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Identifikujeme klíčové 
problémy (priority), které se 
budeme snažit v následujících 
letech řešit.

Řešení nemusí být vždy 
jednoznačné.

Demografické 
procesy

Životní 
prostředí

Podpora 
komunity

Sociální 
prostředí

Urbanizace 
a migrační 

trendy
Finance

Nároky na 
inovace



ZDŮVODNĚNÍ.
Občané oceňují rozsah zeleně 
(spokojenost 78 % obyvatel)

Město se podle svých obyvatel v 
poslední době intenzivně mění –

pozitivním směrem 

Doprava a především 
parkování je tématem č.1 pro 

velkou část obyvatel 

Nejsou možnosti pro výstavbu 
rodinných domů – oblíbenost  

bytového bydlení klesá

Vzhled zvyšuje 
konkurenceschopnost města

34 %  lidí se necítí ve veřejném 

prostoru bezpečně. 

„Ve městě je 13 000 obyvatel a jen 
jedno místo kde si člověk dá zmrzlinu. 

O víkendu je město mrtvé“









Veřejný prostor - cíle.

Komunita kultivuje veřejný prostor

Občan se cítí bezpečně

Lidé rozumí  změnám, které se v prostoru odehrávají 
Srozumitelný  nejen územní plán ale i vizualizace

Chytře nakládáme s prostorem 
Flexibilita využívání prostoru

Atraktivní město láká nové obyvatele



Veřejný prostor 
- projekty.

• Lokality k aktivnímu trávení volného času
Gamifikaceveřejného prostoru

• Nabídka architektonicky zajímavých staveb k 
oživení města 

Kultivace průmyslových areálů ve městě

• Práce s pocitem bezpečnosti

• Nové lokality pro výstavbu bytů



Doprava - cíle.

Veřejný prostoru tvořen „pro lidi, ne pro auta“ 

Kvalitní možnosti alternativní dopravy

Realizace infrastruktury s ohledem na budoucí 
dopravní možnosti - tj. „kopat jen jednou“ 



Doprava - projekty.

• Podpora nemotorové dopravy (cyklistická a pěší doprava) –

• Zajištění kompletní návaznosti mezi zastávkami VHD a návaznou 
infrastrukturou (zejména pro pěší a cyklisty).

• Obchvat řešen krajem –aktuálně studie proveditelnosti

• Rezidentní parkování 



Anketa mezi žáky PinCity

PRÁCE
STÁLE POKRAČUJÍ.

Veřejné projednání Strategické projekty


