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ZM schválit Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 
2014 – 2020. 

 
Napsal:   Jana Janíková 
 
 
Důvodová zpráva:   
 
V září 2013 bylo zahájeno zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 
2014 – 2020. Strategický plán zpracovala firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
Zpracování dokumentu bylo dokončeno v květnu 2014. 
 
Následně byl Strategický plán předložen k projednání radě města. Na základě § 84, odst. 2, písm. a) 
zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, je schválení programu rozvoje obce vyhrazeno 
zastupitelstvu obce. Strategický plán byl předložen k projednání zastupitelstvu města dne 
21.02.2015, které ho usnesením Usn. č. 102/2015/ZM neschválilo a uložilo radě města předložit do 
zasedání ZM aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020, a to 
nejpozději do 30.06.2015. 
 
Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem zaměřeným na plánování 
ekonomického a sociálního rozvoje města. Analyzuje důležité oblasti a problémy ve městě a slouží 
jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Po schválení bude dokument pravidelně vyhodnocován a 
aktualizován. 
 
Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020 má tři dílčí části: 
- Analytickou část 
- Návrhovou část 
- Implementační dokument 
 
Postup zpracování a jednotlivé výstupy byly prezentovány na dvou veřejných projednáních 
(13.02.2014 a 10.04.2014). Popis průběhu zpracování Strategického plánu je součástí Manažerského 
shrnutí, které je přílohou tohoto materiálu. Vzhledem k velkému rozsahu Strategického plánu je celý 
dokument přílohou pouze materiálu p. starosty. Všechny části Strategického plánu jsou umístěny na 
webových stránkách města Příbram http://www.pribram.eu/mesto-pribram/rozvoj-mesta-a-uzemni-
plan/strategicky-plan-rozvoje-mesta-pribram-na-obdobi-let-2014-2020.html. Vytištěný dokument je 
k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Odboru řízení projektů a dotací. 
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