
 

O setkání k přípravě plánu dalšího rozvoje města 

(30. ledna 2013) 

 
Padesát lidí má rádo své město Hodkovice. Aspoň tak bychom mohli usuzovat z toho, že 30. ledna 

přišli do základní školy na první setkání zájemců o přípravu strategického plánu rozvoje města 

(SPR). Někteří další lidé přijít chtěli, ale nemoc nebo zaměstnání jim v tom zabránily.  

 
Pořadatelé z projektu Tři kroky pro Hodkovice mohli být plně spokojeni. Příprava SPR je totiž 

součástí tohoto projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu (v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost) s finanční spoluúčastí města.  
 

Zklamání však vyvolal fakt, že mezi účastníky bylo jen pět řádně zvolených zastupitelů. Pět z 15. 

Doufejme tedy, že využijí dalších příležitostí, dalších setkání a diskusí a plně se zapojí do přípravy 
budoucnosti města, které reprezentují.  

 

Setkání byli přítomni Ondřej Marek a Petra Štěpová z Centra pro komunitní práci střední Čechy 

(CpKP), které bylo na základě výběrového řízení pověřeno analýzou současné problematiky města 
a přípravou návrhu samotného plánu.    

 

Účastníky přivítal a do problematiky plánu rozvoje uvedl Oldřich Čepelka, který je zastupitelem a 
současně za zmíněný projekt koordinuje spolupráci města a CpKP. Podklad pro jeho vystoupení 

naleznete v samostatném odkazu (viz *).  

 

O. Marek poté představil způsob práce na přípravě SPR a protože problematika města je velmi 
rozmanitá a účast lidí byla velká, navrhl rozdělení do tří tématických skupin:    

 

A. Bydlení, odpady, obchodní síť, osobní doprava, místní komunikace, podpora podnikání a vazba 
potřeb města na územní plán.  

B. Sociální služby ve městě, zdravotnictví, školství, kultura, sport a práce radnice 

C. Životní prostředí, veřejná prostranství, veřejná zeleň, památky, cestovní ruch 
 

Podle očekávání vzbudily největší zájem první dvě skupiny – jsou totiž tématicky nejširší a pro 

občany zřejmě nejdůležitější. Lidé se tedy rozdělili do tří diskusních hloučků a pod vedením 

moderátorů vytvořili seznamy toho, co v Hodkovicích považují za přednostní k řešení, za 
nejdůležitější, za potřebné k řešení.  

 

Jsou zde například další bytová výstavba, potřeba multifunkčního zařízení pro mládež a místní 
spolky, zpřístupnění Raubířských skal nebo rekonstrukce půdních prostor v budově školy. Zápis z 

celého jednání a fotografie i s originálními soupisy jsou zveřejněny v téže rubrice jako tento článek 

(viz např. **).   
 

Samozřejmě, nejde vůbec o nějaký definitivní seznam potřeb a záměrů, naopak, šlo o „první 

nástřel“ problematiky a o určité vodítko pro externího zpracovatele. Nyní se práce přesouvají na 

pracoviště CpKP, do tématických pracovních skupin (pokračování diskusí o budoucnosti města), 
do rozhovorů s představiteli města a příspěvkových organizací a do dotazníkového šetření, kterým 

se bude zjišťovat míra spokojenosti s různými oblastmi života města a návrhy na nové záměry, 

aktivity a akce. CpKP nám rovněž pomůže vytipovat finanční zdroje pro budoucí prioritní záměry.   
 

Současně vzniká zhruba desetičlenná řídící skupina pro přípravu SPR, která bude schvalovat 

průběžné výsledky práce CpKP a upřesňovat další postup. Řídící skupinu tvoří členové Rady města 

a další občané.  
 



Proč vlastně tohle všechno? Proč vůbec plán potřebujeme? A když už, tak proč by se na něm měli 
podílet všichni občané, když přece máme řádně a demokraticky zvolené zastupitelstvo? Většina z 

vás jistě odpověď nepotřebuje a pro ty zbývající se to možná naopak nepodaří vysvětlit ve 

stručnosti. Zkusím to. Určitý plán potřebuje každá rodina (co koupíme příště? stačí nám vůbec 

peníze? kam pojedeme na dovolenou?) a každá firma (kde mohu získat další zákazníky? máme z 
podnikání vůbec zisk, anebo ztrátu? co dalšího nabízet, vyrábět prodávat?). Je logické, že takový 

plán potřebuje i každé město a většina měst (určitě stovky měst v ČR) již plán rozvoje má. 

Například Český Dub, Frýdlant, Jablonec. Je to vlastně velká dohoda o tom, kam se přednostně 
bude soustřeďovat pozornost vedení města a také kam se budou investovat peníze, na co se bude 

žádat o dotace atd.  

 

A proč to „jednoduše nevyřídí“ naši zastupitelé? To všichni nejlíp uvidíme, až se celá práce v 
červnu dokončí. Vznikne mnohem úplnější a promyšlenější dokument, než jaký tu dosud existuje 

(viz ***). Aktivní spoluobčané přinesou množství nových podnětů, upozorní na nové potřeby a 

příležitosti, nabídnou svou účast při řešení problémů a společně tak obohatí život nás všech.  
 

V celém období přípravy SPR budou občané vlastně „jen“ radit. Tématické pracovní skupiny 

nemohou nic rozhodovat. Budou pouze přinášet informace, mínění, návrhy. Samotný SPR pak 
bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města. Nikdo jiný to udělat nemůže.   

 

PhDr. Oldřich Čepelka  

 
Odkazy: 

* http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-hodkovice/priprava-a-zpracovani-strategickeho-

planu-rozvoje-mesta/uvod-prezentace-phdr-o-cepelka-30-ledna-2013.html  
** http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-hodkovice/priprava-a-zpracovani-strategickeho-

planu-rozvoje-mesta/zapis-ze-setkani-s-obcany-30-ledna-2013.html a 

http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-hodkovice/priprava-a-zpracovani-

spr/fotodokumentace-z-uvodniho-setkani-30-ledna-2013.html  
*** http://www.hodkovicenm.cz/cs/samosprava/vyhledove-priority-mesta.html 
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