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Úvod
Dostává se Vám do rukou Strategický plán rozvoje města Písku do roku 2025, klíčový střednědobý
dokument, který určuje priority dalšího rozvoje města zejména v hospodářské a sociální oblasti.
Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí z dohody rozhodujících představitelů života města, a to jak
z veřejného, tak soukromého sektoru, kteří se na jeho zpracování podíleli prostřednictvím pracovních
skupin. Plán zahrnuje obecné střednědobé priority (programy) rozvoje města, ale i konkrétní opatření
(projekty), jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize.
Práce na tvorbě strategického plánu rozvoje města byly zahájeny v únoru 2015. Aby bylo zajištěno
co největší zapojení nejen představitelů města, ale i veřejnosti a podnikatelského sektoru, oslovila
starostka města Mgr. Eva Vanžurová 17 nejvýznamnější představitelů institucí a subjektů, které
nejvíce ovlivňují dění ve městě a jejichž rozhodování nebo každodenní výkon práce má dopad na další
rozvoj města, a požádala je o spolupráci v Komisi pro strategický rozvoj (dále jen Komise) – Příloha 1.
Úkolem Komise bylo vytvořit ve strukturovaném procesu strategický plán rozvoje města, řídit jeho
zpracování určit, které prioritní oblasti by se v rámci strategického plánu měly rozpracovávat a ustavit
pracovní skupiny, které se jednotlivým tématům budou věnovat. Komise se k tomuto účelu sešla
celkem na třech jednáních, na kterých projednala vstupní analýzu výchozí situace ve městě, návrh
priorit a návrh opatření, která by měla k naplnění stanovených priorit vést. Pro zajištění dostatečné
odbornosti v jednotlivých řešených oblastech si Komise vytvořila pracovní skupiny, díky kterým se
na zpracování strategického plánu podílela řada dalších odborníků se specifickým zaměřením
na jednotlivé prioritní oblasti.
Procesem tvorby strategického plánu město a Komisi vedl tým poradenské společnosti Berman
Group s.r.o. a Cassia Development & Consulting, s.r.o., které byly vybrány na základě veřejné
soutěže.
Proces zpracování strategického plánu byl rozdělen na dvě hlavní fáze. V první fázi projektu
(analytická fáze) bylo zpracováno několik důležitých dokumentů:
I.

Vyhodnocení strategických dokumentů ve vazbě na rozvoj města (Příloha 2) - jedná se
o vyhodnocení strategických dokumentů na úrovni Jihočeského kraje, případně ČR jako celku,
které určují priority rozvoje regionu a ČR jako celku a které díky této skutečnosti stanovují limity
a možné potenciály pro rozvoj města Písku. Jedná se například o Zásady územního rozvoje
Jihočeského kraje, Program rozvoje Jihočeského kraje a další související dokumenty, které
specifikují, jaké priority má Jihočeský kraj, případně ČR, či příslušné ministerstvo v dané oblasti
na následující období. U každého dokumentu tohoto typu tak bylo provedeno vyhodnocení, jaké
příležitosti, či omezení ze zpracovaného dokumentu vyplývají pro město Písek, tak, aby
zpracovávaný strategický plán mohl tyto informace zohlednit v rámci dalších kroků.

II.

Vyhodnocení strategických dokumentů města Písku (Příloha 3) - vyhodnocení bylo zaměřeno na
strategický plán rozvoje města z roku 2008 a na další významný dokument, který město užívá
s cílem změnit svoji situaci a podpořit rozvoj v různých oblastech - Integrovaný plán rozvoje
města, zóna Portyč. Smyslem bylo ověřit, jak vedly naplánované aktivity a opatření k naplnění cílů
strategického plánu a jakých cílů se podařilo či nepodařilo dosáhnout. Součástí vyhodnocení byla
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identifikace překážek a obtíží realizace minulých aktivit a opatření, a to jak v oblasti věcné,
tak v oblasti institucionální.
III. Socioekonomická analýza města (Příloha 4) - tato analýza souhrnně charakterizuje dosavadní
vývoj a současný stav města ve všech základních sociálně-ekonomických souvislostech. Analýza
identifikovala hlavní problémy/bariéry socioekonomického rozvoje města a zároveň
identifikovala jeho rozvojový potenciál.
IV. V únoru a březnu 2015 byl mezi 30 významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli
v Písku proveden Průzkum podnikatelského prostředí – Příloha 5. Průzkum je analytický
materiál založený na pohovorech konzultantů s majiteli či vrcholovými manažery (ti, kteří
rozhodují) firem, které zaměstnávají ve městě lidi a realizují zde své investice. Smyslem tohoto
šetření bylo zjistit, co si zaměstnavatelé myslí o podnikatelském klimatu, kvalitě služeb, správě
a rozvoji města, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do budoucna.
V.

Souběžně s Průzkumem podnikatelského prostředí byl zrealizován Průzkum spokojenosti
obyvatel města – Příloha 6. Průzkum představuje subjektivní analýzu, která byla provedena
on-line průzkumem a vyplňováním tištěné verze dotazníku. Průzkum spokojenosti obyvatel byl
realizován od poloviny února do konce března 2015. Cílem průzkumu bylo zprostředkovat
nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města Písku. Výstupy
z průzkumu poskytly zmapování úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými
oblastmi života a zároveň také přispěly k lepšímu zaměření strategických záměrů města do
budoucna.

Pomocí této základní báze znalostí definovali členové Komise pro strategický rozvoj na své schůzi
7. dubna 2015 celkem tři prioritní rozvojové oblasti plánu - A. “Ekonomika a podnikání“;
B. “Mobilita“ a C. “Atraktivita města“. Jako součást plánu byla určena rovněž prioritní oblast
D. “Sociální zázemí“, která je však řešena Komunitním plánem sociálních služeb ORP Písek.
V návaznosti na stanovené prioritní oblasti a zpracované analytické podklady byla následně
zformulována Strategická vize města Písku. Návrh znění vize vznikl u kulatého stolu z diskuse členů
Komise pro strategický rozvoj města dne 14. dubna 2015. Vize je jednoduchý a výstižný text, který
určuje základní směr dalšího rozvoje města v následujících letech až do roku 2020. Tento text je
mottem celého strategického plánu a je východiskem pro akční plány v jednotlivých prioritních
oblastech.
Analytická fáze procesu byla uzavřena v dubnu 2015 vytvořením analýzy SWOT. Analýzu navrhla
k tomuto účelu speciálně vytvořená pracovní subkomise pro vnitřní a vnější analýzu na základě
debaty nad analytickými materiály – socioekonomický profil města, průzkum podnikatelského
prostředí a průzkum spokojenosti obyvatel města – Příloha 7. Jedná se o vnitřní charakteristiky města
Písku rozdělené na silné a slabé stránky a znaky a tendence vnějšího prostředí, které mohou
bezprostředně nebo v blízké budoucnosti ovlivnit další vývoj města a představují z tohoto pohledu
pro Písek příležitosti nebo naopak hrozby.
Na počátku května 2015 Komise vytvořila tři pracovní skupiny, aby pro každou prioritní oblast byla
provedena analýza současného stavu a dosáhlo se konsensu o tom, jaké kroky musí jednotliví aktéři
(samospráva, podniky, vzdělávací a další instituce) učinit, aby nastalo v těchto oblastech zlepšení.
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Do jednotlivých pracovních skupin byly kromě členů Komise přizvání odborní pracovníci Městského
úřadu Písek, zástupci různých úřadů a institucí, zájmových a neziskových organizací, kteří jako
specialisté poskytli potřebné znalosti a zkušenosti.
Každá pracovní skupina se od května do srpna 2015 sešla celkem třikrát a výstupem jejich práce byly
Akční plány. Akční plány jsou jádrem Strategického plánu města, jsou sestaveny pro každou prioritní
oblast samostatně pomocí dlouhodobých priorit a opatření neboli projektů, kterými má být priorit
dosaženo. Ke každému definovanému opatření/projektu jsou uvedeny detailní informace nutné pro
jejich realizaci – výstupy, zodpovědnost, termín realizace, apod. Každé opatření/projekt
je rozpracován/o do podrobného projektového listu.
Strategický plán rozvoje města Písku byl projednán a schválen Komisí pro strategický rozvoj na pátém
jednání dne 22. října 2015.
Úspěch realizace strategického plánu bude záviset na aktivitě a spolupráci jednak členů Komise pro
strategický rozvoj a jednak na ostatních osob a subjektů, kteří se budou podílet na realizaci Akčních
plánů jednotlivých prioritních oblastí. Komise pro strategický rozvoj doporučila, aby řízením realizace
plánu byl pověřen Výbor pro rozvoj a investice města.
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Strategický plán města Písku a jeho vazba na další koncepční
dokumenty pro rozvoj městské infrastruktury.
Strategický plán města Písku navrhuje priority a opatření, které ve svém souhrnu mají potenciál
změnit obraz města, zlepšit životní podmínky a přilákat nové, mladé a vzdělané obyvatele. Realizace
jednotlivých projektů posílí postavení Písku jako významného střediska jihozápadních Čech, jehož
růst je založen na moderním průmyslu a inovativních aktivitách, a které zavádí moderní služby
veřejné správy. Strategický plán připravuje realizaci široké škály opatření, která jsou zaměřena na
rozvoj místní ekonomiky a podnikavosti, na mobilitu a na oživení města a zvýšení jeho atraktivity.
I když role Města Písku v realizaci strategického plánu je nejvýznamnější, strategický plán se snaží
o zapojení různých cílových skupin a organizací, a to nejen městských.
Strategický plán nemá možnost ani ambice pokrýt veškeré činnosti, které se dotýkají fungování města
a zaměřuje se proto zejména na ty oblasti, kde je realizace rozvojových opatření závislá na spolupráci
města s veřejností, neziskovým sektorem, nebo podnikatelskými subjekty ve městě.
Vedle témat, která jsou uvedena ve strategickém plánu, je město Písek a jeho samospráva
zodpovědná za oblasti spojené převážně se základní městskou infrastrukturou a s ochranou před
vnějšími riziky. Město Písek musí efektivně spravovat vlastní majetek, nutný pro plnění základních
městských funkcí, jako je dodávka vody, hospodaření s odpady, dodávka tepla, případně elektřiny,
zajištění veřejného osvětlení, apod. Provoz, správa a rozvoj městské infrastruktury a jejích funkcí
vyžadují zpracování samostatných dílčích koncepcí, neboť se jedná o zvláštní odborné/technické
oblasti. V návaznosti na strategický plán rozvoje města Písku budou tedy zpracovány další dílčí
koncepční dokumenty, které budou pokrývat následující témata:





efektivní hospodaření s energií ve městě Písku s důrazem na zvýšení možnosti využívání
obnovitelných zdrojů a na úspory energií
efektivní hospodaření s vodou a zajištění pitné vody pro obyvatele a pro podniky na území
města včetně adekvátního čištění odpadních vod
efektivní hospodaření s odpady, s důrazem na snížení jejich objemu a na jejich další využití
ochrana území města Písku a jeho okolí před vnějšími riziky přírodního i technického rázu
(povodně, sucho, havárie na zdroji vody, omezení či zastavení dodávek elektrické energie
či plynu apod.)

Tyto koncepční dokumenty budou navazovat na strategický plán města Písku a budou po svém
zpracování a schválení tvořit jeho přílohu, podobně jako je součástí strategického plánu města
komunitní plán sociálních služeb, který byl pro svoji specifickou povahu zpracován jako zvláštní
dokument.
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Strategická vize města Písku
Písek je otevřené a přívětivé město vzdělaných lidí, které spojuje tradiční
hodnoty a stabilitu se vstřícností k moderním technologiím a jejich širokému
využívání, s dostupnou přírodou v blízkém okolí. Je přátelské k firmám, které
v něm působí a přitahuje na znalostech založené podnikatelské aktivity. Písek
nabízí všem generacím rozmanitou kulturu, příležitosti pro aktivní život
a moderní, přizpůsobivé veřejné služby.

Strategická vize je motto, které určuje základní směr dalšího rozvoje města Písku v následujících
letech až do roku 2030. Strategická vize představuje souhrnný text, který popisuje žádoucí situaci,
k níž realizace strategického plánu přispěje a stává se východiskem pro akční plány v jednotlivých
prioritních oblastech. Strategická vize je formulována natolik obecně, že by její platnost neměla
podléhat častým změnám.
Návrh znění vize vznikl u kulatého stolu z diskuse členů Komise pro strategický rozvoj města Písku
a dalších odborníků dne 14. 04. 2015 a byl schválen Komisí pro strategický rozvoj dne 28. dubna
2015.
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Vize: Písek je otevřené a přívětivé město vzdělaných lidí, které spojuje tradiční hodnoty a
stabilitu se vstřícností k moderním technologiím a jejich širokým využíváním

Prioritní oblast
Ekonomika a podnikání
Kvalifikovaná pracovní
síla odpovídající
požadavkům

Prioritní oblast
Atraktivita města

Vyšší podnikavost ve
městě

Přívětivé
podnikatelské
prostředí

Vybrané
atraktivní lokality
ve městě

předpoklad moderní ekonomiky

Dostupnost centra města

Zatraktivnění centra a
využití fenoménu
řeky
Atraktivní
nabídka
produktů CR

Prioritní oblast
Sociální zázemí

Nabídka a zlepšení
podmínek pro vyžití

Marketing,
propagace a
image

Podpora a udržení
sociálních služeb

Kvalitní kultura
a spolková
činnost

předpoklad přitažlivosti města

Organizace dopravy v klidu

Vnější doprava

Podpora rozvoje
sociálních služeb

Zkvalitnění
sociálních služeb

předpoklad kvality života

Bezpečně dostupné
okrajové části města

Prioritní oblast MOBILITA / předpoklad vyváženého rozvoje
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Dílčí strategie

Pro prioritní oblasti:

Ekonomika a podnikání
Mobilita
Atraktivita města
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A.

Prioritní oblast Ekonomika a podnikání

Globální cíl - Usnadnit rozvoj stávajících významných firem i malých podnikatelů v Písku, přitáhnout
moderní, na znalostech založené aktivity a nabízet kvalitní, rozmanité vzdělání.
Město Písek je druhé největší průmyslové centrum v Jihočeském kraji. Poloha města na významných
dopravních osách regionu, existence průmyslové zóny a technologického centra nabízí potenciál pro
další rozvoj města, pro růst stávajících firem a pro příliv nových perspektivních podnikatelů v oborech
s vysokou přidanou hodnotou. Aby byl tento potenciál zachován a využit, musí Písek jak stávajícím,
tak novým podnikatelům vytvářet dobré podmínky pro rozvoj a odstraňovat bariéry, které v současné
době podnikání v Písku omezují. Prioritní osa by se proto měla zaměřit na následující oblasti:

A. 1 Kvalifikovaná pracovní síla odpovídající potřebám zaměstnavatelů ve městě
Posílit provázanost vzdělávacího systému s potřebami a vizí města a blízkého okolí a motivovat
mladé lidi ke studiu technických a přírodovědných oborů, které mají ve městě budoucnost.
Jedním z hlavních problémů, který je společný většině podniků v Písku, je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků na trhu práce. Podnikatelé v Písku se potýkají s nedostatkem kvalitních absolventů jak
z řad středoškoláků, tak i absolventů učebních oborů. Tento problém má přitom několik rovin.
Jedním z klíčových prvků je obecný nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nastaveným
vzdělávacím systémem. Tento nesoulad je mimo jiné dán i malým zájmem mladých lidí o technické
obory, resp. o obory, které jsou na trhu práce požadovány. Proto je třeba posílit zájem mladých lidí
o technické obory, a to zejména ty, které jsou na místním trhu práce potřebné. Jelikož ne všechny
potřebné obory lze studovat v Písku, lze zájem žáků směřovat i mimo Písek.
Naopak Písek disponuje kvalitními školami s dlouhou tradicí, na nichž studují mladí lidé nejen z Písku
ale i z daleka a které vychovávají absolventy např. v lesnických oborech a na nichž studují mladí lidé
z daleka. Udržení kvality těchto oborů a rozvíjení vzdělávání v nich v souladu s moderními trendy
(např. IT v dřevozpracujícím průmyslu, v nábytkářství apod., nanovlákna v textilním průmyslu, využití
technologie GPS v zemědělství, či harverstorová technologie lesní těžby v těžbě dřeva apod.),
je prioritou města Písku.
Kvalifikovaná pracovní síla není jen otázkou středoškoláků a absolventů učebních oborů, ale
i vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Velkým problémem jsou zejména vysokoškolští absolventi
technického zaměření. Průzkumy přitom ukazují, že rozvíjející se firmy v Písku by byly schopné
zaměstnat až 20 absolventů ročně. Navázání a rozšiřování spolupráce s vysokými školami je cestou
jak zvýšit zájem vysokoškoláků o Písek a zdejší kariérní příležitosti. Odborná spolupráce s vysokými
školami je především záležitostí místních firem, které se mohou navazovat spolupráci samostatně,
mohou (a měly by) při tom navzájem spolupracovat a mohou se zapojit do intervencí připravovaných
na úrovni kraje a na úrovní národní (např. OP VVV, OP PIK). Pro úspěšné získání odborníků do Písku
(nejen technicky vzdělaných) je však třeba součinnosti města/samosprávy s místními firmami.
Samospráva může nejen zlepšovat podmínky pro příchod mladých odborníků (prioritní oblast C.
Atraktivita města), ale aktivním vyhledáváním příležitostí pro spolupráci s VŠ zvyšovat zájem o město.
Podobně jako podniky může město a jeho organizace spolupracovat s VŠ při řešení odborných úkolů.
Pro malé firmy, pro které je navazování spolupráce s VŠ obtížnější, může hrát roli zprostředkovatele
této spolupráce např. hospodářská komora.
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Opatření A. 1.1

Nabídka technického a přírodovědného vzdělání v Písku

Město se bude ve spolupráci s hospodářskou komorou a zaměstnavateli aktivně zapojovat
do procesu optimalizace systému středních škol v kraji s cílem udržet kvalitu technických
a přírodovědných škol v Písku a otevřít jim možnosti dalšího rozvoje. Součástí je rovněž sledování
průběžných potřeb zaměstnavatelů v Písku, sledování aktivit zaměřených na rozvoj lidských zdrojů
a prosazování potřeb ekonomiky města Písku při optimalizaci systému středních škol v kraji.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření A. 1.2

Jihočeská hospodářská komora- pobočka Písek
Úřad práce Písek, Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Písek – odbor školství
a kultury, SOŠ a SOU Písek, Střední průmyslová škola Písek
 zpracovaný průzkum
 zpracovaný přehled požadavků místních zaměstnavatelů
 uskutečněné jednání se zástupci Jihočeského kraje, tisková zpráva
listopad 2015 – leden 2016

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

Zlepšit spolupráci píseckých středních a vyšších odborných škol s firmami za účelem zkvalitnění
vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním potřebám zaměstnavatelů - odborné praxe, stáže, exkurze,
zadávání seminárních prací, aj. Zároveň zvyšovat zajímavost technických a přírodovědných oborů
s cílem přesvědčit jak žáky základních škol, tak jejich rodiče, že technické a přírodovědné obory jsou
perspektivní volbou, která jim zajistí zajímavé pracovní uplatnění v Písku.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření A. 1.3

Město Písek - odbor školství a kultury
Základní školy, střední a vyšší odborné školy, zaměstnavatelé z průmyslové zóny
a města, Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek, Jihočeská univerzita,
Pedagogická fakulta, České Budějovice, Sladovna o. p. s., Městská knihovna
Písek
 ustavení pracovní skupiny město, ZŠ, SŠ a firmy
 vyhodnocení realizovaných aktivit
 nabídka společných aktivit mezi školami a firmami
 burza středních škol
 technická výstava ve Sladovně
 návrh technicky zaměřeného vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ
listopad 2015 – rok 2020

Popularizace technického a přírodovědného vzdělání v MŠ a ZŠ

Vytvořit podmínky pro získávání zkušeností a praktických dovedností v technických a přírodovědných
oborech jako součást vzdělávacího a motivačního systému od mateřských škol a podmínky pro vznik
a rozšiřování příležitostí pro technické a přírodovědné aktivity v mimoškolní činnosti. V tomto
kontextu také modernizovat technický stav a vybavení vzdělávací infrastruktury.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Město Písek - odbor školství a kultury
MŠ, ZŠ, Střední školy, zejména SOŠ a SOU Písek, Střední průmyslová škola Písek,
Střední lesnická škola a Střední zemědělská škola, DDM, Městská knihovna
 přehled možností spolupráce mezi ZŠ a SŠ v oblasti popularizace
 vybavené odborné učebny na ZŠ
 přehled možností rozšířené nabídky technických a přírodovědných kroužků
v rámci mimoškolní výchovy
leden 2016 – rok 2020
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Opatření A. 1.4

Spolupráce s vysokými školami

Podporovat navazování a rozšiřování spolupráce místních firem s vysokými školami a vytvářet
podmínky pro zvýšení přílivu mladých odborníků do Písku.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek
Střední školy, Technologické centrum Písek s.r.o., firmy v průmyslové zóně
a další členské firmy JHK, Město Písek – odbor školství a kultury
 přehled nabídek spolupráce firem s VŠ uveřejněný na portále o podnikání
 počet studujících vysokoškoláků, kteří navázali kontakt s místními firmami
 počet zrealizovaných odborných stáží/praxí ve firmách
 počet zadaných bakalářských/diplomových prací ve firmách
 počet společných projektů firem a vysokých škol
Rok 2016+
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A. 2 Vyšší podnikavost ve městě
Vytvářet příznivé podmínky pro vznik nových zajímavých firem a podporovat rozvoj a fungování
začínajících podnikatelů ve městě.
Ačkoliv je podpora velkých a významných zaměstnavatelů důležitým prvkem, nedílnou součástí
podpory kvalitního podnikatelského prostředí by měla být podpora podnikavosti místních obyvatel,
a podpora začínajících podnikatelů a to jak místních, tak nově příchozích. Město potřebuje vytvářet
takové podmínky, které umožní zájemcům o podnikání například z řad mladých lidí začít se svým
podnikáním v Písku, čímž nepřímo dojde k podpoře přílivu dalších kvalifikovaných pracovníků, kteří
výhledově mohou pomoci i rozvoji větších firem ve městě.
Opatření A. 2.1

Rozvoj podnikavosti na základních a středních školách

Podpořit podnikavost mladých lidí formou produktů a aktivit pro základní a střední školy, které zvýší
informovanost o zajímavých podnikatelských aktivitách ve městě a zvýšit zájem žáků a mladých lidí
obecně o podnikání.
Koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření A. 2.2

Město Písek – odbor školství a kultury
Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek, ZŠ, SŠ, JČU - Pedagogická
fakulta, České Budějovice
 návrh spolupráce mezi ZŠ, SŠ a JČU v oblasti rozvoje podnikavosti
 návrh realizačních kroků - společných aktivit, projektů
 propojení spolupráce existujících fiktivních firem na základní školy
listopad 2015 – I. pololetí 2016 … přípravná fáze
od II. pololetí 2016 realizace aktivit

Služby pro začínající podnikatele

Vytvořit propracovaný systém pro začínající podnikatele, na jednom místě prezentovat a propagovat
přehled nabízených možností podpory – v oblasti nemovitostí, poradenství, asistence, služeb,
vzdělávání aj. Součástí systému bude také vytvoření kampaně, která bude prezentovat Písek jako
město nabízející možnosti podnikání v moderních oborech.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek
Technologické centrum Písek s.r.o., Město Písek – vedení města, Úřad práce
Písek
 materiál pro začínající podnikatele
 zrealizovaná kampaň
 počet poradenství
 počet začínajících podnikatelů - výsledek
listopad 2015 – 2018
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Opatření A. 2.3

“Business hub“

Podpořit vznik “Business hubu“, či podobné aktivity, která bude pomáhat zájemcům o podnikání
s poradenstvím. Velké firmy působící v Písku a okolí budou zapojeny do spolupráce formou
přednášek a seminářů, koučování a mentoringu – sdílení zkušeností, podpora a pomoc při vedení
začínajících podnikatelů.
V prioritní oblasti Atraktivita města je samostatným opatřením (opatření C 2.2) aktivita zaměřená na
kreativní inkubátor, zaměřeného primárně na podporu kreativity mladých lidí v Písku jakožto součást
podpory rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě. Aby bylo možné využít případných
perspektivních nápadů a myšlenek pro rozvoj kreativního podnikání ve městě, je tato aktivita
propojena na aktivity Business hubu, který by případným zájemcům, kteří by své kreativní nápady
chtěli uplatnit na trhu, pomohl se zahájením podnikání.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Technologické centrum Písek s.r.o.
Jihočeská hospodářská komora, firmy, Sladovna - část zaměřená na kreativní
průmysl, která bude v kompetenci Sladovny
 analýza stávajícího stavu a Analýza potenciálu kreativních průmyslů v Písku
 návrh realizačních kroků pro realizaci business hubu
 návrh realizačních kroků pro kreativní inkubátor
2016 - 2018
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A. 3

Přívětivé podnikatelské prostředí

Vytvářet přívětivé prostředí pro rozvoj stávajících i nových firem prostřednictvím dostatečné
nabídky prostor/ploch pro rozvoj, poskytováním kvalitních služeb veřejné správy a vstřícného
přístupu.
Jak stávající, tak nové firmy potřebují pro své fungování nejenom kvalitní pracovní sílu ale také
příznivé podmínky pro podnikání, a to jak v podobě fyzického prostředí v podobě podnikatelských
nemovitostí a pozemků vhodných pro podnikání nebo rozvoj firmy (s dobrou dopravní obslužností),
tak v podobě vstřícného úřadu a obecně města, které si podnikatelů váží a vítá je.
Opatření A. 3.1

Péče o stávající podnikatelské subjekty ve městě

Propracovat systém vzájemné výměny informací, pravidelné komunikace a podpory spolupráce mezi
podnikatelskými subjekty a veřejnou správou, pečovat o stávající firmy na území města a neustále
zlepšovat služby.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření A. 3.2

Město Písek – kancelář úřadu
Jihočeská hospodářská komora Písek, Živnostenský úřad Písek, Město Písek,
odbor správy majetku, odbor vnitřních věcí, odbor investic a rozvoje, Městské
služby Písek s.r.o.
 podnikatelské fórum/starostenská cesta
 kulatý stůl reprezentantů města Písku s významnými zaměstnavateli ve
městě
 záznamový list o výkonu plánovaných investic v běžném roce zveřejněný na
webovém portálu města
Podnikatelské fórum/starostenská cesta … 1 – 2x ročně.
Kulatý stůl … 1 – 2x ročně
List o realizaci investic na webu města – leden 2016, aktualizace průběžně

Rozvoj moderní infrastruktury pro podnikání

Vytvářet podmínky pro rozvoj moderní infrastruktury pro podnikání včetně zavádění inteligentních
technologií a vyspělých způsobů komunikace. Při realizaci využít koncepci Smart City, která v sobě
rovněž zahrnuje dílčí aktivity zaměřené na budování moderní „high-tech“ infrastruktury využitelné
jak pro rozvoj města, tak pro podnikatele působící ve městě. Souběžně však věnovat pozornost
stávající infrastruktuře ve městě, včetně stávající průmyslové zóny a modernizovat/rozvíjet tuto
infrastrukturu tak, aby byla stále dostatečně atraktivní jak pro stávající tak pro případné nové
podnikatele, uvažující o podnikání v Písku.
Zodpovědnost/koordinátor:

Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Město Písek, odbor investic a rozvoje
Město Písek, vedení města; Technologické centrum Písek s.r.o.; Jihočeská
hospodářská komora – pobočka Písek, Schneider Electric CZ, s.r.o. a ostatní
firmy působící v Písku; ČVUT Praha, fakulta dopravní; E.ON Česká republika,
s.r.o., E.ON Energie, a.s. a případně další subjekty, které budou mít
o implementaci dílčích projektů zájem
Výstupy:
 Zpracovaný materiál hodnotící potřebné investice pro zlepšení a rozvoj
infrastruktury v jednotlivých průmyslových lokalitách ve městě
 Projektová studie rozvoje senzorové sítě a jejího využití pro potřeby města
a pro podnikání ve městě
 Partner/provozovatel e-dobíjecí stanice

17

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Výsledek:
 Dohoda města a podnikatelů na realizaci opatření pro zlepšení
infrastruktury pro podnikání ve městě
 Fungující systém senzorové sítě
 Síť e-dobíjecích stanic na území města
Vyhodnocení průmyslových lokalit ve městě a návrh na jejich rozvoj/ červen
2016
Projekt senzorové sítě města / r. 2016 až 2017
Oslovení partnera/provozovatele e-dobíjecí stanice za účelem jejího/jich zřízení
na území města / v průběhu let 2016 – 2017

Časování:

Opatření A. 3.3

Portál pro podnikání

Inovovat informační systém – portál pro podnikání, propojit webovské stránky města s tímto
portálem a zajistit pravidelnou aktualizaci. Využívat tento portál ke sběru a shromažďování
potřebných dat a informací pro podnikatelské subjekty ve městě, včetně aktivní nabídky stáží a praxí
pro studenty a přehledu ploch a objektů pro podnikání na území města.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření A. 3.4

Jihočeská hospodářská komora - pobočka Písek
Město Písek – odbor investic a rozvoje, manažer průmyslové zóny, odbor
školství a kultury, odbor výstavby a územního plánování, Úřad práce Písek
 fungující portál o podnikání s aktuálními a smysluplnými informacemi
prosinec 2015 – květen 2016, následně pravidelná aktualizace

Plochy a objekty pro podnikání

Ve spolupráci s hospodářskou komorou zmapovat nabídku ploch a objektů vhodných pro podnikání
včetně areálů typu brownfields, identifikovat jejich majitele a vytvořit podrobný přehled s klíčovými
informacemi (vlastník, kontakt, rozloha, možnost využití ve vztahu k územnímu plánu, zátěže apod.).
Tento přehled aktivně sdílet s Jihočeskou hospodářskou komorou a prostřednictvím portálu pro
podnikání jej nabízet potenciálním zájemcům o podnikání v Písku.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Město Písek, odbor správy majetku
Město Písek, odbor investic a rozvoje; Město Písek, odbor výstavby a územního
plánování; Jihočeská hospodářská komora Písek; Městský architekt; média
 nabídkový přehled pozemků a objektů pro podnikání
 souhrnný aktualizovaný přehled ploch a objektů pro podnikání na novém
webu města
listopad 2015 – červen 2016 … zpracování přehledu; pravidelná aktualizace
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B.

Prioritní oblast Mobilita

Globální cíl - Zlepšit napojení Písku (včetně průmyslové zóny/zón) na blízké okolí i na vzdálenější
centra a zlepšit podmínky pro dopravu ve městě včetně módů alternativních k automobilové dopravě.
Mobilita ve městě je komplexní oblastí, která ovlivňuje jak podmínky pro podnikání, tak do značné
míry i atraktivitu města a obecně kvalitu života ve městě. Mobilita by přitom neměla být vnímána jen
jako snaha o zlepšení dopravy jako takové, ale spíš jako snaha o vytvoření systému, který bude lidem
nabízet co nejvhodnější podmínky pro dostupnost města a pohyb po městě. Veškerá opatření by
proto měla mít na paměti tři klíčové věci - udržitelnost, bezpečnost a vstřícnost.

B. 1

Dostupnost centra města

Zpřístupnit centrum města pro potřebné obyvatele a návštěvníky prostřednictvím
alternativních typů dopravy
Mobilita ve městě nemusí být nutně zajištěna pouze automobilovou dopravou, která je zpravidla
nejvíce zatěžující a nejnáročnější na prostor. Písek je kompaktní město s relativně krátkými
docházkovými vzdálenostmi s dobrým potenciálem pro pěší, cyklo, elektrokola a další alternativní
druhy dopravy. Kvalitní a hustá železniční síť v okolí města a fungující MHD nabízí možnosti pro
alternativní obslužnost z okrajových částí či spádového zázemí města.
Opatření B. 1.1 Dopravní studie zklidnění centra se zaměřením na zpřístupnění centra
alternativními způsoby dopravy
Připravit odborný podklad, který prověří možnosti řešení zpřístupnění města alternativními způsoby
dopravy, a navrhne takové řešení, které bude co nejefektivnější za současné minimalizace
negativních dopadů na místní podnikatele a obyvatele města. Studie naváže na ostatní dílčí aktivity
realizované v oblasti dopravy a na aktuálně realizovanou Architektonickou studii zklidnění centra
města.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření B. 1.2

Město Písek, odbor investic a rozvoje
Město Písek, odbor dopravy; Městský architekt; Cyklokoordinátor města Písku;
Město Písek, odbor školství a kultury; Policie ČR, dopravní inspektorát Písek;
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. – MHD
 “Dopravní studie zklidnění centra se zaměřením na zpřístupnění centra
alternativními způsoby dopravy“ jako součást „Mobility plánu města“
Formulace zadání a výběrové řízení na zpracovatele/ duben 2016
Zpracování studie / prosinec 2016

Veřejná doprava v centru města

Prověřit zavedení vhodné formy veřejné dopravy pro obsluhu centra města. Prověřit možnost
zavedení linky veřejné dopravy, která by formou kyvadlové dopravy s využitím mikrobusů
obsluhovala vnitřní část centra města (náměstí) a nabízela tak obyvatelům alternativu oproti
automobilové dopravě, která by v centru měla být naopak minimalizována. V první fázi realizace
opatření bude provedeno pilotní ověření rentability navržené trasy.
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Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření B. 1.3

Město Písek - odbor dopravy
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Policie ČR
 vyhodnocení zkušebního provozu MHD v centru města
I. pololetí 2016… zkušební provoz
II. pololetí 2016… analýza a vyhodnocení dat

Bezbariérovost objektů v centru města

Zajistit zpracování posouzení bezbariérovosti v centrální části města včetně prověření bezbariérových
přístupů do objektů a návazně zajistit odstranění zjištěných překážek. Dílčím krokem opatření bude
prověření a aktualizace analýzy bezbariérovosti centra města, která bude sloužit jako podklad pro
studii zpřístupnění města, tak jako podklad pro případná konkrétní opatření. Město s žádostí
o spolupráci na provedení vyhodnocení osloví příslušné organizace zastupující handicapované občany
a s jejich pomocí provede posouzení bezbariérovosti jak komunikací, tak vybraných veřejných
objektů.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Zástupci zdravotně handicapovaných
 zpracované posouzení bezbariérovosti centra města
 zpracovaný návrh nástrojů pro podporu/motivaci soukromých vlastníků
k úpravě bezbariérového přístupu do jejich objektů
prosinec 2015 - leden 2016… prověření analýzy
polovina roku 2016… případné externí zadání a zpracování

20

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

B. 2

Organizace dopravy v klidu

Zefektivnit systém parkování ve městě, zajistit dostatek parkovacích míst v problémových
lokalitách volbou nejefektivnější varianty.
Jedním ze základních problémů v oblasti mobility v Písku je v současné době parkování, a to jak
parkování pro návštěvníky města, tak pro místní obyvatele. Stávající systém parkování je
nevyhovující, převážná část parkovacích míst v centru je koncentrována na náměstí, což výrazně
snižuje atraktivitu města, na sídlištích a v rozvojových lokalitách je pro změnu parkovacích míst
nedostatek.
Opatření B. 2.1

Řešení dopravy v klidu ve vybraných lokalitách

Vytipovat lokality pro řešení dopravy v klidu na sídlištích a u významných komunálních cílů (nádraží,
úřady aj.) a zajistit zpracování řešení v dané lokalitě (parkovací dům/ garážový dům/ otevřené
nekryté parkoviště apod.). Pro realizaci řešení v daných lokalitách bude město hledat soukromého
investora a v případech, kde nebude spolupráce se soukromým investorem reálná, zpracuje návrh
harmonogramu řešení dopravy v klidu pro tyto lokality.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření B. 2.2

Město Písek - odbor dopravy
Město Písek, odbor investic a rozvoje, Policie ČR dopravní inspektorát, dopravní
policie, Městský architekt, Cyklokoordinátor města Písku
 přehled vybraných zájmových lokalita s návrhy řešení dopravy v klidu
 materiál pro zájemce z řad podnikatelů
 materiál s návrhy řešení u lokalit, které nebude reálné realizovat ve
spolupráci s podnikateli
vytipování zájmových lokalit / I. pololetí 2016
zpracování jednotlivých studií / postupně v období 2016
realizace dopravy v klidu v jednotlivých lokalitách 2017 – 2020

Odstavné parkoviště pro kamiony v lokalitě průmyslové zóny Čížovská

Vytipovat vhodnou plochu pro vybudování odstavného parkoviště a nabídnout ji firmám působícím
v průmyslové zóně formou dlouhodobého pronájmu, případně souhlasu s realizací. V případě, že by
firmy působící v zóně neměly zájem o vybudování parkoviště ve vlastní režii, hledat vhodného
investora pro realizaci „Truck parkingu“ na vymezených pozemcích.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Město Písek - odbor investic a rozvoje (manažer průmyslové zóny)
Firmy v průmyslové zóně, Policie ČR, dopravní policie, Město Písek, vedení
města, Město Písek, odbor dopravy
 plocha určená pro vybudování odstaveného parkoviště pro kamiony
zanesená v novém územním plánu
 stanovisko firem v průmyslové zóně
 uzavřena smlouva/dohoda s firmami v průmyslové zóně/ se soukromým
investorem
zanesení plochy do nového územního plánu/ I. polovina roku 2016
jednání s firmami v průmyslové zóně / rok 2016
realizace stavby do roku 2020
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B. 3

Vnější doprava

Minimalizovat dopad vnější dopravy na život ve městě.
Stejně jako otázka dopravy v klidu je součástí mobility ve městě i oblast dostupnosti města. Písek leží
na křižovatce významných regionálních komunikací, představuje významné spádové centrum a druhé
největší průmyslové centrum v kraji, což s sebou přináší velký objem dopravy do města za prací či za
službami, ale též velké množství tranzitní dopravy.
Opatření B. 3.1

Sjezdy na silnici I/20

Zahájit jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně vybudování sjezdů na silnici I/20 pro zlepšení
dostupnosti města ze směru od Prahy/Plzně. Na kolizních místech na komunikaci I/20 vybudovat
připojovací a odbočovací pruhy například odbočovací pruh ze silnice I/20 na Tábor, připojovací pruh
z ulice Čelakovského na Prahu, připojovací pruh z ulice Hradišťská na České Budějovice a další
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření B. 3.2

Město Písek - odbor dopravy
Město Písek, vedení města, Policie ČR, dopravní policie, Ředitelství silnic a dálnic
 jednání s ŘSD o možnosti etapového řešení křižovatky severního obchvatu
města a komunikace I/20
 návrh míst/lokalit pro realizaci odbočovacích/připojovacích pruhů
 zřízení jednotlivých odbočovacích a připojovacích pruhů
2016 - 2020

Severní obchvat

Jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o možnosti výstavby severního obchvatu formou etapového
řešení a odlehčit dopravní zátěži v dotčených částech města.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření B. 3.3

Město Písek - odbor dopravy
Město Písek, vedení města, Policie ČR, dopravní policie, Ředitelství silnic a dálnic
 jednání s ŘSD o možnosti etapového řešení křižovatky severního obchvatu
města a komunikace I/20
 závěry z jednání s ŘSD
2016 - 2020

Aktivní vystupování města v rámci podpory za co nejrychlejšího dobudování R4

Město bude nadále aktivně podporovat činnost Sdružení pro výstavbu D3 a R4 a aktivně vystupovat
při všech jednáních s cílem maximálně urychlit výstavbu R4 jako klíčové komunikace pro spojení
města i celého regionu s hlavním městem Prahou.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Město Písek - odbor dopravy
Město Písek, vedení města, zástupci měst a obcí v regionu
 jmenování zástupců města a jejich aktivní účast na jednáních zájmových
skupin a sdružení
 jednání sdružení pro výstavbu D3 a R4 s ministerstvem dopravy a ŘSD
2016+
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Opatření B. 3.4

Zpřístupnění okrajových částí města železniční dopravou

Město iniciuje jednání, na kterém bude projednána možnost zapojení železniční dopravy do systému
integrované městské a příměstské dopravy. Za tímto účelem bude potřeba jednat jednak
se správcem železniční infrastruktury (Správa železniční dopravní cesty) o výstavbě dvou nových
zastávek, tak i s Českými drahami, popřípadě s dalšími provozovateli železniční dopravy o obsluze
těchto zastávek vlakovými spoji, jakož i o způsobu tarifního odbavení (IDS).
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Město Písek - odbor dopravy
Město Písek - vedení města
 jednání se SŽDC a s ČD
 návrh využití železniční dopravy ve městě
2016 - 2020
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B. 4

Bezpečně dostupné okrajové části města

Napojit okrajové části města bezpečnými alternativami dopravy
Stejně jako v případě centra města i v případě okrajových částí města je potřeba vytvořit funkční
systém mobility, který zajistí napojení těchto částí na centrum města a jejich vzájemné propojení
co nejšetrnějšími, nejefektivnějšími a nejbezpečnějšími způsoby dopravy.
Opatření B. 4.1

Komunikace pro pěší a cyklisty do okrajových částí města

Město bude pokračovat v budování sítě radiálních komunikací pro pěší a cyklisty, které propojí
okrajové části města s jeho centrem a okrajové části navzájem. V první fázi bude připraven materiál,
který popíše aktuální situaci v napojení okrajových částí města (Semice, Smrkovice, Hradiště, Sv.
Václav, Nový Dvůr, Purkratice atd.) pro pěší a cyklisty a navrhne další postup pro jednotlivé lokality.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:
Časování:

Opatření B. 4.2

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Město Písek, odbor dopravy, Městský architekt, Městský cyklokoordinátor,
Policie ČR, dopravní policie
 projekty staveb jednotlivých komunikací pro pěší a cyklisty
 km nově vybudovaných cyklostezek/cyklotras
 km nově vybudovaných/modernizovaných komunikací pro pěší
2016 - 2025

Aktivní zapojení Písku do činnosti Asociace měst pro cyklisty

Písek se aktivně zapojí do Asociace měst pro cyklisty a bude v souladu s konceptem podpory cyklistiky
ve městech prosazovat všechna potřebná opatření pro zlepšení pohybu cyklistů ve městě. V první fázi
realizace bude zpracována celková koncepce cyklistické dopravy ve městě.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Město Písek, Cyklokoordinátor města Písku
pracovní skupina cyklistů a odborníků na dopravu; Město Písek, odbor investic
a rozvoje; Město Písek, odbor dopravy; Městská policie Písek; Policie ČR,
dopravní policie
 celková koncepce cyklistické dopravy v Písku (cyklogenerel)
 projekty na postupné úpravy místních komunikací a chodníků pro zvýšení
bezpečnosti a komfortu pro cyklisty
 smíšená cyklostezka průmyslová zóna Písek – Dobešice
 dokončení okruhu pro cyklisty Písek – Smrkovice – Semice – Písek
cyklogenerel / do června 2017
smíšená cyklostezka průmyslová zóna Písek – Dobešice / do konce roku 2016
okruh pro cyklisty Písek – Smrkovice – Semice – Písek do roku 2020
postupné úpravy komunikací / do roku 2022
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C.

Prioritní oblast Atraktivita města

Globální cíl - Nabízet všem generacím kvalitní veřejné služby, bohaté a rozmanité kulturní aktivity,
různorodé příležitosti pro rekreační sport, aktivní způsob života, zlepšovat život v centru města a více
město propojit s řekou.
Chce-li být Písek městem, které bude lákat kvalifikované mladé lidi jak díky svým pracovním
příležitostem, tak příjemným prostředím pro život, chce-li lákat návštěvníky, kteří budou do města
přijíždět za jeho památkami a zajímavostmi a trávit zde svoji dovolenou, musí být městem
atraktivním. Atraktivita města přitom není v kontextu uvedeného vnímána jen jako fyzické prostředí,
ale jako soubor faktorů, které činí město zajímavým a přitažlivým pro život, pro návštěvníky, pro
podnikání.

C. 1

Zatraktivnění centra města a využití fenoménu řeky

Zatraktivnit a zpříjemnit fyzické prostředí centra města a zajistit zajímavou nabídku aktivit, které
centrální zónu oživí v průběhu celého roku. Pro oživení historické části využít i fenomén řeky
a zpřístupnit prostor na obou jejích březích pro obyvatele a návštěvníky.
Centrum města je v současné době neatraktivní jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města.
Za hlavní bariéry lze považovat:
-

-

Fyzický vzhled centra – centrum je díky množství aut na náměstí vnímáno jako parkoviště,
neutěšený je rovněž vzhled výloh a reklamních poutačů u jednotlivých obchodů a
provozoven. Město aktuálně zadává architektonickou studii zklidnění centra/náměstí, která
by mohla být prvním krokem k zlepšení situace. Je proto důležité zajistit zapojení všech
klíčových subjektů, které by se v první řadě měly vyjádřit k zadání studie.
Oživení centra města, podpora kulturních, spolkových a společenských akcí v centru města.
Centrum města je v odpoledních hodinách a o víkendech vylidněné, pomoci by mohla větší
podpora spolkových, kulturních a sportovních aktivit přímo v centru, které by centrum více
oživily.

S oživením a zatraktivněním centra města úzce souvisí i fenomén řeky, která je v Písku součástí
centra. Řeku by bylo vhodné pro lepší využití zpřístupnit z obou břehů a břehy upravit tak, aby bylo
možné je maximálně využívat, včetně případných kotvišť loděk, či umístění mol ať již jen pro prosté
posezení, nebo pro provoz kavárny/občerstvení apod.
Opatření C. 1.1

Nová knihovna

Vybudovat nový otevřený bezbariérový veřejný prostor v centru města, který umožní komunikaci
v rámci komunity města, rozvoj kreativity lidí a bude poskytovat klíčové služeb v oblasti celoživotního
a občanského vzdělávání všech věkových skupin s důrazem na podporu přírodovědných
a technických oborů, IT technologií a jazykových kompetencí. V souladu se svým posláním bude
knihovna zajišťovat plnohodnotné informační služby, poskytovat prostor pro činnost místních
sdružení, neziskových organizací i různých zájmových skupin obyvatel města a rozšíří své služby
v oblasti kulturních a volnočasových aktivit.
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Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:

Časování:

Opatření C. 1.2

Městská knihovna Písek
Město Písek - odbor investic a rozvoje, Studio, A.B.S., s. r. o.
 projektová dokumentace pro realizaci stavby
 nová budova knihovny města
 zpracovaná a připravená nabídka služeb, aktivit a činností
Zpracovaná dokumentace / duben 2016, projektová žádost / prosinec 2016
Realizace výstavby / duben 2017 – prosinec 2018
Příprava nových programů, služeb, aktivit / leden 2016 – prosinec 2018

Aktivní spolupráce na zpracování Studie dopravního zklidnění centra

Město Písek vyhlásilo urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh Revitalizace historického centra
města Písek. Otázka zpřístupnění a zklidnění centra je také řešena v Prioritní oblasti Mobilita
(opatření B. 1.1), v jejímž rámci je navrhováno zpracování dopravní studie, která bude řešit otázky
zpřístupnění centra pro alternativní způsoby dopravy. Obě tyto studie zohlední všechny potřebné
požadavky a to jak požadavky z pohledu územního plánu, případně požadavky z hlediska dopravy, tak
i požadavky z pohledu atraktivity města, cestovního ruchu apod., a proto je potřeba zajistit, že
veškeré dílčí výstupy a zadání studií budou připomínkovány všemi dotčenými odbory a subjekty
v centru města.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Opatření C. 1.3

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Město Písek, odbor dopravy; Město Písek, odbor životního prostředí, Městský
architekt, Městský cyklokoordinátor, subjekty v centru města (zájmové
organizace, podnikatelé, …)
 zápisy z pravidelných jednání vytvořených pracovních skupin za účasti všech
dotčených odborů a subjektů, včetně subjektů působících v CR apod.
 seznam připomínek všech dotčených a zainteresovaných subjektů a přehled
jejich vypořádání
2016 - 2017

Zpracování studie využití řeky

Samostatným prvkem zpřístupnění a oživení centra je otázka využití a zpřístupnění řeky. Jako
návazný/souběžný krok na zpracování studie zpřístupnění centra proto bude zpracována studie
využití řeky a to jak se zaměřením na zpřístupnění řeky a břehů, tak se zaměřením na vytvoření
podmínek pro využití řeky pro vodáky. V první fázi město zpracuje “námětovou studii“, která bude
následně využita pro zadání konkrétní technické či architektonické studie.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Město Písek, odbor životního prostředí, Město Písek, odbor školství a kultury,
Městský architekt, cyklokoordinátor města, Povodí Vltavy, tisková mluvčí města
 pracovní skupina pro řešení lepšího využití řeky pro rozvoj města
 náměty od dotčených a zainteresovaných subjektů a veřejnosti
 námětová studie popisující možnosti využití řeky pro rozvoj města.
 usnesení vedení města schvalující výslednou podobu námětové studie,
včetně návrhu dalších kroků směřujících k postupné realizaci
Sběr, vyhodnocení a projednání námětů / 4Q 2016
Zpracování námětové studie / 1Q 2017;
Zpracování zadání pro přípravu konkrétních dílčích technických projektů na
postupnou realizaci jednotlivých částí studie / 3Q 2017;
Smlouva s vybraným ateliérem na vítězný návrh řešící dílčí část pravobřežního
mezimostního parteru / 4Q 2017.
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Opatření C. 1.4

Sladovna

Zajistit dokončení “rekonstrukce“/konverze objektu sladovny a připravit kvalitní programovou
nabídku, která přispěje ke zvýšení návštěvnosti objektu.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:

Časování:

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Sladovna Písek o.p.s.; Město Písek, odbor výstavby a územního plánování, odbor
školství a kultury
 dokončení zbývající části rekonstrukce objektu
 programová nabídka a náplň objektu (ve vztahu k rozvojovému plánu)
 zvýšení návštěvnosti objektu
Dokončení architektonického a projekčního řešení budovy/ 2016-2017
Příprava programové nabídky pro celý objekt /2016-2017
Rekonstrukce/2017 - 2019
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C. 2

Nabídka a zlepšení podmínek pro vyžití obyvatel

Rozvíjet stávající a vytvářet novou zajímavou nabídku trávení volného času pro mladou generaci
prostřednictvím podpory spolkové činnosti, rozvoje vzdělávacích aktivit a využívání stávajících
sportovních a volnočasových zařízení/lokalit.
Zejména mladí lidé a studenti nemají v Písku dostatek možností pro smysluplné využití volného času
a to jak volnočasových aktivit, tak například vzdělávacích aktivit. Přestože je v Písku relativně velké
množství různých sportovních zařízení a hřišť, jejich využití pro neorganizované mladé lidi, kteří
nejsou členem nějakého sportovního klubu, je omezené.
Písek má ambice být zajímavým místem pro život pro kvalifikované mladé lidi, kterým bude muset
být schopen nabídnout dostatečně atraktivní nabídku pro trávení volného času.
Možným řešením může být jak podpora klasické spolkové činnosti ve městě, tak podpora lepšího
využití vybraných lokalit ve městě právě pro aktivní vyžití mladých lidí a to jak místních, tak lidí, kteří
do města přicházejí za prací, studiem či jako návštěvníci.
Opatření C. 2.1

Podpora aktivit zaměřených na neorganizovanou mládež

Dobře rozvinutou infrastrukturu v podobě nabídky hřišť a zařízení pro sport a volnočasové aktivity
mládeže nabídnout k využití pro aktivity, které se zaměří na neorganizovanou mládež. Cíleně zaměřit
vybrané pobídky či aktivity organizované/pořádané městem, organizacemi založenými městem či
partnerskými organizacemi přímo na neorganizovanou mládež.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření C. 2.2

Město Písek - odbor školství a kultury
Dům dětí a mládeže Písek; zástupci školních parlamentů, neorganizované
mládeže apod.; zahraniční partner Mládežnické centrum 4YOU Deggendorf
 jednání s vybranými subjekty ve městě o možnosti rozšířit nabídku aktivit pro
neorganizovanou mládež
 příklady dobré praxe z partnerského města Deggendorf
 přehled aktivit vhodných pro neorganizovanou mládež
pracovní schůzky, konzultace/leden až červen 2016
sestavení přehledu aktivit pro neorganizovanou mládež a vytvoření pobídek
k aktivitě neorganizované mládeže/duben až prosinec 2016

“Kreativní inkubátor“

Jednou z aktivit, která by mohla napomoci k rozšíření aktivit pro neorganizovanou mládež, tak
nabídnout ve městě novou atraktivní nabídku trávení volného času pro mladé lidi obecně je
„kreativní inkubátor“. Město se zaměří na podporu vzniku podobné „organizace/subjektu“. V první
fázi dojde k zmapování kreativního potenciálu ve městě a okolí, k jednání se subjekty působícími
v oblasti kultury a souvisejících „kreativních oborů“ a navrhnout společně další postup pro vznik
podobného subjektu/zařízení, které by ve městě podporovalo vznik nových iniciativ a projektů.
Kreativní inkubátor v tomto opatření je vnímán jako prostředí pro nové myšlenky, debatu, setkávání
a vzájemné sdílení práce. Pokud bude zájem poskytovat podporu podnikání v kreativních profesích,
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je zde vazba na Prioritní osu A. Ekonomika a podnikání – opatření A. 2.4. , kde může být pozornost
soustředěna na pomoc při rozjezdu začínající firmě, případně rozvoji stávající firmy.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Sladovna o.p.s.
Technologické centrum Písek s.r.o.; Město Písek, odbor školství a kultury;
FAMO; Vyšší odborná škola restaurátorská; Institut umění ČR
 mapa kreativního potenciálu Písku a okolí + mapa příležitostí a rizik tohoto
zámětu
 funkční kreativní cluster
 funkční kreativní inkubátor
 jedinci připravení pro vstup do praxe v kreativních odvětvích
Zmapování kreativního potenciálu ve městě a okolí/rok 2016
Vytvoření kulturního clusteru /rok 2016
Koordinace „grass-root“ procesů v kulturním clusteru a partnerských
organizacích směřujících k vytvoření zralé formy kreativního inkubátoru/období
2016 - 2017
Vytvoření konkrétního realizačního plánu pro kreativní inkubátor / 2017
Realizace inkubátoru a spolupráce s byznys sektorem: 2018
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C. 3

Vybrané atraktivní lokality ve městě

Zlepšit využití a zvýšit atraktivitu vybraných lokalit ve městě a okolí, využít jejich potenciál pro
rozšíření nabídky trávení volného času.
Ve městě se nachází lokality, které nabízí významný potenciál jak pro výše uvedené volnočasové
vyžití obyvatel, tak pro zlepšení kvality nabízených služeb návštěvníkům města. Kromě samotného
centra města se jedná jak o přírodní lokality jako jsou Písecké hory, tak o vybrané lokality ve městě
(Smeták, Živec, Městský ostrov), které v současné době kvalitou prostředí a služeb nepřispívají
k dobré image města.
Město je u některých z uvedených lokalit majitelem a mohlo by tak vhodně formulovaným zadáním
pro provozovatele, případně v rámci výběru provozovatele vyžadovat vyšší standard služeb
a prostředí v těchto lokalitách. Tím by mohl do značné míry ve městě vzniknout vzor, respektive
jakýsi motivační ukazatel standardu kvalitních služeb.
Opatření C. 3.1

Objekty v centru města

Zmapovat prázdné a nevyužívané objekty v centru města, zajistit jejich regeneraci a nalézt vhodné
využití se zaměřením na rozšíření nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve městě pro různé
cílové skupiny.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:
Výstupy:

Časování:

Opatření C. 3.2

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Město Písek, odbor správy majetku; Městský architekt; Sladovna Písek o. p. s.;
Subjekty v centru města (zájmové organizace, podnikatelé, aj.)
 Zpracovaný soupis nevyužitých či ne zcela využitých budov v centru města
 Zpracovaný koncept využití budov v centru města
Zpracovaný soupis nevyužitých či ne zcela využitých budov v centru města /
prosinec 2015
Jednání pracovní skupiny / leden – květen 2016
Zpracovaný koncept využití budov v centru města / červen – srpen 2016

Spolupráce při řešení využití vybraných lokalit

Vytvořit pracovní skupinu klíčových hráčů pro nalezení vhodného/nového využití vybraných
atraktivních lokalit ve městě. Ve městě je několik lokalit, jejichž vzhled, případně využití v současné
době neodpovídá potenciálu, který nabízí. Pro zlepšení jejich využití vyhodnotit aktuální stav a nalézt
možné alternativy pro zlepšení jejich využití tak, aby jednotlivé lokality vhodně doplnily nabídku
volnočasových aktivit ve městě jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Město Písek - odbor investic a rozvoje
Výbor pro rozvoj a investice města; Město Písek, odbor školství a kultury;
Destinační management Písecko; Zástupci neziskových a zájmových organizací
(kulturní, sportovní, aj.); Provozovatelé služeb v daných lokalitách, případně
správci jednotlivých lokalit
 Plán aktivit pro vybrané lokality v podobě zpracovaného návrhu postupu
zlepšení využití/vzhledu vybraných lokalit
 Fungující nabídka volnočasových aktivit ve vybraných lokalitách
Vytipování lokalit / prosinec 2015
Jednání pracovních skupin/ prosinec 2015 – červenec 2016
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C. 4

Nabídka atraktivních produktů cestovního ruchu

Vytvořit kvalitní nabídku produktů cestovního ruchu pro předem vymezené vhodné cílové skupiny
s využitím potenciálu/atraktivit města a nejbližšího okolí.
Protože Písek disponuje potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu v podobě kulturních památek
a přírodních zajímavostí a atraktivit v Písku a blízkém okolí, je žádoucí aktivně podporovat nabídku
kvalitních produktů využitelných v CR a stejně tak podporovat jejich propojování do balíčků, akcí
a dalších (případně i dlouhodobějších) modelů spolupráce, díky nimž bude možné lákat návštěvníky
k návštěvě a pobytu v Písku. Potenciál skýtají jak blízké Písecké hory, tak kulturní a historické dědictví
města, stejně tak i využití řeky, která v současné době není v rámci nabídky cestovního ruchu téměř
vůbec využívána.
Opatření C. 4.1.

Destinační management

Vytvořit organizaci destinačního managementu jako samostatně fungující organizace s vlastní právní
subjektivitou, která bude zodpovídat za přípravu produktů a propagaci města na bázi partnerského
modelu s dalšími subjekty působícími v Písku a okolí. Destinační management bude základním
stavebním kamenem jak pro přípravu produktů cestovního ruchu, pro propagaci a marketing jak
v cestovním ruchu, tak pro propagaci města obecně.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření C. 4. 2.

Město Písek - odbor školství a kultury
Sladovna Písek o.p.s., Kulturní dům města, pracovní skupina transformace
destinačního managementu, Město Písek, vedení města
 stanovy organizace DM, zakládající smlouva DM
 tým pracovníků DM
 organizace destinačního managementu fungující samostatně, financovaná
vícezdrojově
Příprava založení organizace /listopad – prosinec 2015
Zprovoznění činnosti Destinačního managementu/leden 2016

Zmapování nabídky produktů cestovního ruchu

Zmapovat stávající produkty v cestovním ruchu, vyhodnotit jejich využití, soulad s identifikovanými
cílovými skupinami, kvalitu apod. Vyhodnocení využít jako základ pro návrh nových produktů
případně úpravu stávajících.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Destinační management Písecko
Město Písek, odbor školství a kultury, Sladovna Písek o.p.s., Kulturní dům města,
Turistické informační centrum; Subjekty z oblasti CR např. podnikatelé
v cestovním ruchu, organizace zapojené do stávajících produktů či organizace
podílející se na pořádání kulturních akcí v Písku; Svazek obcí regionu Písecko
 přehled stávajících fungujících produktů
 rozšíření nabídky Písecké bonusové karty
 fungující, obchodovatelná nabídka produktů cestovního ruchu přehledně
prezentovaná
Zmapování nabídky produktů/leden – duben 2016
Návrh nových/upravených produktů CR/ polovina roku 2016 +
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C. 5

Marketing, propagace a image města

Budovat image města jako zajímavého místa pro život a podnikání, všechny aktivity zaměřené na
propagaci a budování image vzájemně koordinovat a zaměřovat na vybrané cílové skupiny.
Propagace a image města není jen otázkou prezentace atraktivit města potenciálním návštěvníkům,
ale též otázkou budování image města ve snaze přilákat mladé, kvalifikované lidi, kteří by mohli mimo
jiné vyřešit nedostatek kvalifikované pracovní síly pro místní podnikatele, případně ve městě začít
podnikat.
Propagace by tak neměla být zaměřena jen na prezentaci atraktivit a zajímavostí ve vztahu
k potenciálním návštěvníkům, ale též na prezentaci Písku jako města, které podporuje moderní
technologie, vítá mladé perspektivní a vzdělané lidi a nabízí zajímavé pracovní uplatnění, dobré
podmínky pro vlastní podnikání a ideální podmínky pro život.
Veškeré aktivity zaměřené na propagaci a budování image města by přitom měly být vzájemně
koordinovány, provázány, zaměřeny na jasně vymezené cílové skupiny a využívající takové
komunikační kanály a prostředky, které odpovídají zvoleným cílovým skupinám.
Opatření C. 5.1

Webové stránky města a destinace

Vytvoření celkového nového konceptu webových stránek města, který bude zohledňovat různé
potřeby cílových skupin. Vzhledem ke skutečnosti, že je otázka redesignu a transformace webových
stránek řešena i v prioritní oblasti Ekonomika a podnikání (Opatření A. 3.3), bude připraven
kompletní nový koncept webových stránek města, ve kterém jednotlivé části (pro Podnikatele,
Návštěvníky i Občany) budou nastaveny jednotně, přehledně a budou poskytovat takové informace,
které od nich jednotlivý uživatelé očekávají. Sekce „Pro občany“ bude upravena tak, aby fungovala
jako přehledný a moderní nástroj pro prezentaci možnost volnočasového vyžití pro obyvatele, ale též
jako funkční nástroj pro komunikaci s občany města.
Zodpovědnost/koordinátor:

Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Opatření C. 5.2

Město Písek - odbor vnitřních věcí
Město Písek, odbor investic a rozvoje, odbor školství a kultury, odbor životního
prostředí, odbor majetku a další dotčené odbory, které se budou podílet na
poskytování informací na webovou stránku města, Tisková mluvčí města Písek,
Destinační management Písecko, Sladovna Písek o.p.s., Turistické informační
centrum, Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek
 funkční webové stránky města pro všechny cílové skupiny, které budou
kompatibilní se sociálními sítěmi a stránkami destinačního managementu
Spuštění webových stránek města/leden 2016
Navázání na sociální sítě a destinační management / v průběhu roku 2016

Využití sociálních sítí

Vytvořit profil města Písku na sociálních sítích a zajistit jejich efektivní využívání. Opatření se zaměří
jak na vytvoření příslušných profilů, tak na výběr vhodného správce jednotlivých profilů, schopného
správně formulovat příspěvky a informace, schopného reagovat na dotazy, případně získat v rámci
úřad potřebné informace, které pro reakci potřebuje. Postupně dojde k provázání webových stránek
města s jednotlivými profily tak, aby se vybrané příspěvky publikovaly automaticky apod.
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Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:
Časování:

Opatření C. 5.3

Město Písek - odbor vnitřních věcí
Město Písek, odbor investic a rozvoje, odbor školství a kultury a další dotčené
odbory, které se budou podílet na poskytování informací, Tisková mluvčí města
Písek, Destinační management Písecko, Sladovna Písek o.p.s., Turistické
informační centrum, Jihočeská hospodářská komora – pobočka Písek
 koncept využití sociálních sítí
 ustavení/nalezení zkušeného člověka zodpovědného za správu profilů na
sociálních sítích
 zřízení profilu města na sociálních sítích
prosinec 2015 – květen 2016

Kampaň – Písek – město pro život

Připravit a zrealizovat kampaň, která bude zaměřena na propagaci Písku jako města ideálního pro
život. Propagace Písku a veškeré související aktivity organizovat a realizovat jak se zaměřením na
návštěvníky města, tak též se zaměřením na stávající obyvatele, případně na mladé kvalifikované lidi,
které chce město lákat ve snaze vyřešit problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření C. 5.4

Město Písek, kancelář úřadu, členové vedení města
Město Písek, odbor investic a rozvoje; Město Písek, odbor vnitřních věcí; Město
Písek, odbor školství a kultury; Destinační management Písecko; Jihočeská
hospodářská komora – pobočka Písek
 návrh realizačních kroků kampaně
 realizovaná kampaň „Písek – město pro život“ navržená a zaměřená tak, aby
oslovila jasně vytipované cílové skupiny
Úvodní schůzky pracovní skupiny/leden až březen 2016
Sestavování podkladů, řešení grafiky, struktury kampaně/duben až prosinec
2016
Realizace kampaně/od roku 2017

Zpravodaj města

Upravit koncept zpravodaje a způsob jeho využití v kontextu ostatních opatření, která jsou zaměřena
na změnu webových stránek města, na využití sociálních sítí v oblasti propagace a komunikace
s obyvateli města a obecně na celkovou změnu komunikace města jak s veřejností, tak s podnikateli
a návštěvníky města
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Město Písek, Kancelář úřadu – tisková mluvčí
Město Písek, odbor školství a kultury; Město Písek, odbor investic a rozvoje;
Destinační management Písecko; Sladovna Písek o.p.s., Turistické informační
centrum; Zástupci neziskových a zájmových organizací (kulturní, sportovní, aj.)
 Zpracovaný průzkum - výstupy z šetření mezi občany zaměřené na formu
zpravodaje, druhy informací, frekvenci vydávání apod.
 Zpracovaný jednotný koncept forem komunikace ve městě
 Inovovaný koncept městského zpravodaje
Výstupy průzkumu / konec říjen - listopad 2015
Jednání pracovní skupiny/ listopad 2015 – leden 2015
Příprava nového konceptu zpravodaje/ I. pololetí 2016
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C. 6

Kvalitní kultura a spolková činnost

Trvale rozvíjet a zlepšovat podmínky pro kulturní a společenské aktivity ve městě, podporovat
spolkovou činnost a zapojení obyvatel do řešení rozvoje města.
Nedílnou součástí atraktivity města je kromě výše uvedeného i kvalitní kulturní prostředí a rozvinutá
spolková činnost ve městě, která zlepšuje podmínky pro život místních obyvatel, nabízí další možnosti
pro vyžití obyvatel a přispívá k pocitu větší sounáležitosti obyvatel s městem.
Kultura v Písku je na relativně dobré úrovni, hlavním cílem by proto mělo být její zachování
minimálně ve stávajícím rozsahu, případně rozšíření či větší koordinace kulturních aktivit tak, aby se
jednotlivé akce nepřekrývaly, případně aby bylo možné je zakomponovat do nabídky pro návštěvníky
města.
Stejně jako kultura i spolkový život v Písku je na relativně dobré úrovni. Snahou by měla být větší
podpora spolkové činnosti směřující k vyššímu zapojení místních obyvatel do aktivit ve městě a to
nejen do aktivit spojených se snahou oživit centrum města, ale i do aktivit souvisejících například
s revitalizací a oživením vybraných lokalit ve městě, případně směřujících k rozšíření nabídky
volnočasových aktivit apod. Podpora by v kontextu výše uvedeného měla být směřována i na aktivity,
které zajistí větší zapojení občanů jak do realizace jednotlivých aktivit, ale i do debaty o rozvoji města,
o řešení problémů v jednotlivých částech města jako je parkování, čistoty, bezpečnosti apod.
Nedílnou součástí by měla být rovněž podpora aktivit směřujících k podpoře lepšího soužití místních
obyvatel s menšinami ve městě.
Opatření C. 6.1

Vytvořit podmínky pro pořádání akcí na veřejných prostranstvích

Pro oživení centra města a většímu využití lokalit vhodných pro pořádání kulturních či sportovních
akcí zajistit technické podmínky v podobě přípojek na elektřinu, či dalšího potřebného vybavení ve
všech takto využívaných či využitelných lokalitách a připravit pobídkový systém, který bude
motivovat organizace pořádající kulturní a sportovní akce v Písku.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Výstupy:

Časování:

Opatření C. 6.2

Město Písek - odbor školství a kultury
Město Písek, odbor investic a rozvoje; Město Písek, odbor dopravy; Město Písek,
odbor správy majetku; Centrum kultury města Písek; Městské služby; Městská
policie
 analýza stávající situace vybavenosti vybraných lokalit ve městě pro
pořádání akcí na veřejných prostranstvích
 aktualizovaný metodický pokyn pro pořadatele akcí zahrnující výčet míst
vhodných pro pořádání akcí na veřejných prostranstvích
 systém podpory pořádání akci na veřejných prostranstvích
Vytipování prostor/leden až březen 2016
Řešení možností technické infrastruktury ve vybraných lokalitách/duben až
říjen 2016
Sestavení aktualizovaného metodického pokynu/září až listopad 2016

Dobrovolnická činnost – iniciovat vznik dobrovolnického centra

Iniciovat vznik dobrovolnického centra ve městě a prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout
pomoc těm, kteří to potřebují a využít dobrovolnictví ke zlepšení zapojení obyvatel do života
ve městě v různých oblastech jako například oblast sociální a zdravotní, kulturní, sportovní,
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vzdělávací a oblast práce s dětmi a mládeží aj. V první fázi provést supervizi organizací se zaměřením
na dobrovolnictví, zhodnotit dosavadní dobrovolné činnosti, zmapovat organizace ochotné k přijetí
dobrovolníků a provést výběr možných činností pro dobrovolníky.
Zodpovědnost/koordinátor:
Spolupráce/partneři:

Město Písek - odbor sociálních věcí
Město Písek , odbor školství a kultury, Městská knihovna Písek, Sladovna o.p.s.
Výstupy:

Seznam organizací vytipovaných pro jednání o zřízení dobrovolnického
centra Pracovní setkání – zápis z pracovního setkání, prezenční listina.


Výstupy:

Časování:

Návrh realizačních kroků pro vybudování dobrovolnického centra/
v případě pozitivní reakce ze strany neziskového sektoru

Výsledek:
 V Písku je dobrovolnické centrum, které aktivně propaguje a podporuje
myšlenky dobrovolnictví ve společnosti s cílem zapojit co největší počet
obyvatel do pomoci občanům v místní komunitě – list akreditace
dobrovolnického centra, stanovy.
Oslovení organizací v Písku /polovina roku 2016
Oslovení dobrovolnických center mimo Písek v případě nezájmu organizací
v místě /přelom roku 2016/2017
Pracovní setkání spolupracujících subjektů /polovina roku 2017
Dle výstupů z pracovního setkání možná iniciace vzniku dobrovolnického centra/
přelom roku 2017/2018

.
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Systém řízení a realizace strategického plánu
Mezi tvorbou strategického plánu a jeho realizací je zásadní rozdíl. Příprava strategického plánu je
kreativním procesem, který vyžaduje zapojení co nejširšího okruhu reprezentantů veřejného
i soukromého sektoru s potřebnými znalostmi a zkušenostmi a rozdílnými pohledy na budoucnost
města. Na druhé straně zajištění realizace plánu je úkolem manažerským, který vyžaduje podrobný
dohled nad aktivitami soukromých i veřejných organizací, které se v plánovacím procesu zavázaly
k rozvoji města přispět. Pro tento úkol se nejlépe hodí jednoduchá a akční struktura, která bude
využívat moderní metody projektového řízení.
Typický systém řízení realizace strategických rozvojových dokumentů má nejméně dvě složky: řídící
a výkonnou. Náplní práce řídící složky je zejména rozhodovat, prosazovat, úkolovat, lobovat směrem
k nadřízeným orgánům a zajišťovat politickou podporu realizaci plánu. Tuto řídící úlohu většinou
sehrává tzv. Řídící a monitorovací výbor realizace (ŘMV), který je navržen a ustaven zároveň
s projednáním strategického plánu v orgánech města a zahájí svoji činnost ihned po schválení
strategického plánu. ŘMV by měl mít takovou velikost, aby byl operativní a měly by v něm být
zastoupeny všechny důležité osoby, které se podílely na tvorbě strategického plánu jak z veřejného,
tak soukromého sektoru. Každý člen ŘMV by měl mít kompetenci přijmout rozhodnutí a dostatečný
význam v životě města tak, aby mohl intervenovat v realizaci a řešit vzniklé problémy.
Komise pro strategický rozvoj města Písku na svém posledním jednání dne 22. října 2015 doporučila,
aby roli Řídícího a monitorovacího výboru sehrával v Písku Výbor pro rozvoj a investice města.
Náplní práce výkonné složky je zajišťovat realizaci po odborné stránce, zajišťovat hladký průběh
každodenních aktivit spojených s realizací, zakládat informace o průběhu realizace na webový portál
strategického plánu, podporovat spolupracující osoby a organizace při realizaci, připravovat souhrnné
zprávy o realizaci, poskytovat servis Řídícímu a monitorovacímu výboru realizace apod. Vhodné je
vytvořit pozici s osobní odpovědností jako např. Manažer realizace strategického plánu. U této
osoby nelze předpokládat zapojení do plnění jednotlivých úkolů strategického plánu, jde spíše o roli
koordinační, informační, motivační a poskytování podpory.
Manažer realizace strategického plánu komunikuje pravidelně se zodpovědnými organizacemi
a osobami a tvoří rozhraní mezi realizátory, Řídícím a monitorovacím výborem a městem.
Je zodpovědný za aktuálnost informací v informačním systému a za iniciaci řešení případných prodlev
a zpoždění. Zároveň připravuje pravidelné zprávy o průběhu realizace pro ŘMV, Radu města
a Zastupitelstvo města Písku. Ve spolupráci s tiskovým odborem/mluvčím shromažďuje zpětnou
vazbu od občanů a cílových skupin, připravuje náměty na změny a doplnění plánu o nové cíle
a projekty. Ve spolupráci s finančním odborem pomáhá při přípravě rozpočtu na realizaci
jednotlivých projektů plánu a na podporu realizace plánu obecně. Komunikuje s organizacemi
a osobami mimo struktury města a podporuje jejich zapojení do realizace strategického plánu.
Celkově musí být strategický plán rozvoje města Písku živým dokumentem. Realizace musí být
pečlivě sledována a plán musí být podle potřeby doplňován a upravován. Nové projekty, jakmile se
objeví, musí projít standardizovanou procedurou přípravy a zařazení do aktualizovaného plánu.
Zodpovědností manažera realizace SP a všech, kteří se na tvorbě plánu podíleli, bude zajistit, že
priority, opatření a úkoly zůstanou věrohodné a relevantní - a že budou zrealizovány.
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Příloha 1

Seznam členů Komise pro strategický rozvoj
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SEZNAM ČLENŮ KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ
1.

Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písku

2.

JUDr. Josef Knot, MBA – 1. místostarosta

3.

Mgr., Ing. Jiří Hořánek – 2. místostarosta

4.

JUDr. Luboš Průša – člen rady města

5.

Ing. arch. Josef Zábranský – městský architekt

6.

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. – člen zastupitelstva města

7.

Ing. Petr Hladík – člen zastupitelstva města

8.

Radovan Polanský – Technologické centrum Písek s.r.o.

9.

Ing. Jaroslav Žlábek – Schneider Electric CZ, s.r.o.

10.

JUDr. Ondřej Veselý - člen zastupitelstva města

11.

Ing. Zdeněk Kulič - ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.

12.

Mgr. Roman Dub – Knihovna města Písku

13.

Karel Vodička - člen zastupitelstva města

14.

JUDr. Jiří Brožák - Úřad práce Písek

15.

Stanislav Trávníček – TJ Sokol Písek

16.

Ing. Pavel Pewner - PEWTRONIC s.r.o.

17.

Jiří Hladký - člen zastupitelstva města

18.

Miloš Hnízdil - AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Ing. Bc. Jan Venclík – manažer Strategického plánu města
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