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Zápis z jednání pracovní skupiny   

Číslo zápisu 1 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 

Datum: Pondělí dne 4. 4. 2022, od 9:00 hod.  

Místo:  Čáslav, Dusíkovo divadlo    
Účastníci:  Účastníci pracovní skupiny (zástupci MěÚ a vybraných institucí) 

Hlavní účel 
jednání  1. jednání odborné pracovní skupiny 

 
A. Předmět jednání  

Předmětem bylo 1. jednání odborné pracovní skupiny, která je vytvořena za účelem tvorby 
„Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030“, který je financovaný z rozpočtu města. 
Na základě veřejné zakázky je zpracovatelem tohoto dokumentu společnost KPMG Česká republika, 
s.r.o.  

Program jednání:  
1. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města    9:00 – 9:10 
2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejích členů     9:10 – 9:25 
3. Základní výsledky analytické části        9:25 – 10:00 
4. Analýza silných a slabých stránek                  10:00 – 11:45 
5. Závěr          11:45 – 12:00 
6. Neformální diskuse        12:00 – 12:30 

V rámci jednání pracovních skupin byly prezentovány: 
• Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli 
• Dílčí výsledky strukturovaných rozhovorů s významnými aktéry ve městě 
• Výsledky pocitové mapy 
• Relevantní výsledky analytické části z veřejně dostupných dat 

B. Průběh jednání  
• Diskuse účastníků pracovní skupiny se zaměřila na identifikaci slabých a silných stránek ve 

třech tematických okruzích: 
 

1) Soudržnost obyvatel a prosperita města (demografický vývoj, služby města, podnikání a 
zaměstnanost, institucionální kapacita) 

2) Fyzické prostředí (územní plánování a bydlení, dopravní infrastruktura a obslužnost, životní 
prostředí a technická infrastruktura) 

3) Atraktivita a image města (cestovní ruch, kulturní a sportovní vyžití, veřejný prostor) 
 

• Výsledky jednání pracovní skupiny budou zapracovány do výsledné podoby analytické části 
strategického plánu, stejně tak jako připomínky k pracovní verzi analytické části dokumentu, 
které mohou nyní členové pracovní skupiny zasílat. 

C. Další postup 

• 19. 4. 2022, 9:00 hod. – 2. jednání pracovní skupiny k Návrhové části (témata kultura a sport, 
cestovní ruch, zdravotní a sociální služby, bezpečnost, vzdělávání, podnikání a zaměstnanost, 
institucionální kapacita) 

• 2. 5. 2022, 9:00 hod.  – 3. jednání pracovní skupiny k Návrhové části (témata územní rozvoj a 
bydlení, veřejný prostor, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, životní prostředí) 

• 2. 5. 2022, 17:00 hod.  – veřejné projednání ke zpracování Strategického plánu 
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Zapsal Schválil 
Za objednatele  Za dodavatele 

Radek Chaloupka Ing. Martin Ronovský, Dis. Radek Chaloupka  

D. Příloha  

• Průvodní prezentace  
• Fotodokumentace (viz níže) 
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