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Z neziskovky 

www.mnhradiste.cz 



Do samosprávy 

www.mnhradiste.cz 



Mnichovo Hradiště 

www.mnhradiste.cz 

Co se dá o nás ve zkratce říct 
 

 8 500 obyvatel 

 barokní zámek a hrob Valdštejna 

 10 km severně od Mladé Boleslavi 

 Český ráj a Škodovka 

 

 



Hlavní témata ve městě 

www.mnhradiste.cz 

 Zanedbaná infrastruktura, špatný stav 

veřejných prostranství 

 Náměstí versus autobusové nádraží 

 Dopravní zátěž v centru města 

 Neregulovaný rozvoj – satelity, průmyslové 

a obchodní zóny 

 Podpora aktivních lidí, atmosféra ve městě, 

vztah k městu (nestát se noclehárnou) 



Strategický plán – vize města 

www.mnhradiste.cz 

 Konec platnosti předchozího dokumentu 2014 –  

potřeba vytvořit nový 

 

 Chuť plánovat spolu s lidmi – získat přehled o 

aktuálních potřebách a problémech a 

doporučení 

 

 potvrdit/vyvrátit si naše předpoklady 

 

 Rozhodnutí pro tzv. „participativní přístup“ 



Jak jsme postupovali 

www.mnhradiste.cz 

 Listopad 2016 – září 2017  

 Dlouhý a časově náročný 

proces pro všechny 

zúčastněné 

 Expertní vedení od Agora 

CE 

 

 Průběžné informování o 

postupu a výsledcích – 

web, fcb, plakáty, rozhlas, 

Kamelot 



Jak jsme postupovali 

www.mnhradiste.cz 

 

 Průběžné informování o postupu a výsledcích – web, fcb, plakáty, 

rozhlas, Kamelot 



Zapojení veřejnosti do plánování 

www.mnhradiste.cz 

 Zapojení lidí z radnice i občanů: různé platformy - 

koordinační tým, veřejná setkání, dotazník, pracovní 

skupiny 

 



Zapojení veřejnosti do plánování 

www.mnhradiste.cz 

 Veřejná setkání – různé cílové skupiny spolky, podnikatelé, 

podnikatelé, široká veřejnost 

 



Co se dařilo získat 

www.mnhradiste.cz 

 

 Velký zájem veřejnosti – vysoká účast na všech setkáních 

 Konstruktivní přístup, ochota zapojit se 

 Detailní přehled o tom, co občany pálí a je pro ně důležité 

 Velké (stovky) množství podnětů různé úrovně  

 S podněty jsme poctivě pracovali a výsledným 

dokumentem se snažíme řídit 

 



Co není jednoduché 

www.mnhradiste.cz 

 

 Tendence lidí řešit spíš jednotlivosti, bez vztahu k dalším 

problémům 

 Množství podnětů náročné na zpracování a řešení 

 Problémy často mimo možnosti samosprávy, řešení zabere 

léta 

 Výsledek procesu plánování je pro občany abstraktní – 

hromada papíru a k realizaci daleko 

 Časová náročnost participativního procesu 

 Plánování v našich poměrech je těžké – krátké volební 

období, dlouhé procesy, nejisté financování, „honění se“ za 

dotacemi 

 



Dále průběžně konzultujeme 

www.mnhradiste.cz 

 Během zpracování SP celý 1 rok velké nasazení při komunikaci s 

veřejností – při naší personální kapacitě dlouhodobě neudržitelné 

 Nyní zapojujeme občany spíš do řešení konkrétních záměrů – často 

se jedná o řešení veřejných prostranství – náměstí, rekonstrukce 

sídlišť, revitalizace pláže a lesoparku, další investiční akce 

 



Informování veřejnosti – web, fcb, Kamelot, 

setkání na různá témata 

www.mnhradiste.cz 

Doplnit obrázky – např. 

ze setkání v místních 

částech atd. 
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V Pojizeří jste vítáni 

 

starosta@mnhradiste.cz  

777 887 320 

mailto:starosta@mnhradiste.cz

