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Předmětem diplomové práce Strategický plán města Mnichovice je

zpracování návrhu strategického plánu pro období 2020 – 2028. První

část je věnována teoretickému základu strategického plánování.

Obsahuje také doporučenou strukturu strategického plánu, která je

vytvořena na základě praxe. Druhá část je již zaměřena na zhodnocení

města, identifikaci problémových oblastí a vypracování Strategického

plánu.
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V teoretické části se zaměřuji na literární rešerši. Věnuji prostor obci, 

jejímu významu, orgánům a rozpočtu. Následně zpracovávám oblast 

strategického plánování, vyhodnocuji jeho význam a legislativní 

ukotvení. Závěr práce tvoří samotný strategický plán a metodika jeho 

zpracování.

Praktická část je členěna na analytickou část a dotazníkové šetření. 

Analytická část obsahuje situační analýzu a zhodnocení města. Díky 

dotazníkovému šetření zjistím názory občanů a rekreantů města. 

Diskuse s vedením města a výsledek zpracování této části je základem 

pro vypracování SWOT analýzy, jejímž cílem je stanovení 

problémových oblastí ve městě. V návrhové části představuji samotný 

strategický plán

Vize

Mnichovice jsou v roce 2028 malebným městem s mírně se zvyšujícím

počtem obyvatel. Občané i chataři jej vnímají jako město s kvalitním

vzděláváním a zdravotní péčí a zároveň zde nacházejí odpočinek,

společenské, kulturní i sportovní vyžití. Tvář a čistota města jsou

výsledkem dřívější výstavby Sběrného dvora a především odpovědného

chování občanů. Každý, kdo ve městě stráví nějaký čas, se do něj bude

rád vracet a zanechá v každém návštěvníkovi či obyvateli příjemné

zážitky.

Program A

Město s vysokou 

kvalitou života a 

dobrým životním 

prostředím

Program C

Město s řízeným 

rozvojem dopravní 

infrastruktury

Program B

Město s dynamickým 

rozvojem

Programové cíle A

Zvýšení podílu zeleně.

Zvýšení ekologické 

likvidace odpadu.

Dobudování vodovodní a 

kanalizační sítě 

k rodinným domům.

Programové cíle C

Zlepšení dopravních 

komunikací.

Zlepšení autobusové 

dopravy.

Zlepšení parkování

na náměstí.

Programové cíle B

Přijetí všech přihlášených 

dětí do MŠ.

Podpora zájmových a 

volnočasových aktivit.

Opatření A

A1: Zvýšení kvality 

životního prostředí

A2: Podpora rozvoje 

tech. infrastruktury

Opatření C

C1: Zvýšení kvality 

dopravní infrastruktury

C2: Zlepšení kvality

veřejné dopravy

Opatření B

B1: Zvýšení atraktivity 

města

B2: Udržitelný rozvoj 

města

The subject of the diploma thesis "Strategic Plan of Town

of Mnichovice" is elaboration of a draft of the strategic plan

for the period 2020-2028. The first part is focused on the theoretical

basis of strategic planning. It also contains recommended structure

of a strategic plan, which is based on practice. The second part is

focused on the evaluation of the town, identification of problematic

areas and elaboration of the strategic plan.
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