 
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8 Závěr 
 

     „Chce-li obec, město nebo region naplňovat určitou vizi, musí zvolit priority a cíle svého 

snažení a vybrat si strategii, se kterou vytčené cíle dokáže realizovat. Měla by vědět, co udělat 

ihned a proč, co může ještě počkat, na co má, na co může prostředky získat z různých grantů                          

a rozvojových programů… Musí sledovat příčiny a následky svých rozhodnutí v širším kontextu. 

Měla by také vědět, jaký efekt jednotlivé investice obci přinesou.“ (Rektořík, Šelešovský. 1999: 

99) 

     Moravská Třebová si ve svém zatím posledním strategickém rozvojovém dokumentu vytýčila 

smělou vizi dalšího směřování v budoucím desetiletí: 

Strategická vize 

Město Moravská Třebová bude v roce 2020 sebevědomé, dynamicky se rozvíjející město, 

využívající pro svůj ekonomický rozvoj výhodné polohy poblíž nově zbudovaného dálničního 

křížení dopravních os Východ - Západ a Sever - Jih. Významné centrum regionu s rostoucím 

počtem obyvatel, žijících ve zdravém životním prostředí, v "zeleném" a bezpečném městě                    

s hustou sítí cyklostezek, ohleduplném k potřebám rodin s dětmi i seniorů. 

Zároveň bude vyhledávanou regionální destinací cestovního ruchu pro své unikátní historické 

památky, oživené nevšedním programem. Úcta města ke svým historickým kořenům a kulturnímu 

dědictví, městské památkové rezervaci, bude přetavena v dokončení renovace historického jádra 

s opravenými zadními trakty domů. Centrum města, tepající životem, bude plnit smíšenou funkci – 

rezidenční, administrativní i obchodní. Mimo centrum vzniknou nové rezidenční i obchodní 

čtvrtě, na okrajích města se usadí nové firmy, zastaralé areály v centru budou renovovány a účel 

využití transformován z průmyslového na rezidenční, obchodní či pro sektor služeb. Přibudou 

nová zařízení pro trávení volného času a zelené plochy pro relaxaci. Nezaměstnanost bude jen 

mírně nad národní úrovní. Vývoj města bude odrazem úzké spolupráce a intenzivní komunikace 

představitelů samosprávy s občany, podnikateli, neziskovými subjekty.  

 

     Tvorba strategických plánů ve městě Moravská Třebová, na jejichž základě se formují                   

a realizují konkrétní koncepce a projekty, z nichž některé jsem vybrala pro zhodnocení procesu 

tohoto formování, je úspěšná. Strategické dokumenty byly vytvořeny už v několika verzích, jsou 

postupně rozvíjeny, aktualizovány, evaluovány na základě zjištění o stavu a podmínkách v sídle. 
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Klíčové koncepce, které mají zajistit udržitelný rozvoj a stabilizovat ekonomickou situaci, která 

je pro město prioritním cílem, jsou naplňovány. Patří sem především strategie ekonomického 

rozvoje, která se podařila zrealizovat a jejíž další fáze jsou k realizaci připraveny – myslí se tím 

přitom především budování průmyslových zón, které bylo započato v předminulém volebním 

období, rozšířeno v minulém, a v současném končícím volebním období se dále diskutovaly 

možnosti rozšíření stávajících lokalit pro průmyslové zóny. 

 

     Radnice města Moravská Třebová zároveň zveřejněním strategických rozvojových dokumentů 

na webu města předkládá vize budoucí podoby města a cíle, které si v souvislosti s naplňováním 

těchto vizí stanovila, veřejnosti. Platí také, že čas od času a případ od případu iniciuje veřejné 

diskuse či ankety, z jejichž výstupů získává informace o řešení některých otázek, které jsou 

diskutovány i mezi samotnou veřejností.   

     Ekonomický rozvoj města, zlepšování jeho infrastruktury, prosperita podnikatelských 

subjektů na jeho území, vyšší kvalita každodenního života ve městě, jeho pozitivní image                    

i budování občanské společnosti jsou cíle, jejichž dosažení je závislé na schopnostech 

samosprávy komunikovat s veřejností. (Rektořík, Šelešovský. 1999: 99) V případě Moravské 

Třebové plat, že by komunikační strategie města mohla být zkvalitněna využitím dalších nástrojů, 

než jaké v současnosti samospráva nabízí (městský zpravodaj, veřejné diskuse). 

     Jako další nástroje, které by mohla samospráva pro zlepšení kvality komunikace s veřejností            

a především pro zajištění obousměrnosti této komunikace, lze využít například společenských           

a kulturních akcí, na nichž jsou zároveň prezentovány strategické plány a koncepce                            

a organizovány „workshopy“, kde se mohou přítomní z řad veřejnosti setkat přímo se svými 

zastupiteli a sdělit jim svoje názory, náměty či požadavky. Veřejná fóra musí být pro veřejnost 

atraktivní, samospráva jejich pořádáním musí dát jasně najevo, že si přeje a že jí záleží                       

na přímém kontaktu s kterýmkoli z jejích občanů.   

     Jaký způsob této komunikační strategie najde, je na iniciativě a kreativitě samosprávy. K tomu 

může využít rad odborníků na komunikaci. V každém případě názor veřejnosti na projednávané, 

plánované či navrhované rozvojové strategie a projekty je pro rozvoj sídla důležitý. Ve veřejných 

diskusích je tento názor navíc předán jako okamžitá reakce na podněty samosprávy a může tak 

být do aktuálně projednávaných a formovaných koncepcí zařazen. Nejen že pomůže samosprávě 

vytýčit správný směr rozvojových aktivit, teoreticky by mohla účast veřejnosti na tvorbě strategií 
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zamezit následným diskusím o mandátu leadershipu rozhodnout o tom kterém problému 

konečným přijatým způsobem. Proto by město mělo neustále zajišťovat a monitorovat  zpětnou 

vazbu, pořizovat zápisy a zveřejňovat výstupy z diskusí z občany, jako doklad o prezentovaných 

názorech veřejnosti k projednávaným problémům a politikám. Takováto strategie je žádoucí, a 

v případě města Moravská Třebová je oblastí, v níž má samosprávná vláda značné rezervy. 

     V případě, že samospráva už sáhne k realizaci některých plánů, s nimiž část veřejnosti 

nesouhlasí, je možno využít zákonných možností občanské participace. Patří mezi ně petiční 

aktivity iniciované zdola, či pořádání místního referenda v režii samosprávy. Ve městě Moravská 

Třebová se za uplynulá tři volební období tyto nástroje nevyužily ani v jednom případě.  

     Samotný tento fakt není indikátorem správné tvorby politik, ani kvality výběru možných 

variant řešení veřejněpolitických problémů. 

     Ať už je však historie výběru jednotlivých variant politik ve městě spjata s účastí veřejnosti či 

nikoliv, můžeme na základě výstupů této práce konstatovat, že samotný proces formování politik 

i jejich následné implementace je zde řízen poměrně koncepčně a rozhodně ve shodě s vizemi 

dlouhodobého vývoje sídla. Pouze strategie rozvoje sociálních služeb popsaná v třetí případové 

studii nevykazuje známky koncepčnosti, protože v celém procesu jejího formování byl v podstatě 

udělán jenom jeden, první krok – její vytvoření. Došlo k němu bez zadavatelského pokynu 

samosprávy, která má však rozvoj sociálních služeb zakotven ve strategickém plánu, a přestože 

po jejím vzniku město koncepci zařadilo do svých rozvojových dokumentů, nedošlo ani k její 

praktické realizaci, ani k vytvoření návazného dokumentu s dalším výhledem rozvoje 

komunitního plánování sociálních služeb. Podle vyjádření místostarosty zodpovědného                   

za sociální oblast se bude s koncepcí znovu pracovat teprve po zařazení jejích vybraných projektů 

do komunitního plánu sociálních služeb Pardubického kraje. Město se pak může podílet                   

na vzniku a provozu některých sociálních zařízení a služeb poskytováním prostorového, 

personálního, finančního, metodického či materiálního zázemí.  

     Sledování dalšího vývoje této oblasti komunální politiky by bylo vhodné pro další hodnocení 

role samosprávy v řešení problematiky rozšiřování nabídky sociálních služeb ve městě a také 

faktického zájmu vedení města jako hlavního aktéra s mocí prosadit realizaci jednotlivých částí 

strategie komunitního plánování. 
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     Lidský potenciál, který se uplatnil v nejvyšší míře a napříč analyzovanými koncepcemi a 

strategiemi (viz tabulka 9: Role hlavních aktérů) je v případě současného leadershipu tvořen 

dvěma hlavními aktéry – předsedou výboru pro strategický rozvoj města a v jedné osobě 

místostarostou, jemuž je svěřen dohled nad strategickým plánováním, a manažerem 

ekonomického rozvoje města. Díky práci těchto dvou aktérů je zajištěn monitoring plnění 

strategického plánování, aktualizace procesní stránky projektů v Projektovém zásobníku, 

iniciativa při doporučování jednotlivých projektů ke schválení zastupitelstvu města a hlavně 

plnění strategie ekonomického rozvoje. Významná byla role obou při tvorbě poslední vybrané 

koncepce – zajištění procesu výběru koncepcí a alternativ využití opuštěné budovy dětského 

oddělení nemocnice až k přípravě projektové dokumentace. Protože nakonec zastupitelstvo města 

nepřijalo usnesení o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z regionálního operačního 

programu, fakticky tak zastavilo konečnou část realizace projektu.  

     Ve městě jako je Moravská Třebová není politický boj zvláště vyostřený. Přestože politické 

spektrum rozhodně není jednobarevné, cesta nastoupená ve volebním období 2002 – 2006, cesta 

tvorby novodobých strategických koncepcí, jež rozvíjejí současní vedoucí představitelé města, 

nebyla cestou politických rozhodnutí. K tvorbě koncepcí a vůli prosadit realizaci jejich cílů vedla 

komunální politiky a zastupitele situace, do níž se město dostalo vlivem nepříznivých 

ekonomických podmínek. Tu bylo nutno neprodleně řešit a komunální vláda vzešlá z voleb tuto 

nutnost pochopila. Dostála tak své povinnosti pracovat a rozhodovat ve veřejném zájmu, jakkoliv 

jsem na začátku a v průběhu práce zmínila, že definice veřejného zájmu je diskutabilním a těžko 

uchopitelným pojmem. Minimálně strategie ekonomického rozvoje je jednoznačně koncepcí, 

kterou bylo nutno realizovat pro blaho veškerého obyvatelstva, tedy v potenciálním veřejném 

zájmu. Podmínky pro rozvoj podnikání byly v tomto případě odborníky na ekonomický rozvoj 

sídel označeny jako prioritní cíl a hodnota a město začalo tato doporučení implementovat 

v podobě konkrétní politiky, jejímž jádrem bylo a je budováním průmyslových zón. 

     Město Moravská Třebová vykazuje určitá specifika podmíněná jeho historickým vývojem. 

Aktivity občanské společnosti jsou omezené a poznamenané malým zájmem o komunitní život, 

který nemá základ v tradičním vztahu patriotů k rodišti a odkazu předků. Město nemá 

v porovnání s jinými městy, kde se po válce neproměnila skladba obyvatel tak dramaticky jako 

tomu bylo v Moravské Třebové, tradici generačního zájmu o současnost, ani budoucnost. 

Polistopadová vedení města naštěstí s mírnými výkyvy projevovala snahu o pozvednutí 
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prioritních oblastí života a tato snaha vykazuje výrazný kvalitativní posun v právě probíhajícím 

volebním období, politicky zajištěný kooperací zástupců ODS (starosta) a ČSSD 

(místostarostové). 

     Velkým úkolem do budoucna pro další leadershipy proto bude právě řešení problému zapojení 

veřejnosti do rozhodování o podobách a způsobech rozvoje sídla. Jednou z možností je vytvoření 

funkce pracovníka pro přímý styk s veřejností. Jeho jediným a zásadním úkolem by bylo vedení a 

zajištění managementu veřejných diskusí, monitorování a rozpracovávání výstupů z těchto fór a 

evaluace následných kroků samosprávy. Pro úsporu finančních prostředků by mohla být tato 

funkce spojena s funkcí tiskového mluvčího. 

 

     Formování a realizace politik jsou v posledních ze sledovaných období zajištěny zodpovědně, 

ovšem v závislosti na lidském potenciálu, který má na starosti tu kterou oblast života města.  

     Strategický rozvoj má v současnosti dobré personální zázemí a může stavět na úspěšně 

realizovaných koncepcích a zkušenostech získaných při jejich formování.  

     Rozvoj sociální oblasti vykazuje nedostatky a je potřeba se na ni zaměřit a uchopit toto stále 

více preferované téma koncepčně, zajistit mu prioritní postavení mezi plánovanými politikami            

a kontrolovat kompetentní osoby v jejich činnosti k zajištění implementace  politik vybraných pro 

realizaci. 

     Nové komunální volby 2010 zřejmě přivedou do čela komunální vlády nové tváře. Slibně 

nastartovaná a rozvíjená ekonomické strategie a stále zkvalitňované strategie rozvoje cestovního 

ruchu, péče o kulturní a historické dědictví, zkvalitňování nabídky volnočasových a sportovních 

aktivit a investice do zázemí těchto aktivit by mohly městu pomoci k naplňování vizí 

stanovených v aktuálním strategickém plánu s podtitulem Vize 2020: Moravská Třebová jako 

hrdé, prosperující město, které naslouchá potřebám a přáním svých občanů a také na ně reaguje. 

Město, které dokáže maximálně efektivně využít historického bohatství, kulturních tradic                      

i přírodních krás pro rozvoj kulturně společenské dimenze města. Město vytvářející příznivé 

podmínky pro podnikání, které podporuje zdravý životní styl a pečuje o vytváření a zachování 

kvalitního životního prostředí.  
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9 Resumé 

     Tématem diplomové práce bylo sledování procesu formování zásadních rozvojových koncepcí 

malého města na pomezí Čech a Moravy. Pro práci jsem vybrala jednu celkovou strategii, dvě 

strategie sektorové a jedno formování koncepce využití městského majetku pro účely občanské 

vybavenosti. 

     Výsledky analýz přístupu zainteresovaných aktérů ukázaly, že nejlépe se samosprávní 

představitelé zhostili zajištění koncepce strategického rozvoje s dlouhodobým výhledem. Zadali 

zpracování strategických plánů postavených na základě jasně stanovených vizí rozvoje a tyto 

plány se snaží plnit, aktualizovat a rozšiřovat. Výrazným bodem na cestě plnění rozvojových 

záměrů je přitom snaha oživit ekonomickou situaci, která se před koncem druhého tisíciletí 

dostala do krize vlivem hospodářské recese v textilním a obráběcím průmyslu, které byly 

stěžejními odvětvími ve městě.  

     Procesy formování jednotlivých strategických koncepcí probíhaly v souladu s běžnými rámci 

postupu tvorby rozvojových strategií. Obsahují přípravnou fázi, do níž patří sběr vstupních dat, 

výstupy z práce expertních týmů, které pomáhaly sestavit mapy problémů a navrhovaly možnosti 

jejich řešení. Rozvojová strategie města a strategie ekonomického rozvoje obsahuje výkonnou 

složku - akční plány s jasně definovanými kroky, které by měly zajistit úspěšnost implementace  

a výsledků strategie.  

     Analýza aktérů tvorby jednotlivých politik ukázala význam role určitých účastníků procesu 

tvorby a implementace strategií a koncepcí, především představitelů samosprávy, jimž byl svěřen 

dohled nad realizací strategických plánů. Konkrétně se jedná o aktéry vyvíjející aktivitu zejména 

v posledních dvou volebních obdobích – místostarosta města, jímž byl v období 2006 – 2010 

Václav Mačát, jemuž byl svěřen strategický rozvoj a který byl současně předsedou Výboru 

zastupitelstva města pro strategický rozvoj města, a manažer ekonomického rozvoje města 

Miroslav Netolický. 

      Práce mapuje také vztah veřejnosti k aktivitám směřujícím k vytváření strategických koncepcí 

a plnění cílů v nich stanovených.  

     Popis a hodnocení situace přinesl postřehy z několik oblastí veřejně politického života města. 

Měl by sloužit pro pochopení role jednotlivých aktérů rozvoje municipality a nabídnout poučení 

z některých nezdarů, které provázely nebo ukončily proces tvorby politických koncepcí. 
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Summary 

 

The subject of my thesis was monitoring process of formation of fundamental development 

conceptions of a small domicile on the border of Bohemia and Moravia. I focused on one overall 

strategy, two sector stragegies and one formation of conception of municipal assets for civil 

purposes. Results of analysis confirmed the best indemnity of conception of strategic 

development with a long term perspective. Local authorities ordered an elaboration  of strategic 

plans based on particular development plans and they tried to follow them, update and improve. 

There was a real effort to emphasise the economic situation which had been in crisis due to a 

recession in the textile and machining industry, two key fields in a town. Processes of formation 

of particular strategic conceptions were in line with common procedures of creation of 

development strategies. They have a preliminary period which contains a collection of entry data, 

consolidation of experts´ study which might highlight problems and suggest possibilities for 

solutions afterwards. Development strategy of the town and strategy of economic development 

contain an executive branch – the action plans with clearly defined steps which are supposed to 

ensure success of implementation and results of strategy. Analysis of particular policies 

confirmed the importance of individual participants of creation process and strategy 

implementation, especially autonomy representatives who had been responsible for supervision 

of  implementation. These are especially active participants within latest two electoral terms – 

deputy mayor of term 2006-2010 Václav Mačát who was responsible for strategic development 

and who was a chief of  Comittee of town council for strategic town development and Manager 

of economic development Miroslav Netolický. 

The thesis has been monitoring public attitude towards activities aiming to create strategic 

conceptions and to fulfill goals. Definition and evaluation of the situation specified some fields of 

public policy of the town. It should be used for understanding the specific roles of particular 

participants of development municipality and to offer instructions which were either part of the 

process or which ended process of creation of political conceptions. 
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11 Přílohy 

Příloha 1.  Dotazníkový průzkum 

1. 2 Předmět a cíl výzkumu 

      Zkoumány byly způsoby participace občanů na strategické rozvojové činnosti samosprávy, 

jejich znalosti a povědomost o nabídce služeb v rámci výkonu státní správy, znalost míst                     

a kontaktů pro zjištění základních informací spojených se životem ve městě. Objektem výzkumu 

byla také znalost a praktické využití možností občana apelovat na způsoby práce úředníků a 

samosprávných představitelů a názor občana na úspěšnost těchto způsobů participace. 

  

1.  3 Objekty výzkumu 

          Dotazník byl distribuován v počtu 5OOO kusů městského zpravodaje do schránek. Vzorek 

obyvatel města tak byl neohraničený věkem, pohyboval se napříč dosaženými stupni vzdělání, 

zájmy, pohlavím, druhem zaměstnání a rodinného stavu. Dotazníky byly anonymní. 

1. 4 Vymezení hypotéz 

     Postupuji deduktivní metodou na základě zkušeností a závěrů ze zjištění uvedených 

v kapitolách o participaci moravskotřebovské veřejnosti na aktivitách samosprávy, které inspirují 

k určitým tvrzením, jež si hodlám ověřit. Lze předpokládat, že ve městě existuje několik skupin 

obyvatel, které participují na veřejném dění v následující míře: 

a) občané, kteří pasívně přijímají informace z PR radnice 

b) občané, kteří vyhledávají jiné zdroje informací, ale aktivně se dění nezúčastní 

c) občané z bodu b), kteří navíc pracují v komisích rady a výborech zastupitelstva 

d) občané, kteří mají určité spektrum informací, aktivně nepracují, ale mají k místní politické 

agendě kladný postoj 

e) občané, kteří mají určité spektrum informací, aktivně nepracují a mají k místní politické 

agendě výhrady 

f) občané, jež místní politika ani její realizace nezajímá 

          Základní hypotézou je tvrzení, že většina obyvatel města pouze pasívně přijímá informace 

z činnosti místní samosprávy, aniž by aktivně participovala na dodržování volebních programů 

sdružení či zvolených jednotlivců, aktivně se zúčastnila diskusí nad zamýšlenými projekty, 

popřípadě se zasazovala o změny v těchto projektech podle veřejného zájmu. Pokud využívá 
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prostoru vytvořeného samosprávou, tak spíše v oblasti využití služeb občanského informačního 

centra, které především slouží jako centrum pro poskytování informací o jednotlivých službách 

odborů státní správy. 

1. 5 Operacionalizace pojmů 

Pojmy, s nimiž pracuji v popisu problematiky: 

participace - pro účely výzkumu stanovíme vyjádřitelnost míry participace v závislosti na zvolené 

typy odpovědí ANO / NE a strukturu otázek 

ANO – vysoká míra participace, NE – nízká míra participace 

samospráva -  ve výzkumu hledáme predikát dobrá, špatná samospráva ve významu – dobrá = 

spolupracuje s občany, špatná = nezáleží jí na mínění občana 

Pojmy, s nimiž pracuje dotazník: 

městský zpravodaj -  měsíčník vydávaný městským úřadem - zjišťuji, zda odpovídá představám 

obyvatel o objektivní informovanosti  

OIC – občanské informační centrum -  poskytuje služby v rámci výkonu státní správy, poradenství 

v rámci činnosti samosprávy – v dotazníku hodnotím míru využívání a spokojenost obyvatel se 

jeho službami 

1. 6 Volba výzkumných metod a technik výzkumu 

     Provedla jsem jednorázový sběr dat, jejich analýzu a interpretaci. Vzhledem k potřebnosti 

výzkumu, u něhož přepokládám využití pro potřeby místní samosprávy, nehledáme odpověď 

kvantitativního charakteru – typu kolik jakých respondentů si něco myslí, něco dělá, něco využívá 

apod., ale kvalitativního – jaká je míra participace, jaká je spokojenost s činností samosprávy. 

 1. 7 Výzkum a prezentace výsledků 

Výsledky výzkumu budou na základě společné dohody s městem prezentovány veřejnosti, 

mezi niž počítáme členy samosprávy a úředníky jednotlivých odborů městského úřadu, pro něž 

bude využitelný v rámci autoevaluace, a občanům prostřednictvím tradičních informačních 

platforem města – městského zpravodaje, internetových stránek, popřípadě místního nezávislého 

tisku. Doplněn může být o komentáře starosty, případně místostarostů.                   
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Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 
 

Návratnost:   z 5000 dotazníků vložených do stejného počtu výtisků městského periodika bylo       

do sběrných boxů umístěných na třech místech – ve dvou budovách městského úřadu                        

a v turistickém informačním centru – vráceno pouhých 24, což je 0, 48 %! Samotná míra 

návratnosti vypovídá o zájmu obyvatel města o otázky života komunity.  

     Přes malou validitu výzkumu zjištěné skutečnosti vyhodnocuji. Na základě skutečností 

zjištěných z dotazníkového průzkumu vytyčuji tři zásadní okruhy: 

1. Míra participace obyvatel na konání samosprávných orgánů 

2. Kvalita vládnutí samosprávy 

3. Stav participace obyvatel na rozvojových strategiích 

1. Míra participace mezi občany byla zjištěna následujícími otázkami: 

  OTÁZKA ANO NE % odpovědí ANO  

Znáte hlavní orgány samosprávy?  17 6 70,8 

Víte, jaké jsou obecní dokumenty?  4 18 16, 7 

Víte, jak často se schází zastupitelstvo? 12 12 50 

Víte, kde najdete zápisy usnesení MZ? 16 7 66,7 

Víte, kde je ve městě umístěna úřední deska? 23 0 95,8 

Znáte jméno některého zastupitele?  21 2 87,5 

Znáte některého zastupitele osobně?  18 7 75 

Víte, jaké komise pracují při městské  radě?  10 15 41, 6 

Víte, jak dostat svoji věc na jednání MZ? 7 18 29,1 

Zúčastnili jste se někdy zasedání MZ? 14 11 58,3 

Průměrný výskyt odpovědi ANO   53,32 % 

Škála: 0 – 35 neuspokojivá   35, 1 – 65 průměrná  65,1 – 100  uspokojivá 
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     Z průměrného výskytu kladných odpovědí na otázky, které zkoumají zájem obyvatel                       

o informace týkající se rozhodovacích procesů samosprávy a informací o její činnosti jako 

takové, vyplývá, že polovina dotázaných má přehled o možnostech, kde informace zjistit a jak 

zastupitelstvo pracuje. 

     Nejvyšší počet kladných odpovědí byl zaznamenán u otázky po umístění úřední desky, 

z čehož lze vyvodit, že občany tato informace zajímá, že úřední desku registrují, potažmo sledují 

její obsah. Ve více než šedesáti procentech případů lidé odpověděli také na otázky týkající 

usnesení zastupitelstva a znalosti jmen či přímo osob zastupitelů. 

     Odpověď na první otázku zní:  

    Celková míra občanské participace na konání samosprávných orgánů ve městě je průměrná. 

 

2. Kvalita vládnutí samosprávy byla ověřována otázkami: 

Škála: 0 – 35 špatná   35, 1 – 65 průměrná  65,1 – 100  dobrá    

Ani ne čtvrtina dotázaných projevila souhlasné stanovisko k otázkám týkajícím se jejich názoru 

na kvalitu procesu vládnutí. Odpověď na druhou otázku zní: Kvalita vládnutí je špatná. 

 

  OTÁZKA ANO NE % odpovědí ANO  

Stačí vám pro přehled o dění ve městě 

informace v městském zpravodaji?  

8 16 33,3 

Jste spokojeni s přístupem radnice                       

k občanům?  

4 18 16, 6 

Jste spokojeni s množstvím informací                 

o strategických rozvojových projektech? 

3 21 12,5 

Odpovídá podle vás kvalita života ve městě 

vašim nárokům? 

6 18 25 

Průměrný výskyt odpovědi ANO   21,85 % 
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3. Participaci obyvatel města  na strategickém řízení mapují otázky: 

Škála: 0 – 35 neuspokojivá   35, 1 – 65 průměrná  65,1 – 100  uspokojivá 

     Míra participace obyvatel na strategickém rozvoji a postoje respondentů k otázkám 

informovanosti, která je městem v souvislosti s touto problematikou poskytována, nedosáhla ani 

čtyřiceti procent. Přesto největší počet kladných odpovědí zaznívá na otázku po zájmu                        

o projekty rozvoje. 

     Odpověď na třetí otázku zní:  Participace obyvatel na strategickém rozvoji je průměrná. 

 

 

 

 

 

 

 

  OTÁZKA ANO NE % odpovědí ANO  

Zúčastnili jste se někdy veřejného 

projednávání plánu akcí v rámci rozvoje 

města? 

9 15 37,5 

Uvítali byste větší zapojení občanů do tvorby 

rozvojových projektů? 

4 18 16, 6 

Jste spokojeni s množstvím informací                 

o strategických rozvojových projektech? 

3 21 12,5 

Znáte hlavní dokumenty rozvoje města? 6 18 25 

Zajímáte se o projekty rozvoje města? 23 1 95,9 

Průměrný výskyt odpovědi ANO   37,5 % 
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Závěry dotazníkového průzkumu 

Postoje občanů k uvedeným problematikám – procentuální vyjádření kladných odpovědí 

       Ze zjištěných skutečností vyplývá, že povědomí obyvatel města o úkonech spojených 

s činností samosprávy, jako jsou zasedání zastupitelstva, výstupy z jejich jednání (usnesení                  

a jejich umístění), informace umístěné na úředních deskách a podobně je na dobré úrovni, stav 

v této oblasti participace obyvatel je tedy uspokojivý.   

     Postoj ke kvalitě vládnutí, respektive soudy respondentů na otázku přístupu samosprávy 

k občanům a otázku jejího vedení projektů, nebyl občany ohodnocen dobře. Z jejich vyjádření 

vyplývá, že kvalita řízení života města a strategie přístupu samosprávy k občanům jsou špatné. 

     Participace obyvatel na tvorbě strategických koncepcí a s ní spojený zájem o informace, které 

se těchto koncepcí týkají, je sice pod padesátiprocentní hranicí kladných postojů, v konečném  

hodnocení podle nastaveného škálování však vychází jako uspokojivá. 

 

    Pro samosprávu z výsledků výzkumu, i když nereprezentativních vzhledem k extrémně 

malému výzkumnému vzorku, plyne zásadní závěr: nutnost pracovat na zlepšování image 

samosprávy vzhledem k občanům, kteří vnímají komunikační strategii, jejíž jádro je vstřícnost, 

ochota komunikovat a kvalita této komunikace. Kromě technické stránky – jak zajistit kvalitní 

komunikační kanály a obousměrný tok informací samosprávy a zpětné vazby od veřejnosti – je 

potřeba propracovat obsahovou stránku rozvojových strategií a více naslouchat přáním obyvatel. 
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DOTAZNÍK k PR ŮZKUMU ú časti veřejnosti na chodu místní samosprávy 

Pohlaví:  muž  ���� *         žena ���� *        věk ……        trvalý pobyt ve městě      ANO    NE 

Počet členů v domácnosti ……        zaměstnán          ANO NE         

*zakřížkujte správný čtvereček  

PO VYPLNĚNÍ OBOU STRAN PROSÍME ODEVZDEJTE DO INFORMAČNÍHO CENTRA 

na náměstí T.G.M., kde je umístěn sběrný box – DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ!!! 

PRVNÍ ČÁST DOTAZNÍKU – ZAKROUŽKUJTE VAŠI ODPOV ĚĎ: 

1. Znáte hlavní orgány obecní samosprávy?     ANO  NE 

2. Víte, jaké jsou hlavní obecní dokumenty?    ANO  NE 

3. Víte, jak často se schází zastupitelstvo?     ANO  NE 

4. Víte, kde najdete zápisy usnesení zastupitelstva?   ANO  NE 

5. Víte, kde je ve městě umístěna úřední deska?    ANO  NE 

6. Znáte alespoň jméno některého zastupitele?    ANO  NE 

7. Znáte některého zastupitele osobně?     ANO  NE 

8. Víte, jaké komise pracují při městské radě?    ANO  NE 

9. Víte, jak dostat svoji věc na program jednání MZ?     ANO  NE 

10. Zúčastnili jste se sami někdy jednání MZ?    ANO  NE 

10. Stačí vám pro přehled o dění ve městě informace v městském zpravodaji? 

          ANO  NE 

12. Jste spokojeni s přístupem radnice k občanům?   ANO  NE 

13. Znáte náplň služeb OIC v Olomoucké ulici?    ANO   NE 

14. Využili jste už služeb OIC?      ANO  NE 

 

Pozn.: MZ = městské zastupitelstvo  OIC = občanské informační centrum 
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Zdroj: autorka 

DRUHÁ ČÁST DOTAZNÍKU – STRATEGICKÝ ROZVOJ M ĚSTA: 

1. Zajímáte se o projekty rozvoje města a zlepšení života ve městě? ANO  NE 

2. Znáte hlavní dokumenty strategického rozvoje města?  ANO  NE 

3. Víte, kde najdete jejich plné znění?     ANO  NE  

4. Zúčastnili jste se někdy veřejného projednávání plánu akcí, které byly navrhovány 

k uskutečnění v rámci rozvoje města?        

  ANO  NE  

5. Uvítali byste větší zapojení občanů do tvorby rozvoj. projektů?  ANO  NE 

6. Máte jasnou představu, co městu chybí ke zlepšení kvality života? ANO  NE  

7. Jste spokojeni s množstvím informací o rozvojových projektech?   ANO  NE  

8. Máte pocit, že se do rozvoje města zařazují důležité akce?  ANO  NE  

9. Zdají se vám přínosné investiční akce v památkové zóně?  ANO  NE 

10. Jste spokojeni s tempem obnovy městské památkové zóny? ANO  NE 

11. Znáte někoho, kdo je zaměstnancem firmy v průmyslové zóně? ANO  NE 

12. Považujete za prioritu města vybudování chráněného bydlení? ANO   NE  

13. Odpovídá podle vás kvalita života ve městě vašim nárokům? ANO  NE  

Prostor pro vaše vyjádření – prosíme odpovědi stručné a čitelné (hůlkovým písmem): 

Jaké investiční akce nebo projekty by město podle vás především potřebovalo? 

 

 

Co dle vás město v posledním roce dobrého vykonalo (zbudovalo, zřídilo, zajistilo)? 

 

Co pociťujete jako nedostatek v komunikaci samospráva – občan? 
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Příloha 2  Průmyslové zóny 
 

Základní data: 

Průmyslová zóna Východ – první pozemky pro průmyslovou výrobu 

      

Firma  Rehau – příchod v roce 1994  

- struktura výroby: vstřikování plastů pro výrobu automobilových součástek 

- v roce 2009 – nová investice do výstavby další výrobní haly - 76 miliónů korun investice  

- v roce 2010 – nábor zaměstnanců – současný počet: 250 

V současnosti nejvýznamnější zaměstnavatel v okolí města s výrobou na pozemcích v jeho 

katastru. První z velkých investorů, kteří využili nabídky města k obsazení průmyslové zóny 

východ, vzhledem k nevyhovujícím terénním podmínkám a vlastnickým vztahům v území zatím 

jediný, což zřejmě potrvá i ve střednědobém výhledu. 

Výrobní závod v Moravské Třebové byl založen v roce 1994. Na počátku byla malá pronajatá 

hala a 30 zaměstnanců, kteří vyráběli na třech vstřikovacích lisech díly pro Škoda Auto a.s.                 

V roce 1996 se závod přestěhoval do nového provozu v Linharticích u Moravské Třebové. V roce 

2008 došlo k dalšímu rozšíření firmy, v provozu bylo zaměstnáno 300 pracovníků. V roce 2009 

byla dokončena nová montážní hala, která byla zkolaudována v únoru 2010. Investice činila více 

než 73 milionů korun. V současné době firma zaměstnává 510 lidí a potvrzuje tak  svoji pozici 

jednoho z nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Moravskotřebovský zpravodaj, duben 2010, dostupný z http://www.mtrebova.cz/files/page/2008/01/mtz1004.pdf  

[2010-05-16] 

 

 



 103 

 Nerealizovaný investiční záměr 

     O vybudování výrobních kapacit a umožnění podnikání v regionu usilovala v lokalitě             

na východ od města Moravská Třebová ve druhé polovině devadesátých let kromě firmy REHAU 

také japonská textilní  firma Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

     Podnikatelský záměr byl zmařen neochotou zastupitelů bývalé místní části města Moravská 

Třebová, později suverénní obce Linhartice, která s Moravskou Třebovou bezprostředně sousedí 

svým katastrálním územím, k prodeji pozemků v sousedství katastru města Moravská Třebová. 

Přes složitá jednání tehdejšího starosty Moravské Třebové, pozdějšího poslance a ministra pro 

regionální rozvoj Radko Martínka se linhartické pozemky nepodařilo městu odkoupit a tento 

podnikatelský záměr se tedy realizovat nepodařilo.  

     Toray Textiles Central Europe, s.r.o., založená 5. září 1997 zápisem do Obchodního rejstříku 

České republiky jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převážně pro 

evropský trh, se základním kapitálem 1 350 000 000 Kč nakonec zahájila výrobu polyesterových 

tkanin v roce 1999 v Prostějově. Investice v první fázi budování prostějovského závodu činila 48 

miliónů US $, počet zaměstnanců 185.  

     Vzhledem k faktu, že nosným programem výroby TTCE je tkaní a úprava lehkých 

podšívkových tkanin ze 100% polyesteru jako jsou podšívkoviny, sportovní oblečení, dekorační 

materiály, svrchní materiály, základní tkaniny pro průmyslové využití a podobně21, se v době 

vyjednávání o možnosti realizace výstavby výrobního závodu japonské firmy vyskytla také 

otázka, zda tento investor nebude významným konkurentem klíčového moravskotřebovského 

textilního podniku Hedva a.s., protože skladba výrobků japonské firmy byla a je totožná 

s výrobním programem podniku Hedva.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

http://www.toray.cz/o_nas.html [2010-05-16] 
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Průmyslová zóna – Západ: klíčová lokalita ekonomického rozvoje 

          Klíčovou oblastí pro přivádění dalších investorů se stala průmyslové zóna Západ situovaná 

západně od města silniční spojky plnící funkci přivaděče z města k silnici  I/35. 

     Současná rozloha zainvestované  plochy je 11,3 ha,  náklady na vybudování této zóny, včetně 

inženýrských sítí tvořily cca 14,6 mil.  

 

 

Tabulka č. 1 Historie budování klíčové ekonomické lokality Průmyslová zóna - Západ: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kancelář manažera ekonomického rozvoje města Moravská Třebová. Upraveno autorkou. 

 

 

 

 

 

 

     - rok 1999 - převod pozemků z PF – některé pozemky v lokalitě byly v majetku města, zbytek 

získalo převodem do vlastnictví 

– postupné investování, kvůli inženýrským sítím, které se budují podle potřeb konkrétního 

investora 

– finanční podpora z kraje (2,4 mil. + 4,2 mil. dodáno městem) pomohla v dalším zainvestování 

inženýrskými sítěmi 

-  rok 2000 – město získalo dotaci z programu Podpora rozvoje průmyslových zón Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR ve výši 6,2 mil Kč 

- rok 2005 - Pardubický kraj přispěl částkou 2,45 mil. Kč na rozšíření a prodloužení inženýrských 

sítí; vlastní zdroje města činily 1,75 mil. Kč v roce 2005 

- město vložilo v letech 1999 až 2005 celkem z vlastních zdrojů 5,95 mil. Kč 
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Tabulka 2:  Historie investorů v průmyslové zóně Západ v datech a číslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kancelář manažera ekonomického rozvoje města Moravská Třebová. Upraveno autorkou. 

 

 
1. DGF, a.s.  - příchod do MPZ v roce 2000 – využití objektu bývalé uhelné kotelny sídliště 

Západní, využití původních prostor (budova na pozemku) 

- struktura výroby: výroba bombiček CO2  

- 2000 - přebudována na výrobu náplní CO2 do hasicích přístrojů 

- počet  zaměstnanců: 30, plán na zdvojnásobení výroby, zavedení nové technologie  

2. Nástrojárna MM s.r.o. – příchod v r. 2001 

– struktura výroby: výroba forem pro automobilový a spotřební průmysl 

- v roce 2009 investováno do nové haly 7,6 mil. Kč 

- počet zaměstnanců: 45  

-  specifikum:  vlastní konstrukční kancelář = zaměstnání pro kvalifikované profese  

3. Atek s.r.o. – příchod v roce 2006 

– struktura výroby: výroba plastových výlisků pro automobilový průmysl, přímý dodavatel 

předních evropských automobilek 

- počet zaměstnanců:  200  

4. Treboplast s.r.o. – příchod v roce 2006 

– struktura výroby: výroba plastových výlisků pro automobilový a spotřební průmysl 

(100% vlastněna významným španělským producentem Industrias Tajo S.C 

- počet zaměstnanců: 40 

5. Protechnik Consulting s.r.o. – příchod v roce 2006 

- struktura výroby: přesné strojrenství; v roce 2010  nová technologie - výroba fotovoltaiky  

- počet zaměstnanců: 30  

6. Kayser s.r.o. – příchod v roce 2008 

– struktura výroby: výroba bombiček CO2 

– počet zaměstnanců: 50  
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Příloha 3 Mapa průmyslové zóny Západ 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kancelář manažera pro ekonomický rozvoj města 
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Příloha 4 Historie projednávání koncepce využití budovy dětského oddělení nemocnice 
v datech – doporučení Výboru Zastupitelstva města pro strategický rozvoj města pro 
jednání ZM (VSR) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kancelář manažera pro ekonomický rozvoj města 

Rok 2005 

ZM uložilo starostovi města dne 12.12.2005 navrhnout využití budovy a přilehlých pozemků 

Rok 2007  

25. 5. Návrh prioritních projektů pro žádosti o dotace z ROP: 

ROP 2.2 Rozvoj měst: Regenerace brownfield (bývalá dětská nemocnice) na 

společenské a kongresové centrum (hotel) 

4. 8. Informace předsedy VSR o postupu přípravy nových rozvojových projektů; existuje 

zásobník projektů na úrovni Pk a také seznam projektů v rámci ČMP; MT tam má jako prioritní 

projekt na renovaci dětského oddělení nemocnice – projekt bude rozdělen na dvě části: první 

projekt bude zaměřen na vybudování hotelu a druhý na kongresové a společenské centrum, 

financování z opatření 3.1 a 2.2 ROP 

12. 10. VSR bere na vědomí aktuální informace předsedy o projektu Kongresové a společenské 

centrum a skutečnost, že je reálná dotace z ROP 3.1 ve výši 40 %.  

VSR doporučuje realizovat následující kroky: 

- konzultovat s Úřadem regionální rady NUTS2 Severovýchod možnost rozdělení na dva 

projekty s cílem získat vyšší dotaci 

- prosadit tento projekt mezi prioritní projekty ČMP (Českomoravské pomezí) 

- zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a ekonomickou analýzu 

- ověřit zájem provozovatelů o provoz centra, včetně předběžné výše nájemného 

- informovat o projektu a jeho významu pro město veřejnost  

Rok 2009  

4. 5. VSR souhlasí se zvažovaným projektem SKC, pokud bude obsahovat hotel, společenský 

sál a krytý bazén, navrhuje podat žádost o dotaci do ROP a v případě úspěchu realizovat projekt 

Společenského a kongresového centra, jehož součástí bude hotel, společenský sál a krytý bazén 

4. 8. Z předložených nových alternativ dalšího využití bývalého dětského oddělení nemocnice 

schválit variantu 2a) – penzion  pro seniory s rozšířenou nabídkou služeb  

 


