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Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města Tišnova 
I .  schvaluje 
 aktualizaci návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 

2025, provedenou v návaznosti na roční hodnocení plnění strategického plánu, dle 
přílohy č. …. zápisu.  
 
 
 
 
 

I I .  bere na vědomí  
 pracovní verzi akčního plánu na rok 2022, který je součástí Strategického plánu pro 

město Tišnov. 
 
 
 

 

Zpracováno dne 09.09.2021 
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Rada města Tišnova 

Mgr. et Mgr. 
Salajka Jaroslav 
vedoucí odboru, 
právník města 

Ing. Švecová Daria 
referent odboru 

 
Bc. Dospíšil Jiří 
starosta města 

    

 
 
 

 

 



Anotace 
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána aktualizace návrhové části Strategického plánu 
pro město Tišnov pro období 2021 – 2025, a to na základě hodnocení jednotlivých 
plánovaných aktivit rozvojových oblastí a priorit.  
 
 
 
 
 
 



Důvodová zpráva 
Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021-2025 (dále jen "strategický plán") je 
základním strategickým dokumentem města Tišnova, tento byl schválen Zastupitelstvem 
města Tišnova dne 19. 06. 2019.  
 
Cílem strategického plánu je zkvalitnění strategického plánování města Tišnova a tvorba 
zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2025. Vytvoření 
cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného strategického plánu města usnadňuje 
plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán je vázán 
harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v 
daném termínu a jejich zpětné zhodnocení. Jako jeho součást se vypracovává také akční 
plán, který má být pravidelně aktualizován. 
 
Předkládaný materiál navazuje na harmonogram úkolů spojený s aktualizací, sledováním a 
hodnocením strategického plánu a tvorbou akčního plánu v roce 2021, který schválila Rada 
města Tišnova č. 2 dne 13. 1. 2021.  
 
Garanti aktivit Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025 vypracovali 
aktualizace, monitoring a hodnocení aktivit a toto předali OKSVV. Samostatně zpracovali 
vývoj indikátorů strategických cílů a v návaznosti na hodnocení navrhují aktivity do 
akčního plánu na rok 2022. Přílohy zahrnují aktualizace aktivit týkající se upřesnění 
termínu realizace, nákladů, drobných upřesnění v názvech aktivit či návrhy radikálních 
změn týkající se vyřazení aktivit.  
 
Součástí strategického plánu jsou i Koncepce rozvoje kultury Města Tišnova (dále jen 
"Koncepce K") a Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku (dále jen "Koncepce CR"), 
což jsou samostatné dokumenty, a proto jsou monitoring a hodnocení aktivit indikátorů 
strategických cílů zmíněných koncepcí, uváděny samostatně. Tyto přílohy byly zpracovány ve 
spolupráci se zástupkyní ředitele MěKS Tišnov Martinou Pavlíčkovou. 
 
Tento proces měl za cíl zmapovat a poskytnout informace o naplňování jednotlivých aktivit 
a opatření strategického plánu, či případné finanční náročnosti. Revize a aktualizace byla 
zahájena ve spolupráci s jednotlivými garanty a vedoucími odborů, kteří spolupracují se 
samosprávou města a průběžně konkretizují, naplňují a sledují stav stanovených aktivit. 
Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města bude konkretizováno v 
akčním plánu. Investiční akce jsou v delším časovém horizontu a detailněji zachyceny v 
investičním výhledu (včetně oprav), jenž si zpracovává OIPP, jak tomu bylo dosud. 
 
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána aktualizace návrhové části dokumentu 
Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025, a to na základě 
provedeného hodnocení jednotlivých plánovaných aktivit rozvojových oblastí a priorit. 
Změny (úpravy) v návrhové části strategického dokumentu jsou zachyceny v příloze 
"Změnový list".  
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Hodnocení plnění strategického plánu - aktualizace aktivit opatření jednotlivých strategických cílů čtyř základních 
rozvojových oblastí z návrhové části Strategického plánu 2021 – 2025 k 15. 8. 2021 

 

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU  PRO MĚSTO TIŠNOV PRO 
OBDOBÍ 2021 –  2025   

Postup při sledování a hodnocení strategického plánu je popsán ve Strategickém plánu pro město Tišnov pro období 
2021 -2025 schváleném ZM 19. 6. 2019, a to v Návrhové části. Popis hodnocení a plnění je ponechán také v závěru 
tohoto dokumentu. 

VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ CÍLE  

VIZE ROZVOJE 

Vize představuje obraz o budoucnosti města. Obsahuje popis představ budoucí podoby města. Slouží jako 
východisko pro návrh přístupů k rozvoji města. Vize je dlouhodobou a sdílenou záležitostí – určuje směřování rozvoje 
města a propojuje jednotlivé střednědobé strategické plány. Proto by měla být i obsahově poměrně stabilní. 

VIZE MĚSTA TIŠNOV DO ROKU 2035 

Přátelské město, kde to žije 

Tišnov bude dále klidným a příjemným místem pro život. Počet obyvatel se postupně stabilizuje na cca 10 tisících 
obyvatelích. Udrží se a bude se rozvíjet spolková činnost, občanská angažovanost a pestré kulturní a společenské 
aktivity. Neziskové organizace budou spolupracovat s městem a vzájemně mezi sebou. 

Centrum města si uchová tradiční ráz. Náměstí bude revitalizováno a bude přizpůsobeno potřebám setkávání 
obyvatel a pořádání akcí.  

Město Tišnov bude rozvíjet svou pozici regionálního obslužného centra. Budou zde dostatečné kapacity škol, 
sociálních a zdravotních služeb a služby budou zajišťovány v souladu s potřebami obyvatel. Zlepší se zázemí budov 
pro pořádání kulturních a společenských akcí. Bude doplněna občanská vybavenost v severní části města.  

Doprava ve městě bude bezpečná pro chodce a cyklisty. Zlepší se dopravní obslužnost mezi jednotlivými lokalitami 
Tišnova a mezi Tišnovem a jeho odlehlejším místními částmi. Zvýší se tak využívání veřejné dopravy. Bude vytvořen 
funkční systém parkování. Budou rozšířeny parkovací kapacity u nádraží a na sídlištích. Bude dobudována 
infrastruktura v místních částech města. 

Bude fungovat komunikace mezi městem a podnikatelskými subjekty. Dostupné prostory pro podnikání budou v co 
největší míře využívat podniky s vyšší přidanou hodnotou. Díky posílení aktivity cestovního ruchu dojde k pozitivním 
dopadům na podnikání a na nabídku akcí ve městě. Zvýší se počet pracovních míst ve městě, a to zejména o 
kvalifikovaná pracovní místa. 

Město rozvine potenciál území kolem řeky Svratky k rekreaci a volnočasovým a sportovním aktivitám. Bude vytvořen 
biokoridor mezi Květnicí a Klucaninou dotvářející zasazení města do atraktivní krajiny. 

Město bude pečovat o okolní krajinu a rozvíjet příroční hodnoty města. Město bude hospodárně využívat 
přírodní zdroje a úsporně nakládat s vodou. Budou chráněny přírodní hodnoty města. Bude zajištěna kvalitní 
péče o významné krajinné prvky. Pro tyto účely budou vykupovány pozemky. Ve všech rozvojových oblastech 
bude město usilovat o adaptaci na klimatické změny. Budou realizována opatření pro zadržení vody v krajině 
i městě přírodě blízkým způsobem. 
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STRATEGICKÉ CÍLE  

Klíčové dlouhodobé a měřitelné mezníky rozvoje města jsou zachyceny v podobě strategických cílů. Jde v nich zejména 
o zachycení komplexních dopadů jak realizovaných rozvojových aktivit, tak působení vnějších vlivů. Vize a strategické 
cíle pomáhají udržovat kontinuitu rozvoje města. Cíle stojí nad jednotlivými rozvojovými oblastmi (= problémovými 
okruhy), prioritami a opatřeními a jsou naplňovány různými kombinacemi plánovaných aktivit. 

 

 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A PRIORITY 

Opatření a konkrétní aktivity návrhové části jsou uspořádány do 4 základních rozvojových oblastí. Tyto oblasti 
se potom člení do celkem 11 priorit. 

 

 

 

 

 

  

SC1: Stabilizovat počet obyvatel města na cca 10 tisících obyvatelích

SC2: Zlepšit občanskou vybavenost města

SC3: Zvýšit počet pracovních míst ve městě

SC4: Zvýšit počet návštěvníků města

SC5: Zlepšit stav dopravní infrastruktury města

SC6: Zlepšit adaptaci města na klimatické změny

I. VYBAVENOST

• A. Zlepšení veřejných služeb

• B. Rozvoj bydlení

• C. Rozvoj kultury

• D. Rozvoj cestovního ruchu

II. INFRASTRUKTURA

• E. Zkvalitnění fungování dopravy

• F. Dobudování a obnova technické infrastruktury

III. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

• G. Zlepšení vzhledu města

• H. Zlepšení životního prostředí

IV. SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE VE MĚSTĚ

• I. Zkvalitnění fungování samosprávy a městského úřadu

• J. Rozvíjení komunikace a spolupráce

• K. Zlepšení podmínek pro podnikání
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 SPECIFIKACE PRIORIT A OPATŘENÍ 

I. VYBAVENOST 

Priorita A. ZLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Cíle priority: 

 Snížit počty dětí / žáků na jednu třídu MŠ / ZŠ. 
 Zajistit dostupnost a kvalitu sociálních zdravotních služeb. 
 Zvýšit nabídku a dostupnost sportovního vyžití. 

 

A.1 Zkvalitnění školství a posílení prorodinných aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace Odhad 

nákladů 

(Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

(Kč) 

Realizováno 
ano/ne 

A.1.1 

Řešení kapacit 
základních škol 

(Ve stávajících ZŠ nejde 
kapacity rozšířit. ZŠ 
využívají žáci z  okolí. 
Prvním krokem je 
iniciovat diskuzi 
s okolními obcemi a 
usilovat o lepší využití 
kapacit jejich škol. 
V případě nutnosti by 
město muselo omezit 
přijímání žáků 
z okolních obcí. 
Výstavba nové ZŠ je až 
poslední možností.) 

 

vedení 
města 

OKSVV 

okolní obce 

od 2019 - - - zahájeno 

A.1.1.a 
Podpora výstavby 
třetí základní školy 

vedení 
města 

okolní obce 
2022 – 

2025 (až 
do 2027) 

   zahájeno 

A.1.2 
Výstavba mateřské 
školy na Honech OIPP  2020–2023 68 mil. 

31 

(§ 3111) 

IROP  

15 mil. 
zahájeno 

A.1.3 

Podpora 
modernizace 
vybavení 
mateřských a 
základních škol 

vedení 
města 

základní a 
mateřské 

školy 

OSMKS 

OIPP 

2020 - 
2025 

 31 

(§ 3113) 

 zahájeno 

průběžně 
realizováno 

A.1.3.a 
Revitalizace 
tělocvičen ZŠ nám. 28. 
října 

OIPP ZŠ 
2021 - 
2022 

7,3 mil. 31 
MMR (4,5 

mil.) 
zahájeno 

A.1.3.b 
MŠ U Humpolky 
(pracoviště Květnická) 
- elektroinstalace 

OIPP MŠ 2021  200 tis. 31 - zahájeno  

A.1.3.c 

Rekonstrukce WC a 
sprchového koutu pro 
zaměstnance (MŠ U 
Humpolky) -  

OSMKS MŠ 
2021 - 

2022 
530 tis. 31 - ne 

A.1.3.d 
Zateplení části budovy 
MŠ Na Paloučku 

OSMKS MŠ 2022 -2023 3,2 mil. 31 - ne 



 

4 

 

Hodnocení plnění strategického plánu - aktualizace aktivit opatření jednotlivých strategických cílů čtyř základních 
rozvojových oblastí z návrhové části Strategického plánu 2021 – 2025 k 15. 8. 2021 

 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace Odhad 

nákladů 

(Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

(Kč) 

Realizováno 
ano/ne 

A.1.3.e 
Rekonstrukce hudebny 
ZUŠ OSMKS ZUŠ 2021 40 tis.  

32 

§ 3231 
- ano 

A.1.3.f 
Rekonstrukce WC ZUŠ 

OSMKS ZUŠ 2021 130 tis.  
32 

§ 3231 
- ano 

A.1.3.g 
ZŠ nám. 28. října – 
víceúčelové hřiště OSMKS ZŠ/ MAP 2021 2 mil. 

31 

§ 3113 
1,9 ne 

A.1.3.h 
ZŠ Smíškova – 
rekonstrukce 
elektroinstalace 

OIPP ZŠ 2021 200 tis.  
31 

§ 3113 
 zahájeno 

A.1.4 

Podpora realizace 
místního akčního 
plánu vzdělávání 
ORP Tišnov 

OKSVV 
realizační 
tým MAP 

1. 7. 2018 
- 

30. 6. 2021 

Celkem 
za období  

0,575 mil. 

32 

§ 3299 

OP VVV 

10,934 mil.  ano 

A.1.4.a 
MAP III. 

 OKSVV 
realizační 
tým MAP 

7/2021 – 
11/2023  

173 570 
pro 2021 

- 2023 

32 

§ 3299 

82. výzva OP 
VVV 

ano 

A.1.5 

Podpora aktivit škol 
ke zkvalitnění 
vzdělávání  

(uplatnění nových 
přístupů a metod, 
spolupráce škol apod.) 

MAP 

 

školy 

OKSVV 

 

MAP II. 

od  

1. 7. 2018 
do 

30. 6. 
2021 

 

MAP III. 

7/2021 – 
11/2023 

MAP II. 

 

  OP VVV ano 

A.1.6 

Podpora rozšíření 
nabídky služeb 
dětských skupin  

(rozšíření cílové 
skupiny dětské skupiny 
směrem k věku pod 2 
roky, v rámci služeb 
může jít např. o 
mikrojesle – po 
vybudování MŠ Na 
Honech by se 
odchodem dětí ve věku 
2 až 4 let měly uvolnit 
kapacity pro mladší 
děti) 

OKSVV 
dětská 

skupina 

2021 

2022 

65 tis./ 
rok 

43 

§ 4339 

MPSV ano 

A.1.7 

Zvýšení kapacit 
mimoškolní činnosti 
školských zařízení  

(MŠ, ZŠ, ZUŠ Tišnov, 
Inspiro – SVČ Tišnov) 

OKSVV 
školská 
zařízení 

2020-2022  

 

 

50 

 

 

15 tis. 

34 

§ 3421 

dotace 
VAM 

 

 

- průběžně 
prováděno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace Odhad 

nákladů 

(Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

(Kč) 

Realizováno 
ano/ne 

A.1.8 

Podpora činnosti 
neziskových 
organizací v oblasti 
mimoškolních 
aktivit dětí a 
mládeže  

(Rodinné centrum 
Studánka; Lesní 
rodinný klub; BRĎO 
TIŠNOV;  Junák – český 
skaut, středisko 
Květnice Tišnov a další) 

OKSVV 
neziskové 
organizace 

průběžně 
přes celé 
období 

 

250 tis. 
/rok 

 

 

 

 

 

 

34 

§ 3421 

dotace 
VAM 

Spoluúčast 
žadatelů; 
další zdroje 
financování 

ano 

A.1.9 

Celková 
rekonstrukce 
objektu staré školy 
na ulici Riegrova 

OIPP  

2023-2025    ne 

A.1.10 

Nalezení dalšího 
smysluplného 
využití budovy 
bývalé školy 
v Jamném 

(zachování prostor pro 
setkávání a komunitní 
využití místních 
obyvatel, hledání 
slučitelného využití 
zbývajících prostor, tak 
aby budova mohla 
ekonomicky fungovat 
jako celek, např. pro 
tišnovské ZŠ, pro 
ekostředisko, pro byty, 
jako zázemí pro 
rodinnou rekreaci) 

OSMKS 
Osadní 

výbor Jamné 

2023-2025  36 

§ 3613 

 zahájeno 

 

A.2 Posílení sociálních a zdravotních služeb 

Finální podoba aktivit vychází z doporučení Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova 
zformulovaných na jednání 7. 2. 2019. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace Odhad 

nákladů 

(Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financován
í 

(Kč) 

Realizováno 
ano/ne 

A.2.1 

Zpracování 
nového 
komunitního 
plánu sociálních 
služeb 

OSV 
široká 

skupina 
aktérů  

2020 50  43 - 

 

 

ano 

A.2.2 

Rozšíření 
pečovatelské 
služby Oblastní 
charity Tišnov 

OSV 
Oblastní 
charita 
Tišnov 

2022 

max 300 
tis. 
(předpokl
ádané 
max. 
náklady 

43 

 

 

 

 

 

ano 
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garance 
rozšíření 
nad 
rámec 
běžné 
spoluúčas
ti na dané 
službě v 
rámci 
dotačního 
systému 
pro rok 
2022) 

MPSV, JMK, 
obce 

A.2.3 

Podpora vysokého 
standardu 
poskytování 
sociálních služeb a 
činností 
neziskových 
organizací v této 
oblasti 

OSV 
poskytovatel
é sociálních 

služeb 

2022 4 600 

(předpokl
ádané 

náklady 
města 

Tišnova 
na 

registrova
né 

sociální 
služby v 

roce 2022 
v rámci 

dotačního 
řízení I. a 
II. kolo a 

příspěvku 
PS CSS 

Tišnov, p. 
o. a max. 

výše 
garance 

za 
rozšiřující 
záměr PS 
Oblatní 
charity 

Tišnov a 
Chráněné 

bydlení 
Skryje 

43 MPSV, JMK, 
obce, dary 

třetích 
subjektů 

poskytovat
elům 

sociálních 
služeb, 

zejm. NNO 

ano 

 

A.2.4 

Navýšení kapacit 
domácí hospicové 
péče  

(rozjíždí Charita) 

OSV 
Oblastní 
charita 
Tišnov 

2022 100  

(max. 
uvažovan
é náklady 
na 
podporu 
Domácí 
hospicové 
péče pro 
rok 
2022). 

43 Zdravotní 
pojišťovny, 
JMK, vlastní 
zdroje 
Oblastní 
charity 
Tišnov 
(dary), 
dotace 
ostatních 
obcí  

ano 

 

A.2.5 
Zřízení pobytové 
odlehčovací služby 

OSV / 
CSS/Oblastní 

charita 
Tišnov 

Centrum 
sociálních 

služeb 

2023-
2025 

- 43 

 

 

- 

připravováno 
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A.2.6 

Zřízení denního 
stacionáře pro 
osoby 
s kombinovaným 
postižením 

OSV / CSS 
Centrum 

sociálních 
služeb 

2023-
2025 

- 43 

 

 

- 

 

připravováno 

 

 

A.2.7 

Pokračování 
v provozu Senior 
taxi a rozšíření 
délky provozu 
během dne 

OSMKS 
Centrum 

sociálních 
služeb 

 310 tis.  22 

§ 2293 

spoluúčast 
seniorů 

ano 

 

A.2.8 

Podpora udržení 
Nemocnice Tišnov 
a jejích vybraných 
oddělení 

(komunikace 
s provozovatelem 
Jihomoravským 
krajem) 

Vedení města 

 

Jihomoravsk
ý kraj 

Vedení 
nemocnice 

-  

 

 

 

             - 

             - bez 
finanční 
spoluúčasti 
– provozuje 
JMK 

průběžně 
plněno 

A.2.9 

Spolupráce 
s Jihomoravským 
krajem na 
vytvoření 
koncepce 
zdravotnictví 
s cílem zajištění 
dostatečné 
kapacity 
specializovaných 
ambulancí 

Vedení města 

 

Jihomoravsk
ý kraj 

 

 

 

 

             - 

 bez 
finanční 
spoluúčas
ti – 
provozuje 
JMK 

 ano 

 

A.2.10 

Podpora 
preventivních 
aktivit, zejména 
práce s mládeží ve 
smyslu prevence 
sociálně-
patologických jevů 
– podpora 
nízkoprahového 
zařízení pro děti a 
mládež a zajištění 
streetworkera 
(minimálně na 
poloviční úvazek) 

OSV 

Oblastní 
charita 
Tišnov, 
Městys 

Lomnice 

2022 486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPSV, JMK, 
Městys 

Lomnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

A.2.11 
Podpora vzniku 
otevřeného klubu 
pro seniory 

OSV 
CSS, Charita, 

knihovna 

2023-
2025 

 43 - ne 

A.2.12 

 

Zajištění 
dostupnosti 
poradenství pro 
pečující osoby a 
pozůstalé 

OSV  

2022 50 tis.  

 

 

        - 

EU project 
do roku 

2022 

ano 

A.2.13 

Podpora 
mezigeneračních 
aktivit 

viz  Zřízení 
dobrovolnického 
centra 

OSV 
Oblastní 
charita 
Tišnov 

 

2023 

 

Prozatí
m 

nevyčísl
eno 

43 MAS Brána 
Vysočiny 

v přípravě 
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A.3 Zlepšení podmínek pro sport 

Současný přístup k rozvoji sportu je stanoven v Koncepci sportu města Tišnova 2018–2021 (dokončena v srpnu 2017). 
V plánovací části nazvané Návrhy a doporučení stanoví následující okruhy priorit rozvoje sportu na území města: 

I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 
II. Provoz a údržba sportovních zařízení 
III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže nejen v hale a tělocvičnách v majetku 

města 
IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají mu tím dobré jméno 
V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 
VI. Grantový systém 
VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou veřejnost 
VIII. Koordinace sportu na území města 
IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů 
X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit 
XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017–2020 

U jednotlivých priorit jsou uvedeny typové podporované aktivity a doporučení, na co by se mělo město zaměřit. Vzhledem 
k obecnějšímu pojetí koncepce je žádoucí ve strategickém plánu konkretizovat aktivity na realizační období plánu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

A.3.1 

Podpora sportování 
mládeže v Tišnově 
za zvýhodněných 
podmínek  

(z velké části již 
funguje, nutná 
detailnější analýza 
fungování a 
konkrétních potřeb 
sportovních 
organizací) 

OKSVV 
sportovní 

organizace 

2021 - 
2025 

2 450 tis. 
Kč/ rok  

34 

§3419 

Spoluúčast 
žadatelů či 

získání 
prostředků z 

jiných 
dotačních 

titulů 

ano 

průřezově 
celým 

strategickým 
plánem 

2021-2025 

A.3.1.a 
Koncepce sportu 2022 
- 2026 OKSVV 

sportovní 
organizace/odbor

ný konzultant 

2021-
2022 

75 tis.  34 

 

- ne 

A.3.2 

Podpora 
všestrannosti sportu 
pro seniory  

(spolupráce města se 
sportovními kluby a 
organizacemi –  širší 
nabídka sportu pro 
seniory)  

OKSVV 
sportovní 

organizace 

 

2022 -
2025 

 

10 tis. 

36 

 

 průběžně  

A.3.3 Instalace 
venkovních 

OSMKS    36 Ne  ano 

A.2.14 

Výstavba smuteční 
síně v prostoru 
nového hřbitova  OIPP  

2019 -

2022 Cena díla 

s DPH 

34 mil. 

36 - probíhá  

A.2.15 
Zlepšování stavu a 
prostředí nového 
hřbitova 

OSMKS  
12/2022 300 tis. Kč 36 

§ 3632 

ne ne 

A.2.15.a 
Nové kolumbárium 

OSMSK OIPP 
2021 450 tis. Kč 36 

§ 3632 

ne zahájeno 

A.2.15.b Drobné opravy  
OSMKS OIPP 

2022 60 tis.  36 

§ 3632 

ne  
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

posilovacích strojů 
pro všechny 
generace u 
cyklostezky na 
Železné 

A.3.4 

Vypracování studie 
možného 
vybudování 
tišnovského 
bikeparku (singltrek) 

OSMKS 

OIPP/ 

koordinátor 
mobility + odborní 

pracovníci 

    ano 

A.3.5 
Vylepšení hřiště na 
sídlišti Pod Květnicí 

OSMKS  
2020  34 - ano 

A.3.6 

Vyhodnocení 
možnosti zajištění 
teplejší vody na 
koupališti 

OSMKS  

2020-
2021 

 34 - ano 

A.3.7 

Zajištění údržby 
dětských hřišť a 
jejich rozvoj 
o moderní 
interaktivní prvky 

OSMKS  

průběžně 
celým 

obdobím 
2021-
2025  

 34 

§ 3421 

 ano 

A.3.7.a 

Rekonstrukce umělého 
povrchu – vrchní 
hřiště ZŠ nám. 28. 
října 

OSMKS  ZŠ 

2021 895 tis. 34 

§ 3421 

- ano 

A.3.7.b 
Výměna a doplnění 
drobných herních 
prvků  

OSMKS  
2022 - 
2025 

100 tis./ 

rok  

34 

§ 3421 

- průběžně 

A.3.8 
Pokračování v 
rekonstrukci areálu 
letního kina 

OIPP 
městská 

architektka/MěKS 

2021-
2025 

 33 

§ 3392 

- v realizaci 

A.3.8.a 
Ozvučení letního kina 

MěKS OIPP 
2021 - 
2022 

 rozpočet  

MěKS 

 v realizaci 

A.3.8.b 
Rekonstrukce areálu 
letního kina - studie 2. 
etapa 

OIPP 
městská 

architektka/MěKS 

 2022 800 tis.  33 

§ 3392 

 ne 

A.3.9
  

 

Podpora 
dobudování zázemí 
sportovní haly  

(majitelem haly je 
Sdružení sportovních 
klubů Tišnov, které 
dosud využívá šatnu a 
zázemí sokolovny, 
majitelem pozemku 
pod halou je však Sokol 
Tišnov – bude nutno 
dořešit) 

vedení 
města 

OIPP /OKSVV 
(dotace) 

SSK Tišnov 

    ano 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

A.3.10 

Podpora 
rekonstrukce 
sokolovny  

(sokolovna je 
využívána k požádání 
společenských akcí, jde 
o největší dostupný 
prostor ve městě, 
majitelem je Sokol 
Tišnov) 

vedení 
města 

OIPP /OKSVV 
(dotace) 

Sokol Tišnov 

  34  průběžně 
plněno 

A.3.11 

Podpora zvětšení 
kapacity krytých 
tenisových dvorců a 
sociálního zázemí v 
areálu na Ostrovci  

(současné dva kryté 
dvorce nedostačují 
kapacitě hráčů, 
majitelem je SK Tenis 
Tišnov) 

vedení 
města 

SK Tenis Tišnov 

    ne 

A.3.12 

Podpora rozvoje 
sportovních a 
volnočasových 
aktivit v areálu na 
Ostrovci vedení 

města  

 

 

OSMKS 

OIPP, OKSVV 
(dotace) 

místní sportovní 
kluby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-
2023 

3 000 tis. 
Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 mil.  

34 

§ 3419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vhodný 
dotační titul 

ano 

 

 

Priorita B. ROZVOJ BYDLENÍ 

 

Cíle priority: 

 Optimalizovat strukturu bytového fondu města. 
 Vytvářet podmínky pro zkvalitňování bytového fondu ve městě. 

 

B.1 Rozvoj bytového fondu v majetku města 

Rozvoj bytového fondu v majetku města je komplexně řešen v Bytové koncepce města Tišnova 2017–2027 (dokončena 
v únoru 2016). Vize v této oblasti je: Bytový fond města Tišnova přispívá k uspokojování potřeby bydlení u občanů města Tišnova, 
kteří mají nižší šanci uspět na komerčním trhu s nájemním a vlastnickým bydlením. Dlouhodobě je zachována kvalita bytového fondu 
města Tišnova prostřednictvím odpovídající investiční strategie a efektivní správy. 

 

Priority a opatření bytové koncepce jsou následující: 

 

Priorita A Optimalizace struktury bytového fondu města Tišnova 

Opatření A 1 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska počtu a velikosti bytů 
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Opatření A 2 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska režimu bytů 

Opatření A 3 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska ceny nájmu bytů 

 

Priorita B Zvýšení kvality a efektivity správy bytového fondu města Tišnova 

Opatření B 1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu města Tišnova 

Opatření B 2 Nastavení investiční strategie ve vztahu k bytovému fondu města Tišnova 

Opatření B 3 Optimalizace procesu prodeje bytů určených k prodeji 

Opatření B 4 Modernizace správy dat pro oblast bytového fondu 

 

Opatření jsou rozpracována do podoby konkrétních aktivit. U každé aktivity je uveden její cíl, zdůvodnění, monitorovací ukazatele 
a garant. 

 

Ke koncepci je zpracováván akční a střednědobý plán v podobě přehledu konkrétních záměrů výstavby bytů a rekonstrukce a 
oprav bytů. Tyto záměry budou vstupovat do akčního plánu k realizaci strategického plánu. 

 
B.1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu města Tišnova 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

B.1.1 

Bytové domy  OSMKS/ 

vedení 
města 

OIPP   36 - ne 

B.1.1.a 
Bytové domy v areálu 
inženýrských staveb - 
studie 

OIPP OSMKS 
2022 - 
2023 

900 tis. 
36  

§ 3612 
 ne 

B.1.1.b 
Revitalizace BD domu 
Na Mlékárně 795 

OIPP OSMKS 2021-2023 26 mil. 36 - zahájeno 

B.1.1.c 
Udržovací práce na 
BD bytovém domě 
Komenského 145 

OIPP  2021 2,45 mil. 
36  

§ 3612 
- ano 

B.1.1d 
Rekonstrukce 
zdravotechniky na BD 
nám. Kom. 145 

OSMKS  2021 1,5 mil.  
36 

§ 3612 
 ano 

B.1.1.e 
Rekonstrukce 
uvolněných bytů OSMKS  každoročně 

600 tis. na 
2021 

  
36 - průběžně 

B.1.1.f 
Rekonstrukce 
zdravotechniky BD 
Polní 639 - 640 

OSMKS  

2021 

800 tis. 
36 

§ 3612 
- ano 

 

B.2 Zlepšování podmínek pro bydlení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

B.2.1 

Revitalizace sídlišť a 
jejich adaptace na 
změnu klimatu 

 

vedení 
města  

OSMKS 

OIPP 

    rozpracováno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

B.2.2 
Revitalizace sídlišť - 
Revitalizace sídliště 
Květnice 

vedení 
města  

OIPP 

OSMKS 

  37 

§3745 

dle nabídky 
dotačních 

titulů  

rozpracováno 

B.2.2.a 
Revitalizace sídliště 1. 
etapa – ul. Květnická OIPP OSMKS 

2022- 2025 15 mil. 37 

§ 3745 

 rozpracováno 

B.2.2.b 
Revitalizace sídliště 2. 
etapa – ul. Dřínová OIPP OSMKS 

2022 300 tis.  37 

§ 3745 

 ne 

B.2.3 
Podpora vzniku 
komunitních zahrad OSMKS 

skupiny 
obyvatel 

2021 250 tis.  37 

§ 3745 

ne rozpracováno 

B.2.3.a 
Komunitní zahrada ul. 
Wagnerova OSMKS 

skupiny 
obyvatel 

2022 250 tis.  37 

§ 3745 
OSMKS 

zahájeno 

B.2.4 

Komunikace města 
se soukromými 
investory v oblasti 
výstavby bytů 

(zejména vyjednávání 
podmínek) 

OÚP + 
vedení 
města 

 

OÚP + OSŘ 

Městská 
architektka 

    ano 

 

 

Priorita C. ROZVOJ KULTURY – hodnocení viz samostatná příloha 

Rozvoj kultury je komplexně řešen v Koncepci rozvoje kultury Tišnova (dokončena v roce 2019). 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření:  

 

1. Nabídka je atraktivní a dostupná pro všechny cílové skupiny 

 1.1 Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou kulturní organizace spolupracovat 
 1.2 Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a koordinovat ji mezi kulturními organizacemi 

(specificky rodiče a předškolní děti, náctiletí, senioři) 
 1.3 Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města trvalé i dočasné povahy 
 1.4 Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   

 

2. Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny, místní i návštěvníky města 

 2.1. Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu s okolním veřejným prostorem 
 2.2. Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii a s uživatelským komfortem pro 21. století1 
 2.3. Rozvíjet osu Kostel sv. Václava – Náměstí Míru – Jungmannova – Muzeum 
 2.4. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny a jejího okolí  
 2.5. Zapojit řeku do života města 
 2.6. Zajistit místa setkávání ve veřejném prostoru ve spolupráci s obyvateli    

 

3. Aktéři spolupracují na tvorbě programu pro místní i návštěvníky města 

 3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí  
 3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 

Koncepce rozvoje kultury je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. Jsou v ní obsaženy i indikátory opatření a 
odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 

 

                                                             
1 Rekonstrukce a rozšíření kapacity velkého sálu, rekonstrukce menšího sálu pod kinem 
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Priorita D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU – hodnocení viz samostatná příloha 

Rozvoj cestovního ruchu je komplexně řešen v Koncepci rozvoje cestovního ruchu Tišnovska (zpracována v roce 2018). 
Jejím cílem je lépe využít potenciál cestovního ruchu a přitáhnout do města více návštěvníků. Zvýšená návštěvnost by potom měla 
přispět i k rozvoji služeb pro obyvatele města. Vize rozvoje cestovního ruchu je „Tišnov a Tišnovsko jsou mezi obyvateli 
Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna známé a využívané jako výletní místo, město se zajímavou kulturní nabídkou.“ 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření: 

1. Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingového řízení 

1.1. Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní a dosáhnout kvality programu a propagace, aby se podařilo přilákat 
i nerezidenty 

1.2. Vytvořit produkt (y) CR pro seniory a produkt (y) pro návštěvníky Porta coeli 

1.3. Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a zlepšit cyklistickou infrastrukturu a značení cyklistických tras. 

1.4. Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly stěžejní fenomény a produkty CR 
Tišnovska 

 

2. Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna identifikují Tišnov jako místo zajímavé k návštěvě 

2.1 Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní minipivovary  

2.2. Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu minerálů do podoby události s vysokou návštěvností 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

2.4. Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi. Zprovoznit další atraktivity pro návštěvníky (věž 
kostela, podzemí). 

 

3. Vybrané lokality okolí města jsou rozvinuty tak, že se staly atraktivními výletními místy i pro obyvatele Jihomoravského 
kraje, Vysočiny a Brna 

3.1 Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní areál dalšími sportovními a zábavně-naučnými prvky tak, aby se stal 
vyhledávaným výletním místem 

3.2 Rozvíjet veřejný prostor a vybrané lokality v okolí města tak, aby motivovali k pobytu a procházkám 

 

4. Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na propagaci fenoménů Tišnova, sběru dat o návštěvnících, identifikování problémů v CR, 
na rozvoji produktů CR a na řešení problémů v CR 

4.1. Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů a aktualizovat seznam problémů v CR 

4.2. Nastavit systému sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí a turistických cílů, využívání produktů 
atp. a data pravidelně analyzovat 

4.3. Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, aby měla jasně stanovené výkonově koncipované cíle a rozšířit členskou základnu 
organizace o podnikatelské subjekty a NNO 

4.4. Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou implementaci koncepce a další rozvoj CR – fond podpory a koordinátora CR 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. Jsou v ní obsaženy i indikátory 
opatření a odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 

 

 II. INFRASTRUKTURA 

Priorita E. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ DOPRAVY 

Přístup k rozvoji dopravy je zpracován v Koncepci řešení dopravy ve městě Tišnově (dokončena v prosinci 2016, schválena 
25. 9. 2017). Ve vizi uvádí: „Město Tišnov v roce 2050 bude městem spokojených obyvatel, městem krátkých cest, s fungující 
dopravní infrastrukturou, umožňující svobodnou volbu dopravního prostředku a zároveň místem, kde kvalita veřejných 
prostranství přispěje k lepší kvalitě života ve městě.“ 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnova uvádí následující strategické cíle: 

 Dobudování páteřní dopravní sítě s vazbou na nadregionální síť s cílem zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném 
systému a současné eliminace zbytné dopravy z centrální části a rezidentních území města 

 Odstranění bodových závad na existující komunikační síti 

 Vhodnou organizací dopravy podpořit eliminaci zbytné dopravy z centrální části a rezidentních území města 
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 Vytvoření takových podmínek pro parkování, které naplnily rostoucí potřebu po parkování, zároveň by však 
neznemožňovaly zkvalitňování veřejných prostranství 

 Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy 

 Zvýšit integraci udržitelných módů dopravy a podpora systému P+R v rámci IDS JMK 

 Zvýšení nabídky alternativních módů IAD – omezení růstu automobilizace 

 Rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru a v přístupnosti veřejných budov 

 Nerozšiřovat zastavěné území města do odlehlých oblastí bez vytvoření adekvátní nabídky 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově uvádí v průvodní zprávě přehled konkrétních aktivit města (viz str. 25–33, 
v samostatném dokumentu specifikuje i podněty k řešení bezbariérových tras). Strategický plán z navržených staveb a 
dalších opatření vybírá ty, které budou realizovány v období 2021–2025. 

Cíle priority: 

 Opravit nejproblematičtější místní komunikace a chodníky. 

 Doplnit parkovací místa. 

 Zajistit bezbariérové trasy po městě. 

 Dobudovat cyklostezky pro spojení s okolními obcemi. 

 Zlepšit dopravní obslužnost v rámci města. 

E.1 Řešení infrastruktury pro automobilovou dopravu v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.1.1 

Rekonstrukce 
krajských komunikací 
(Kraj chce dostat do 
IROP. Od 2018 je stavební 
povolení, realizace 2020 
až 2021 ve spolupráci 
kraje a města. 

Město bude budovat 
chodníky. Na křižovatce 
Riegrova a Černohorská 
bude kruhový objezd.) 

OIPP 

 

SUS JMK 

SVaK 

vedení 

města 

2021–
2022 

Část 
investova

ná 
městem 
45 mil. 

22 

§ 2219 

3 mil. v realizaci  

E.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření projektů a 
provedení 
rekonstrukcí místních 
komunikací ve 
špatném stavu  

(Kompletní 
rekonstrukce: 
Havlíčkova, Vrchlického, 
Husova, Horova, 
Dřínová, Osvobození.  
Plošné a lokální opravy 
pozemních komunikací 
včetně chodníků)  

OIPP 

  

OSMKS/ 

městská 
architektka 

2021-
2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,95 
mil./rok   

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne  

 

 

 

 

 

rozpracován
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.2.a Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici 
Havlíčkova 

OIPP  
2024-
2025 

15 mil.  

22 – 

rozpracován
o 

E.1.2.b Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici Husova 

OIPP  
2022-
2023 

  
rozpracován

o 

E.1.2.c Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici 
Vrchlického 

OIPP  
2024 -
2025 

22 – 

rozpracováno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.1.2.d Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici Horova  

OIPP  
2024 -
2025 

22 – 

rozpracováno 

E.1.3 

Vybudování dalšího 
parkoviště u vlakového 
nádraží  

OIPP  

2020  22 IROP ano 

E.1.4 

 

 

 

 

 

Vybudování dalších 
parkovišť či 
parkovacích míst  

(na sídlištích, u 
sokolovny – nejdříve 
v ploše, resp. do 
budoucna případně 
parkovací dům) 

OIPP 

 OSMKS 

 

 

 

průřezově  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpracováno 

 

 

 

 

E.1.4.a 
Parkoviště za 
penzionem – odstavná 
plocha za penzionem  

OIPP  
2022 1,8 mil. 22 

§ 2219 

500 tis.  připravováno 

E.1.5 

Prosazování a 
příprava vybudování 
spojnice mezi silnicí 
Lomnickou s 
Černohorskou  
(trasa je stanovena v 
územním plánu jako 
koridor pro místní 
komunikaci, 
komunikace by měla být 
budována jako krajská 
komunikace) 

vedení 
města 

JMK 

2021 -
2025 

   rozpracováno 

E.1.6 

Zlepšení organizace 
dopravy ve městě 

(zejména odklon 
nákladní dopravy z 
centra města) 

vedení 
města  

+  

OSMKS 

ODŽÚ, 

Městská 
policie 

Komise pro 
dopravu a 

bezpečnost 

    zahájeno – 
průběžně 

plněno 

E.1.7 

Přehodnocení 
dopravních opatření v 
oblasti 
zjednosměrnění ulic 

Městská 
policie 

ODŽÚ, 

OSMKS 

 

    ano - průběžně 
plněno 

E.1.8 

Vyhodnocení přínosu 
placeného parkování 
v centru města včetně 
případných úprav či 
rozšíření 

Městská 
policie 

ODŽÚ, 

OSMKS 

 

2021   ne ano  
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.1.9 

Podpora 
elektromobility 

(např. vybudování 
dobíjecího místa) 

vedení 
města 

+ 

OSMKS 

OIPP 

+ 

koordinátor 
mobility 

+soukromé 
subjekty 

2021-
2025 

   rozpracováno 

 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.2.1 

Zajištění 
bezbariérových tras  

(zejména odstranění 
závad 
identifikovaných 
v koncepci řešení 
dopravy ve městě) 

OSMKS  OIPP 

průběžně 200 tis. 
/rok 

22 ne průběžně 
řešeno 

E.2.2 

Vybudování 
přechodů pro 
chodce či míst pro 
přecházení 

OSMKS JMK 

průběžně 

do 2025 

150 tis./ 
rok 

22 SÚS JMK zahájeno 

E.2.3 

Zklidnění dopravy 
v obytných zónách  

(výběr vhodných 
opatření dle 
konkrétní situace) 

OSMKS Městská policie 

2021 - 
2025 

 22  rozpracováno 

E.2.4 

Zpevnění účelové 
komunikace Tišnov 
– Březina podél 
Svratky 

OSMKS Obec Březina 

2022-
2025 

 

 

 22  ne 

E.2.5 

Řešení podmínek 
pro cyklodopravu 
uvnitř města 

(obousměrný provoz 
v jednosměrných 
komunikacích, 
cyklopruhy) 

OSMKS 

 

OSMKS, 

OIPP 

koordinátor 
mobility 

dopravní 
specialista 

2021-
2025 

 22  rozpracováno 

E.2.6 
Veřejné osvětlení 
podél (cyklo) stezky 
na Železné 

OSMKS OIPP 
2022 -
2025 

 36 vhodný 
dotační titul 

zahájeno 

E.2.7 

Zajištění bezpečné 
pěší a cyklistické 
dopravy 

(např. doplnění 
oddělovacích pásů či 
jiných opatření) 

OSMKS 

 

OIPP 

koordinátor 
mobility 

dopravní 
specialista 

2021-
2025 

   rozpracováno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.2.8 

Řešení mobility 
města s důrazem na 
podporu pěší, 
cyklistické a 
veřejné dopravy 
v návaznosti na 
koncepci řešení 
dopravy ve městě 

koordinátor 
mobility 

 

OSMKS, 

OIPP 

ODŽÚ 

městská 
architektka 

dopravní 
specialista 

průběžně    rozpracováno 

 

E.3 Dobudování a rekonstrukce dopravní infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v Kč) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.3.1 

Oprava účelové 
komunikace v 
Hájku směrem ke 
krajské komunikaci 
Všechovice – Unín  

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-
Hajánky 

2021 195 tis.  22 ne  rozpracováno  

E.3.2 

Oprava účelové 
komunikace nad 
rodinnými domy v 
Hajánkách  

 
OIPP 

Osadní výbor 
Hájek-

Hajánky – 
nutná 

spolupráce 
s VAS 

(odvodnění) 

OSMKS 

2024 - 
2025 

5 mil. 22 vhodný 
dotační titul 

ne 

E.3.3 

Oprava zbývajících 
místních 
komunikací a 
účelových cest v 
části Hájek-Hajánky  

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-
Hajánky 

2020 557 tis.  22 ne ano 

E.3.4 

Oprava zbývajících 
místních 
komunikací a 
polních cest v části 
Jamné  

(2020 – oprava 
povrchu komunikace) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Jamné 

2021 -
2025 

průběžně 

 22 ne (možný 
dotační titul) 

rozpracováno 

E.3.4.a 

Rekonstrukce a 
odvodnění 
komunikace Jamné – 
úsek stará škola - 
stolařství 

OIPP 

Osadní výbor 
Jamné 

OSMKS 

2023 - 
2025 

8 mil. 22 

§ 2212 

ne (možný 
dotační titul) 

ne 

E.3.5 

Oprava místních 
komunikací a 
účelových cest v 
místní části Pejškov 

OSMKS 
Osadní výbor 

Pejškov 

2025  22 vhodný 
dotační titul 

ne 
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E.4 Zlepšení dopravní obslužnosti ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

E.4.1 

Posílení dopravní 
obslužnosti města 
pomocí spojů IDS 
JMK  

(vytipování potřebných 
míst/zastávek, 
protažení / využití 
stávajících linek IDS; 
doplnění zastávek např. 
u nemocnice, u centra 
sociálních služeb, cíle i 
snížení nutnosti vozit 
děti do školy autem, 
navázání spojů na vlak; 
propagace možností 
využití mezi občany) 

OSMKS  

vedení 
města 

KORDIS 

ČSAD Tišnov 

 

2020-
2025 

 22  průběžně v 
rámci nových 

investic  

E.4.2 

Prověření možného 
zřízení okružní linky 
městské hromadné 
dopravy  

(dle potřeby 
zpracování studie, 
v návaznosti na řešení 
obslužnosti pomocí 
spojů IDS JMK, 
v minulosti se již 
zkoušelo, bylo to 
nákladné a zájem 
obyvatel byl malý, 
zohlednění nových 
zastávek při 
rekonstrukci Riegrovy 
ulice a dalších ulic, řešit 
odlehlejší části jako 
Trnec, Trmačov, 
Červený mlýn, lze využít 
menší autobusy) 

OSMKS 

 

KORDIS 

ČSAD Tišnov 

vedení 
města 

do 2022    Ne 

E.4.3 

Podpora 
rekonstrukce 
vlakového nádraží  

(vyjednat větší čekárnu, 
doplnění parkování pro 
kola a zajištění ochrany 
kol) 

vedení 
města 

SŽDC 

OSMKS 

městská 
architektka 

  bez 
finanční 

náročnosti 

 rozpracováno 

E.4.4 

Projednání a 
technická příprava 
pro zajíždění 
vybraných linek 
autobusu do Hájku a 
Hajánek  

(alespoň spoje pro děti 
do ZŠ, nyní autobus 
staví jen na silnici 
II/377; za tímto účelem 
byla zatrubněna 
vodoteč a vytvořena 
plocha, která by 

OSMKS  

 

KORDIS 

ČSAD Tišnov 

+ osadní 
výbor 

vedení 
města 

    zahájeno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

sloužila jako točna – 
problém je se sjízdností 
v zimním období – 
příslušné komunikace 
neudržuje SÚS JMK, 
neotočí se tam autobus 
delší než 10 m) 

 

 

Priorita F. DOBUDOVÁNÍ A OBNOVA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Cíle: 

 Zlepšit fungování technické infrastruktury. 
 Dobudovat technickou infrastrukturu v místních částech města. 

 

F.1 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

F.1.1 

Průběžná výměna 
veřejného osvětlení 
za úspornější 

 (jsou využívány dva 
typy svítidel – na 
hlavních ulicích a na 
sídlištích; důraz na 
snížení světelného 
smogu a na 
minimalizaci modrého 
spektra) 

OSMKS 
JICOM 

(správce 
osvětlení) 

2021- 
2025 

300 – 
600 tis. / 

rok 

36 

§ 3631 

ne  ano 

F.1.1.a 

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – ulice Na 
Mlékárně 

OSMKS 
JICOM 

(správce 
osvětlení) 

2022 2 mil. 36 

§ 3631 

ne  ne 

F.1.2 

Rekonstrukce 
veřejného osvětlení  

(současně 
s rekonstrukcemi 
místních komunikací, 
důraz na snížení 
světelného smogu a na 
minimalizaci modrého 
spektra) 

OSMKS 

 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 

OIPP 

2021- 
2025 

500 – 
600 tis. / 

rok 

§ 3631 ne  ano 

F.1.2.a 

Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v 
návaznosti na 
rekonstrukce ulic  

OIPP 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 

OIPP 

2021- 
2025 

viz E.1.2 

a B.2.1.b 

22  

37 

 rozpracováno 

F.1.2.b 

Rekonstrukce 
veřejného osvětlení 
v ulici Jamborova OSMKS 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 

OIPP 

2022  700 tis. 36 

§3631 

- ne 

F.1.3 

Rozšíření služeb 
sběrného dvora o „re-
use centrum“ 

 

OIPP 

 

OSMKS 

 

2021 - 
2022 

2021 

7,3 mil 

  

37 2022 

4,5 mil. 

OPŽP 

zahájeno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

F.1.4 

Rekonstrukce a 
rozšíření městského 
kamerového 
systému  

(v roce 2018 bylo 21 
kamer, průběžně se 
doplňují, např. prostor 
před nádražím se 
zaparkovanými koly) 

Městská 
policie 

 

OSMKS 

OIPP 

2021-
2025 

100 tis./ 
rok  

53 

§ 5311 

- ano 

průběžně 

F.1.5 

Zavedení free wi-fi 
na náměstí, v parku 
a na dalších 
veřejných místech 

OSMKS  

2020 10 tis. Kč  dotace EU 
„Nástroj pro 

propojení 
Evropy“ 

(CEF) 15 tis. 
€ 

ano 

F.1.6 

Podpora zvýšení 
kapacity čistírny 
odpadních vod 
Tišnov – Březina  

 
vedení 
města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko 

2021-
2025 

   průběžně 

F.1.7 

Systematický 
přístup k úsporám 
energií a zdrojů  

(zavádění u majetku 
města i celková 
podpora, město má 
sjednaný energetický 
management) 

OSMKS 
MIX-MAX 

energetika  

2021 -
2025 

   ano 

 

F.2 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

F.2.1 

Podpora vybudování 
vodovodu v Pejškově  

 

Svazek 
vodovodů 

a 
kanalizací 
Tišnovsko 

+ 

vedení 
města 

OSMKS 

+ 

 osadní výbor 
Pejškov 

2021-
2022 

   rozpracováno 

F.2.2 

Rekonstrukce úseků 
vodovodního potrubí 
v havarijním stavu v 
Jamném 

Svazek 
vodovodů 

a 
kanalizací 
Tišnovsko 

+ 

Vedení 
města 

 

OSMKS 

+ osadní 
výbor Jamné 

    ano 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

F.2.3 

Posílení vodovodu v 
Hájku–Hajánkách  

 

Svazek 
vodovodů 

a 
kanalizací 
Tišnovsko 

+ 

vedení 
města 

OSMKS 

+ osadní 
výbor Hájek – 

Hajánky 

+OIPP 

2022-
2023 

2,5 mil 23 
§2310 

předpoklad 
1,3 mil. 

ne 

F.2.4 

Podpora dobudování 
chybějící kanalizace 
(v místních částech 
Pejškov, Jamné, Hájek i 
Hajánky; realizátorem je 
Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko, 
hledání ekonomicky a 
provozně přijatelného 
řešení) 

Svazek 
vodovodů 

a 
kanalizací 
Tišnovsko 

+ 

vedení 
města 

 

 OSMKS 
+osadní 
výbory 

+OIPP 

    ne 

F.2.5 

Vybudování 
veřejného osvětlení 
od zastávky Hájek, 
rozc. 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-
Hajánky 

2021 302 tis.  36 - ano 

F.2.6 

Zavedení veřejného 
přístupového bodu 
internetu (wi-fi) u 
kulturního domu 
Hajánky 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-
Hajánky 

2019 5 tis.  36  ano  

 

 III. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 

Priorita G. ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA 

Cíle: 

 Revitalizovat zanedbané veřejné prostory ve městě. 
 Posílit údržbu a úklid ve městě. 

 

G.1 Revitalizace lokalit ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

G.1.1 

Revitalizace náměstí 
Míru  

(vytvoření prostředí pro 
setkávání a společenský 
život občanů) OIPP 

městská 
architektka  

OSMKS 

dopravní 
specialista 

koordinátor 
mobility 

MěKS 

2021 -
2023 

 22 

§ 2219 

 rozpracováno 

G.1.2 

Oživení nábřeží podél 
řeky Svratky a 
vytvoření rekreační 
zóny  

OSMKS 
městská 

architektka 

    částečně 
řešeno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

G.1.3 
Umísťování 
uměleckých děl ve 
městě 

MěKS OSMKS 
  rozpočet 

MěKS 
 ano  

G.1.4 
Vybudování parku v 
lokalitě Hony za 
Kukýrnou 

OIPP 
městská 

architektka 

2020-
2021 

6,6 mil 37 OP ŽP (SC 4.4) ano 

G.1.4.a 
Následná péče parku 
Hony za Kukýrnou OSMKS  

2022 - 
2023 

300 tis. 
/rok 

37 

§ 3745 

  

G.1.5 

Výsadba a obnova 
zeleně ve městě  OSMKS 

vedení města 
Komise ŽP 

 

2021-
2025 

1 - 2 
mil./rok 

37 dle možností  ano 

G.1.6 

Zajištění jednotného 
vzhledu mobiliáře a 
orientačního značení 
(rozcestníky) v centru 
města  

(podpora genia loci) 

OSMKS 

MěKS 

městská 
architektka 

2022 -
2025 

200 tis./ 

rok 

37 ne ne 

G.1.7 

Rekonstrukce 
veřejných prostranství 
z hlediska adaptace na 
změnu klimatu a 
zadržení vody 

OIPP  

    rozpracováno 

G.1.8 
Využívání architektů 
při řešení veřejných 
prostor ve městě 

OIPP 
městská 

architektka 

    ano 

G.1.9 

Systematický přístup 
ke zlepšení veřejných 
prostranství  

 

OSMKS 

městská 
architektka 

Komise ŽP 

2020–
2025 

 36 

OP Z (SC2.3.1) 

průběžně 

G.1.10 

Pokračování 
v eliminaci reklamního 
smogu  

(méně reklam, zkvalitnění 
reklam, zlepšení vzhledu 
fasád) 

OSMKS 
městská 

architektka 

2021 -
2025  

   zahájeno  

 

G.2 Zajištění údržby a čistoty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější zdroje 
financování 

Realizováno 
ano/ne 

G.2.1 

Vylepšení úklidové 
techniky  

(včetně vytvoření dalších 
pracovních míst v úklidové 
pracovní skupině) 

OSMKS  

2020–
2025 

1 mil. / 
rok 

37 

22 

- řešeno 
průběžně 

G.2.2 
Optimalizace počtu 
nádob/košů na tříděný 
odpad po městě  

OSMKS  
2021–
2022 

 37 - zahájeno 

G.2.3 

Zkulturnění stanovišť 
kontejnerů na odpad  

(např. vybudování 
přístřešků) 

OSMKS  

2021 -
2025 

400 tis. / 
rok 

37 

§3723 

 zahájeno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v Kč) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější zdroje 
financování 

Realizováno 
ano/ne 

G.2.4 
Vytvoření prostoru pro 
volný pohyb psů  

OSMKS  
2020-
2021 

195 tis.  34  ano 

 

 

Priorita H. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cíle: 

 Zlepšit ochrany přírody a půdního fondu. 
 Zvýšit množství zeleně ve městě a jeho zázemí. 
 Snížit dopady města na životní prostředí. 
 Posílit adaptaci města na klimatické změny. 

 

H.1 Realizace krajinných opatření 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

H.1.1 
Realizace komplexních 
pozemkových úprav 

vedení 
města 

Státní 
pozemkový 

úřad 

+ OÚP 

 

    zahájeno 

H.1.2 

Realizace biokoridoru 
Klucanina – Květnice 
a dalších prvků 
územního systému 
ekologické stability 

OSMKS 

 
OIPP 

2020-
2021 

1,1 mil. 37 ano – 1,1 mil. 
OPŽP 

částečně 
splněno 

H.1.3 

Posílení ochrany 
přírodní památky 
Květnice 

(zamezení ničení živé i 
neživé přírody)  

OŽP 

Městská 
policie, 
OSMKS 

Komise ŽP 

2021- 
2025 

10 tis./ Kč 37 

§ 3769 

 průběžně 

H.1.3.a 

Obnova naučné stezky na 
Květnici – posílení 
ochrany výchovou 
návštěvníků 

OŽP 

OKSVV  

+ 

 OSMKS 

2022 300 tis.  37 ne zahájeno 

H.1.4 

Trvalá péče o 
významné krajinné 
prvky  

(např. zajištění výkupů 
pozemků) 

OSMKS OŽP 

2021 -
2025 

50 tis. / 
rok 

37 ne ano 

H.1.5 
Výsadba alejí podél cest 
a liniových krajinných 
prvků 

OSMKS OŽP 
2021 -
2025 

50 tis. / 
rok 

37 ne ano 

H.1.6 

Realizace přírodě 
blízkých 
protipovodňových 
opatření kolem Svratky 

vedení 
města 

OIPP 

OŽP 

městská 
architektka 

    rozpracováno 

H.1.7 

Podpora a realizace 
projektů zaměřených 
na udržení vody 
v krajině 

OSMKS 
OŽP 

městská 
architektka  

2021 -
2025 

   rozpracováno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

H.1.8 

Zachování dotačních 
programů v oblasti 
životního prostředí 

vedení 
města 

OŽP 

2021- 
2025 

200 tis./ 
rok 

37 

§ 3749 
dotace 

spoluúčast 
žadatelů či 

jiných 
dotačních 

titulů 

ano 

 

H.2 Řešení problémů životního prostředí 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

H.2.1 
Řešení černých 
skládek 

OSMKS OŽP 
2021 -
2025 

40 tis. 
/rok 

37 ne ano 

H.2.2 

Podpora a motivace 
občanů ke třídění 
odpadu  
(včetně průběžné 
optimalizace způsobu 
sběru tříděných odpadů, 
aby to bylo pro občany 
co nejjednodušší) 

OSMKS 

občané 
OŽP 

Komise ŽP 
EKO-KOM 

KTS Ekologie 

2021 -
2025 

 37 dle vhodných 
dotačních 

titulů  

ano 

H.2.3 

Prevence a 
předcházení vzniku 
odpadů  
(např. podpora 
bezobalového 
hospodářství) 

OSMKS 

občané 
OŽP 

Komise ŽP 
EKO-KOM 

  37  ano 

H.2.4 

Zpracování studie 
adaptace na změny 
klimatu a navržení 
způsobu řešení  

 

OSMKS 

občané 

OŽP 

Komise ŽP 

 

2020 - 
2021 

300tis.  

37 
OP Z 

(SC2.3.1) 

ano 

H.2.4.a 

Realizace opatření 

vyplývající z „Místní 

strategie adaptace na 

změnu klimatu a 

mitigační opatření" 

OSMKS 

OIPP 

OŽP 

vedení města  

Komise ŽP 

2022-
2025 

 

37  

ne 

 



 

25 

 

Hodnocení plnění strategického plánu - aktualizace aktivit opatření jednotlivých strategických cílů čtyř základních 
rozvojových oblastí z návrhové části Strategického plánu 2021 – 2025 k 15. 8. 2021 

 

 IV. SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE VE MĚSTĚ 

Priorita I. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Cíle: 

 Efektivněji využívat koncepční dokumenty. 
 Uplatňovat nové přístupy a technologie při činnosti městského úřadu. 

 

I.1 Zkvalitnění strategického řízení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

I.1.1 

Zavedení pravidelného 
vyhodnocování 
a aktualizace 
strategického plánu 

PKT vedení města 

    ano 

I.1.2 
Zavedení důsledné práce 
s akčním plánem 
strategického plánu 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

    ano 

I.1.3 
Udržení pozice městské 
architektky 

PKT vedení města 
    ano 

I.1.4 

Vyhodnocení a vyjasnění 
kompetencí ve vztahu 
k příspěvkovým 
organizacím města  

(opravy, investice, 
spolupráce na realizaci 
tematických koncepcí) 

PKT 
příspěvkové 
organizace 

  

61 – 

ano 

 

I.2 Moderní fungování městského úřadu2 a městem zřizovaných organizací 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

I.2.1 

 

Sledování nových 
ICT technologií a 
výběr užitečných 
pro fungování 
města 

OSVV PKT 

2021 - 
2025 

   plněno 
průběžně 

I.2.2 

Průběžné 
vzdělávání 
pracovníků 
úřadu  

(s ohledem na nové 
trendy a nástroje 
veřejné správy dle 
strategie 
vzdělávání MěÚ 
Tišnov) 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

průběžně 
plněno 

 61 

§ 6171  

 ano  

I.2.3 

Zachování 
projektové 
kanceláře MěÚ 
Tišnov  

PKT  

    ano 

                                                             
2 Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015–2018 má následující priority: 1. Oblast modernizace v rámci 
vybavenost úřadu, 2. Oblast řízení lidských zdrojů, 3. Oblast správy a provozu informačních technologií, 4. Oblast komunikace s 
veřejností a interní komunikace. 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

(s cílem získání co 
největšího a 
nejsmysluplnějšího 
množství 
evropských a 
národních dotací) 

I.2.4 

Sledování a 
vyhodnocování 
fungování 
samostatné a 
přenesené 
působnosti MěÚ 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

    průběžně 

I.2.5 

Personální 
posílení MěÚ v 
oblasti školství 
(udržitelnost 
MAP), sportu, 
kultury, 
cestovního ruchu 

PKT OKSVV 

    ano 

I.2.6 

Zajištění 
bezbariérového 
přístupu 
veřejných budov 

 

OSMKS OIPP 

2021-
2025 

 61 MMR zahájeno 

I.2.7 
Zpracování 
pasportu budov v 
majetku města 

OSMKS 
OIPP 

 

2020  
36 OP Z 

ano - 
průběžně 

I.2.8 

Podpora a 
přizpůsobování 
priorit činnosti 
městské policie 

(zejména prevence 
kriminality ve 
vazbě na koncepci 
prevence 
kriminality) 

Městská 
policie 

+ vedení 
města (člen 

zastupitelstva 
pověřený 
vedením 
městské 
policie) 

Komise 

bezpečnostní 
a dopravní  

  bez 
finanční 

náročnosti 

 průběžně 

 

 

Priorita J. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

Cíle: 

 Rozvíjet způsoby informování občanů. 
 Posílit koordinaci a spolupráci s neziskovými organizacemi. 
 Posílit zapojení občanů do dění ve městě. 

 

J.1 Zkvalitňování komunikace města 

Uvedené aktivity budou rozvíjeny v rámci jednotného konceptu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

J.1.1 
Pokračování v 
informačních 

OKSVV MěKS 
2021-
2025 

75 tis. 21  zahájeno 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl rozp. 
skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

činnostech pomocí 
Tišnovských novin a 
Tišnovské televize 

vedení 
města 

§2143 
propagace 

města 

J.1.2 

Rozvíjení mobilního 
rozhlasu OKSVV  

2021-
2025 

100 tis. 61 

§ 6171 

 

 ano 

J.1.3 

Rozvíjení webu města 
dle potřeb 
jednotlivých skupin 
uživatelů  

(zjednodušení 
informování, nový web s 
kalendářem akcí a v 
členění dle cílových 
skupin vznikne v roce 
2019) 

OKSVV 
skupiny  

uživatelů 

2021-
2025 

250 tis./v 
roce 
2021 

61 

§ 6171 

 zahájeno 

J.1.4 

Uživatelské 
zjednodušení a 
propojení domén s 
informacemi o 
Tišnově  

(základ tisnov.cz, 
kamvtisnove.cz) 

OKSVV MěKS 

2021-
2025 

 61 

§ 6171 

 zahájeno 

J.1.5 

Rozvíjení webové 
stránky Proměny 
Tišnova 

(www.promeny-
tisnova.cz – veřejná 
prezentace aktuálních i 
plánovaných investičních 
akcí a s nimi souvisejících 
studií) 

OKSVV 

OIPP 

+ 

OSMKS 

2021-
2025 

 61 

§ 6171 

 průběžně 

J.1.6 

Zveřejňování 
maximálního množství 
dokumentů města, 
online přenosy z 
jednání zastupitelstva 

OKSVV MěKS (TTV) 

  61 

§ 6171 

 ano 

 

J.2 Zlepšení koordinace a spolupráce ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

J.2.1 

Zlepšení společné 
koordinace pořádání 
akcí 

 
OKSVV 

organizace 
působící ve 

městě 

MěKS 

KKCR 

2021-2025    zahájeno 

J.2.2 

Pomoc neziskovým 
organizacím při 
získávání dotací  

(informování, 
nasměrování) 

OIPP 
neziskové 
organizace 

průběžně V rámci 
stávajícího 
rozpočtu 

města 
(pracovní 

náplň 

36 - ano 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

projektové 
kanceláře) 

J.2.3 

Nabídka možností 
využití volných 
kapacit v prostorách 
města za 
zvýhodněných 
podmínek pro 
potřeby neziskových 
organizací 

OSMKS 
neziskové 
organizace 

2020  36 - ano 

průběžně 

 

J.3 Posilování zapojení občanů do rozvoje města 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

J.3.1 

Zavedení 
participativního 
rozpočtu OKSVV 

pracovní 
skupina/ 

obyvatelé/ 

OSMKS 

2021 - 
2025 

500 tis./ 
rok 

36 

§ 3639 

- ano 

J.3.2 

Důsledné zapojení 
komisí rady do 
přípravy koncepcí a 
studií  

(komise jako první linie 
zapojení obyvatel) 

OKSVV komise rady 

od 2019 
průřezově 

bez 
finanční 

náročnosti 

  ano 

J.3.3 

Zajištění veřejné 
prezentace 
developerských 
projektů a projektů 
města 

OKSVV 
OIPP/ 
OÚP 

od 2019 
průběžně 

   ano – 
průběžně 

plněno 

J.3.4 
Pořádání veřejných 
debat a prezentací, 
dotazníkových akcí 

OKSVV 
vedení 
města 

    ano 
průběžně  
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Priorita K. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 

Cíle: 

 Zavést systém pravidelné komunikace s podnikateli. 
 Podpořit příchod a vznik podnikatelských subjektů s vyšší přidanou hodnotou. 
 Podpořit podnikatelské aktivity v oblasti služeb. 

 

K.1 Spolupráce a komunikace s podnikateli 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

K.1.1 

Nabídka 
informačních 
služeb pro 
podnikatele 
(informování o 
záležitostech ve 
městě ovlivňujících 
podnikání – možnost 
přihlásit se k odběru 
cílených informací, 
např. různé uzavírky, 
rychlý a jednoduchý 
přístup k informacím 
v rámci webu města)  

OKSVV 
podnikatelé/ 

ODŽU 

průběžně 

2021-
2025 

 61 

§6171 

- ano 

K.1.2 

Hledání cest 
zapojení 
podnikatelů do 
akcí ve městě  
(informování o 
možnostech 
partnerství, 
prezentování, 
podpory akcí…) 

OKSVV  
podnikatelé/ 

ODŽU 

    zahájeno 

K.1.3 

Informování 
místních firem o 
veřejných 
zakázkách a 
dalších aktivitách 
týkající se 
podnikatelského 
sektoru 
(zaregistrování přes 
web, výběr oblastí 
zájmu) 

 
jednotlivé 

odbory 

 
OKSVV 

    ano 

 

K.2 Podpora podnikatelských aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

K.2.1 

Podpora vytvoření 
komerčních služeb 
a ploch pro 
podnikání 
v lokalitách, kde 
tyto chybí 

 (iniciace, pomoc 
podnikatelům při 
vzniku služeb, 

vedení 
města 

 

podnikatelé 

+ 

OSŘ 

OÚP 

    průběžně 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

Termíny 
realizace 

Odhad 
nákladů 

(v tis.) 

Oddíl 
rozp. 

skladby 

Vnější 
zdroje 

financování 

Realizováno 
ano/ne 

medializace 
problému směrem 
k podnikatelům např. 
využití brownfieldů) 

K.2.2 

Rekonstrukce 
nebytových prostor 
v majetku města 
pro podnikání 

OSMKS podnikatelé 

    ano, průběžně 

K.2.3 

Podpora vzniku a 
rozvoje 
podnikatelské zóny 
Díly pod městem 

vedení 
města 

 

podnikatelé 

+ 

OSŘ 

OÚP + 
OSMKS 

    ano 

 

K.2.4 

Vytvoření místa 
pro prodej 
regionálních 
produktů na 
náměstí, nebo v 
jeho blízkosti  

(pro využití okolních 
zemědělců a dalších 
producentů) 

OSMKS podnikatelé 

2023 – 
2025  

   zahájeno 

K.2.5 

 

Vyřešení 
majetkoprávních 
vztahů k hotelu 
Květnice a nalezení 
jeho smysluplného 
využití  

(je platná smlouva do 
2026) 

OSMKS 

vedení města 

městská 
architektka 

OKSVV 

2021 - 
2025 

 36 - rozpracováno 
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B.3 PODPORA REALIZACE PLÁNU  

ZODPOVĚDNOST ZA REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktivity návrhové části stanoví úkoly samosprávy města a městského úřadu – garanti jednotlivých aktivit a opatření 
spolupracují na jejich realizaci se samosprávou města a průběžně konkretizují, naplňují a sledují stav stanovených aktivit. 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno v akčním plánu. Investiční akce 
budou v delším časovém horizontu a detailněji zachyceny v investičním výhledu (včetně oprav), jak je tomu dosud, který 
sestavuje OIPP. 

Naplňování cílů, aktivit návrhové části a aktivit zařazených do akčního plánu je každoročně vyhodnocováno. Cíle, opatření, aktivity 
a s nimi související části strategického plánu mohou být dle potřeby doplněny či upraveny. 

Sledování a hodnocení a návrh aktualizací strategického plánu a z něj vycházejícího akčního plánu je zajišťováno dle 
harmonogramu uloženého Radou města Tišnova.  

Jednotlivé aktivity mají stanoveny garantující odbory (garanty). Garanti aktivit průběžně promýšlí realizaci navržených aktivit 
a zodpovídají za jejich rozvržení tak, aby byly do roku 2025 zrealizovány (v případě aktivit projektového charakteru je postupně 
konkretizují a vkládají do akčního plánu). Garanti aktivit jsou uvedeni u jednotlivých aktivit. Garanti opatření koordinují činnost 
garantů jednotlivých aktivit. Garanti opatření jsou uvedeni níže. 

Za celkovou koordinaci naplňování programu rozvoje města odpovídá tajemník městského úřadu. 

 

Garanti opatření návrhové části  

- tabulka aktualizována na základě hodnocení jednotlivých garantů 

Rozvojová oblast Priorita Opatření Garant opatření 

I. VYBAVENOST 

A. ZLEPŠENÍ 
VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

A.1 Zkvalitnění školství a posílení 
prorodinných aktivit 

OKSVV 

A.2 Posílení sociálních a 
zdravotních služeb 

OSV 

A.3 Zlepšení podmínek pro sport OSMKS 

B. ROZVOJ BYDLENÍ 

B.1 Rozvoj bytového fondu v 
majetku města 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

B.2 Zlepšování podmínek pro 
bydlení 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

C. ROZVOJ KULTURY MěKS 

D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU MěKS 

II. 
INFRASTRUKTURA 

E. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

DOPRAVY 

E.1 Řešení infrastruktury pro 
automobilovou dopravu v majetku 

města 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro pěší a 
cyklisty 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

E.3 Dobudování a rekonstrukce 
dopravní infrastruktury v místních 

částech 
OSMKS 

E.4 Zlepšení dopravní obslužnosti 
ve městě 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

F. DOBUDOVÁNÍ 
A OBNOVA 

TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

F.1 Dobudování a rekonstrukce 
technické infrastruktury v majetku 

města 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

F.2 Dobudování a rekonstrukce 
technické infrastruktury v místních 

částech 
OSMKS 

III. PROSTŘEDÍ PRO 
ŽIVOT 

G. ZLEPŠENÍ 
VZHLEDU MĚSTA 

G.1 Revitalizace lokalit ve městě 
OSMKS 

(OIPP – dotace, 
investice) 

G.2 Zajištění údržby a čistoty OSMKS 
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Rozvojová oblast Priorita Opatření Garant opatření 

H. ZLEPŠENÍ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

H.1 Realizace krajinných opatření OŽP 

H.2 Řešení problémů životního 
prostředí 

OŽP 

IV. SPRÁVA MĚSTA A 
SPOLUPRÁCE VE 

MĚSTĚ 

I. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

SAMOSPRÁVY A 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

I.1 Zkvalitnění strategického řízení PKT 

I.2 Moderní fungování městského 
úřadu a městem zřizovaných 

organizací 
PKT 

J. ROZVÍJENÍ 
KOMUNIKACE A 

SPOLUPRÁCE 

J. 1 Zkvalitňování komunikace 
města 

OKSVV 

J. 2 Zlepšení koordinace a 
spolupráce ve městě 

OKSVV 

J. 3 Posilování zapojení občanů OKSVV 

K. ZLEPŠENÍ 
PODMÍNEK PRO 

PODNIKÁNÍ 

K. 1 Spolupráce a komunikace 
s podnikateli 

OKSVV 

K.2 Podpora podnikatelských 
aktivit 

OKSVV 

 

TVORBA AKČNÍHO PLÁNU 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno v akčním plánu. Akční plán obsahuje 
konkrétní aktivity (jako celek), nebo podaktivity (pouze část z obsahu aktivity) podle jejich charakteru. Do akčního plánu jsou 
zařazeny zejména aktivity projektového charakteru. 

Každá aktivita má uvedeny následující parametry: 

 Číslo opatření. 
 Aktivita/podaktivita. 
 Termíny realizace. 
 Garant / Realizátor. 
 Odhad nákladů (v tis.). 
 Oddíl rozpočtové skladby. 
 Vnější zdroje. 
 Komentář. 

Garanti aktivit do května každého roku navrhnou aktivity do akčního plánu na další rok. Do akčního plánu vstupují i aktivity 
rozpracované v koncepcích, na něž strategický plán odkazuje s výjimkou Koncepce rozvoje kultury Tišnova a Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu Tišnovska, které mají své akční plány. 

Během července a srpna bude ve spolupráci s odborem finančním připravena pracovní verzi akčního plánu. Následně bude tento 
návrh projednán v poradních orgánech města a uvedené odbory jej dopracují dle pokynů rady města. Akční plán bude současně 
sladěn s finální podobou rozpočtu.  

Akční plán bude vždy schválen spolu s rozpočtem města na další rok. 

 

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Plnění aktivit sledují garanti aktivit průběžně. Hodnocení strategického proběhne každoročně.  

Strategický plán bude pracovně vyhodnocován již v září daného roku tak, aby výsledek hodnocení mohl být využit při přípravě 
rozpočtu a akčního plánu na další rok. 

Hodnoceny budou: 

 Indikátory strategických cílů. 

 Plnění aktivit. 

Indikátory strategických cílů jsou uvedeny v samostatné tabulce. Do tabulky indikátorů budou doplněny aktuální hodnoty. Tabulka 
bude doplněna shrnujícím komentářem. 

Hodnocení plnění aktivit bude mít formu přehledu o realizovaných a nerealizovaných aktivitách. 

Název aktivity Realizováno ano/ne Komentář 

   



 

33 

 

Hodnocení plnění strategického plánu - aktualizace aktivit opatření jednotlivých strategických cílů čtyř základních 
rozvojových oblastí z návrhové části Strategického plánu 2021 – 2025 k 15. 8. 2021 

 

 

Garanti aktivit do září zpracují informaci, zda je aktivita realizována, resp. zda bude realizována do konce roku, a způsob realizace 
okomentují (resp. zdůvodní příčinu nerealizace – zde může jít zejména o fakt, že realizace aktivity je plánována v pozdějších letech 
návazně na jiné aktivity). 

V případě opatření realizovaných formou tematických koncepcí (zejména oblast kultury a cestovního ruchu) bude součástí 
hodnocení informace o naplňování příslušné koncepce. 

Součástí hodnocení budou dle potřeby i doporučení na změny strategického či na organizační změny, které mohou pozitivně 
ovlivnit naplňování strategického plánu. Výsledky hodnocení budou předloženy zastupitelstvu města.  

Celkové vyhodnocení na základě podkladů jednotlivých garantů provede OKSVV. 

 

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktualizací strategického plánu se rozumí doplnění nových aktivit či významná úprava stávajících aktivit. Návrh aktualizace 
strategického plánu bude obvykle zpracován návazně na roční hodnocení plnění.  

Aktualizace strategického plánu bude schválena zastupitelstvem. Následně budou změny zapracovány do kompletní podoby plánu 
a zveřejněny. 

Návrh aktualizace je připravován v součinnosti s radou města. 

INDIKÁTORY STRATEGICKÝCH CÍLŮ  

viz samostatná příloha 

 



Změnový list pro Návrhovou část „Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 -2025“ 

- obsahuje změny provedené v Návrhové části strategického dokumentu „Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021 -2025“, jenž byl schválen 

ZM/37/4/2019 dne 19. 6. 2021. Změny byly provedeny v pečlivém uvážení všech garantů a subjektů podílejících se na spolupráci.  

Změny garantů – zpracovatelská firma navrhla ve spolupráci s pracovními skupinami garanty zodpovědné za jednotlivé aktivity. Následně se upřesnilo, kdo 

vykonává nebo zodpovídá za danou aktivitu, a kdo spolupracuje. 

X – nemění se 

Strana 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

95 A.1.1 x x OKSVV vedení města, 
OKSVV 

x x 

 A.1.1.a - doplněná podaktivita  - 
Podpora výstavby 
svazkové základní školy 

- vedení města - okolní obce 

 A.1.3 x x OIPP vedení města základní a 
mateřské 
školy  

základní a 
mateřské školy 
OSMKS  
OIPP  

 

A.1.3.a 

- doplněná podaktivita - 
Revitalizace tělocvičen ZŠ 
nám. 28. října 

- 

OIPP 
- ZŠ 

 

A.1.3.b 

- doplněná podaktivita  - 
MŠ U Humpolky 
(pracoviště Květnická) - 
elektroinstalace 

- 

OIPP 

- MŠ  

 

A.1.3.c 

- doplněná podaktivita - 
rekonstrukce WC a 
sprchového koutu pro 
zaměstnance (MŠ U 
Humpolky) -  

- 

OSMKS 

- MŠ 
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Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 

A.1.3.d 

- doplněná podaktivita  - 
Zateplení části budovy 
MŠ Na Paloučku 

- 

OSMKS 
- MŠ  

 

A.1.3.e 

- doplněná podaktivita - 
rekonstrukce hudebny 
ZUŠ 

- 

OSMKS 
- ZUŠ 

 
A.1.3.f 

- doplněná podaktivita  - 
Rekonstrukce WC ZUŠ 

- 
OSMKS 

- ZUŠ 

 

A.1.3.g 

- doplněná podaktivita  - 
ZŠ nám. 28. října – 
víceúčelové hřiště 

- 

OSMKS 
- ZŠ/ MAP 

 

A.1.3.h 

- doplněná podaktivita  - 
ZŠ Smíškova – 
rekonstrukce 
elektroinstalace 

- 

OIPP 

- ZŠ 

 A.1.4.a - doplňuje se - MAP III. - OKSVV - realizační tým 
MAP 

 A.1.5 x x OKSVV MAP školy školy  
OKSVV 

96 A.2.3 Rozšíření Sociální 
rehabilitace Skryje o 
terénní formu 

odstraněno – aktivita 
zrušena, protože není 
obsažena v Komunitním 
plánu sociálních služeb 
na 2021 -2023 (v době 
přípravy strteg. pl. nebyl 
ještě komun. Pl. 
vytvořen) 

    

 A.2.4  přečíslování na A.2.3     

 A.2.5  přečíslování na A.2.4     



Strana 
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Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 A.2.6 x přečíslování na A.2.5 OSV OSV/ CSS/ Oblastní 
Charita Tišnov 

x x 

 A.2.7 Zřízení denního 
stacionáře pro seniory 

Zřízení denního 
stacionáře pro osoby 
s kombinovaným 
postižením 
- přečíslování na A.2.6 

OSV OSV/CSS x x 

 A.2.8 x X 
- přečíslování na A.2.7 

OSV OSMKS x x 

 A.2.9 Podpora kvalitní rychlé 
záchranné služby 

odstraněno – aktivita 
zrušena – řešeno v rámci 
původně značeného 
A.2.11, které se díky 
odstranění  A.2.3 a A.2.9 
změnilo – přečíslovalo se 
na A.2.9 
 

    

 A.2.10 x přečíslování na A.2.8 OKSVV vedení města Jihomoravský 
kraj 

Jihomoravský 
kraj 
Vedení 
nemocnice 

 A.2.11 x přečíslování na A.2.9 OKSVV vedení města x x 

 A.2.12 x přečíslování na A.2.10 x x - Oblastní charita 
Tišnov,  
Městys Lomnice 

 A.2.13 x přečíslování na A.2.11 x x x x 

97 A.2.14 x přečíslování na A.2.12 x x x x 

 A.2.15  přečíslování na A.2.12 a 
doplňuje se pod text  - viz 
Zřízení dobrovolnického 
centra 

x x - Oblastní charita 
Tišnov 
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Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 A.2.16 x přečíslování na A.2.14 x x x x 

 A.2.17 x přečíslování na A.2.15 OIPP OSMKS   

 A.2.15.a - doplněná podaktivita  - 
Nové kolumbárium 

- OSMKS - OIPP 

 A.2.15.b - doplněná podaktivita  - 
Drobné opravy 

- OSMKS - OIPP 

97 A.3.1 a - doplněná podaktivita  - 
Koncepce sportu 2022 - 
2026 

- OKSVV - sportovní 
organizace/ 
odborný 
konzultant 

 A.3.3  - odstraněn text 
umístěný v závorce 

x x x x 

 A.3.4 x x OIPP OSMKS - OIPP/ 
koordinátor 
mobility + 
odborní 
pracovníci 

 A.3.6 Zajištění teplejší vody 
na koupališti  

Vyhodnocení možnosti 
zajištění teplejší vody na 
koupališti 

x x - - 

98 

A.3.7.a 

- doplněná podaktivita  - 
Rekonstrukce umělého 
povrchu – vrchní hřiště ZŠ 
nám. 28. října 

- OSMKS - ZŠ 

 

A.3.7.b 

- doplněná podaktivita  - 
Výměna a doplnění 
drobných herních prvků  

- OSMKS   

 
A.3.8.a 

- doplněná podaktivita  - 
Ozvučení letního kina 

- 
MěKS 

- OIPP 
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Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 

A.3.8.b 

- doplněná podaktivita  - 
Rekonstrukce areálu 
letního kina - studie 2. 
etapa 

- 

OIPP 

- Městská 
architektka/ MěKS 

 A.3.9 Vybudování 
horolezecké stěny pro 
bouldering v areálu 
letního kina  

Odstraněno - zrušená 
aktivita z důvodu 
nevhodnosti s ohledem 
na provoz – následuje 
přečíslování 

 

    

 A.3.10 x přečíslování na A.3.9 OIPP vedení města Sdružení 
sportovních 
klubů 

OIPP/ OKSVV 
(dotace)  
SSK Tišnov 

 A.3.11 x přečíslování na A.3.10 OIPP vedení města Sokol Tišnov OIPP/ OKSVV 
(dotace)  
Sokol Tišnov 

 A.3.12 x přečíslování na A.3.11 OIPP vedení města - SK Tenis Tišnov 

 A.3.13 x přečíslování na A.3.12 OIPP 
 

vedení města 
OSMKS 

- OIPP/ OKSVV 
(dotace)  
místní sportovní 
kluby 

98 - doplňuje se text do závorky za  … v Bytové koncepci města 
Tišnova 2017–2027 (dokončena v únoru 2016, 
aktualizace 2021) …  

    

99 za poslední odstavec textu do B.1 doplněna tabulka     

 
B.1.1 

- Bytové domy  - OSMKS/ 

vedení města 

- OIPP 
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Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 

B.1.1.a 
- Bytové domy v areálu 

inženýrských staveb - 
studie 

- 
OIPP 

- OSMKS 

 
B.1.1.b 

- Revitalizace BD domu Na 
Mlékárně 795 

- 
OIPP 

- OSMKS 

 

B.1.1.c 
- Udržovací práce na BD 

bytovém domě 
Komenského 145 

- 
OIPP 

- - 

 

B.1.1d 
- Rekonstrukce 

zdravotechniky na BD 
nám. Kom. 145 

- 
OSMKS 

- - 

 
B.1.1.e 

- Rekonstrukce uvolněných 
bytů 

- 
OSMKS 

- - 

 

B.1.1.f 
- Rekonstrukce 

zdravotechniky BD Polní 
639 - 640 

- 
OSMKS 

- - 

99 - tabulka  B.2 Zlepšování 
podmínek pro bydlení  
doplněna a přečíslována 

     

 

B.2.1 
Revitalizace sídlišť a 
jejich adaptace na 
klimatickou změnu 

Revitalizace sídlišť a jejich 
adaptace na změnu 
klimatu 

OIPP 

vedení města  
- OSMKS 

OIPP 

 

B.2.2 

Podpora vzniku 
komunitních zahrad 
(tato aktivita se 
přesunula na B.2.3) 

nově na pozici B.2.2 
aktivita - Revitalizace 
sídlišť - Revitalizace 
sídliště Květnice 

- 

Garant „revitalizace 
sídlišť“ - vedení města  

- Spolupráce 
„revitalizace 
sídlišť“ – OIPP, 
OSMKS 



Strana 
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Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 

B.2.2.a 
- doplněná podaktivita - 

revitalizace sídliště 1. 
etapa – ul. Květnická 

- 

OIPP 
- OSMKS 

 

B.2.2.b 
- doplněná podaktivita -

Revitalizace sídliště 2. 
etapa – ul. Dřínová 

- 

OIPP 
- OSMKS 

 

B.2.3 

Komunikace města se 
soukromými investory 
v oblasti výstavby bytů 
(tato aktivita se 
přesunula na pozici 
B.2.4) 

 

Podpora vzniku 
komunitních zahrad 
(aktivita na tuto pozici 
přesunuta z původní 
pozice B.2.2) 

Garant „Podpora 
vzniku komunitních 
zahrad“ -  

OIPP OSMKS 

x x 

 

B.2.3.a 
- doplněná podaktivita - 

Komunitní zahrada ul. 
Wagnerova 

- 

OSMKS 
- skupiny obyvatel 

 

B.2.4 

 Komunikace města se 
soukromými investory 
v oblasti výstavby bytů 

(tato aktivita byla na tuto 
pozici přesunuta 
z původní pozice B.2.3 a 
byl změněn i garant) 

OIPP 

OÚP + vedení města 

 

- OÚP + OSŘ 

Městská 
architektka 

 Priorita C. 
ROZVOJ 
KULTURY 

 

2.6 

Zajistit místa setkávání 
ve veřejném prostoru 
ve spolupráci s 
obyvateli   

odstraněno -  řeší 
strategický plán 
v ostatních oblastech 

 

 

  



Strana 
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Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

100 Priorita D. 
ROZVOJ 
CESTOVNÍHO 
RUCHU 

 

2.3 

Vybrat a rozvinout 
kulturní akci pro 
cestovní ruch v zimní i 
letní sezóně 

odstraněno  - opatření 
zrušeno – jedna akce pro 
CR pro obě sezóny velmi 
náročná organizačně a 
finančně; částečně je 
dublováno bodem 2.4 

 

 

  

 Priorita D. 
ROZVOJ 
CESTOVNÍHO 
RUCHU 
2.4 

 Přečíslováno v návaznosti 
na odstraněnou aktivitu 
(viz řádek výše) na 2.3 

 

 

  

 

Priorita D. 
ROZVOJ 
CESTOVNÍHO 
RUCHU 
4.3 

Reformovat DMO 
Koruna Vysočiny tak, 
aby měla jasně 
stanovené výkonově 
koncipované cíle a 
rozšířit členskou 
základnu organizace o 
podnikatelské subjekty 
a NNO 

odstraněno  - opatření 
zrušeno - Město Tišnov z 
destinační společnosti 
Koruna Vysočiny, z.s. 
vystoupilo ke dni 31. 12. 
2019. O tomto úkonu 
bylo rozhodnuto ZM 
Tišnova dne 4. 11. 2019. 

 

 

 

  

 Priorita D. 
ROZVOJ 
CESTOVNÍHO 
RUCHU 
4.4 

 Přečíslováno v návaznosti 
na odstraněnou aktivitu 
(viz řádek výše) na 4.3 

 

 

  

101 E.1.1 Provedení 
rekonstrukce krajských 
komunikací na ulici 
Riegrova a 
Černohorská 

Rekonstrukce krajských 
komunikací (komplexní 
rekonstrukce Riegrova – 
Černohorská) 

x x Jihomoravský 
kraj  

SUS JMK SVaK 
vedení města 
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Položka 
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Původní znění Mění se/  
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Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 E.1.2 x x x x - OSMKS/ městská 
archtektka 

 E.1.2.a - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici 
Havlíčkova 

- 

OIPP 

- - 

 E.1.2.b - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici Husova 

- 

OIPP 

- - 

 E.1.2.c - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici 
Vrchlického 

- 

OIPP 

- - 

 E.1.2.d - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce místních 
komunikací a veřejného 
osvětlení v ulici Horova  

- 

OIPP 

- - 

102 E.1.3  odstraněn text umístěný 
v závorce 

x x x x 

 E.1.4 x x OIPP OIPP 

 OSMKS 

 

 

- - 

 E.1.4.a - doplněná podaktivita - 
Parkoviště za penzionem 

- OIPP - - 
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Položka 
v dokumentu 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

– odstavná plocha za 
penzionem 

 E.1.5 x x OIPP vedení města - JMK 

 E.1.6 x x OSMKS vedení města 
+ OSMKS 

- ODŽÚ 
Městská policie 
Komise pro 
dopravu a 
bezpečnost 

 E.1.7 x x OSMKS Městská policie - ODŽÚ 
OSMKS 

 E.1.8 x x OSMKS Městská policie - ODŽÚ 
OSMKS 

 E.1.9 x x OIPP vedení města 

+ OSMKS 

- OIPP 

+ 

koordinátor 
mobility 

+ soukromé 
subjekty 

102 E.2.1 x x OIPP OSMKS - OIPP 

 E.2.2 Doplnění přechodů 
pro chodce 

Vybudování přechodů pro 
chodce či míst pro 
přecházení 

OIPP OSMKS - JMK 

 E.2.3 x x x x - Městská policie 

 E.2.4 x x OIPP OSMKS x x 

103 E.2.6 x x x x Obec Železné OIPP 

 E.2.7 x x x x - OIPP 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

koordinátor 
mobility 

dopravní 
specialista 

 E.2.8 x x OIPP koordinátor mobility - OSMKS, 

OIPP 

ODŽÚ 

městská 
architektka 

dopravní 
specialista 

 E.3.2 odstraněn text 
umístěný v závorce 

x OSMKS OIPP Osadní výbor 
Hájek-Hajánky 

Osadní výbor 
Hájek-Hajánky – 
nutná spolupráce 
s VAS (odvodnění) 

OSMKS 

 E.3.4  upraven text umístěný 
v závorce – na (2020 – 
oprava povrchu 
komunikace) 

- - - - 

 E.3.4.a - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce a 
odvodnění komunikace 
Jamné – úsek stará škola 
- stolařství 

- OIPP -  Osadní výbor 
Jamné 
OSMKS 

 E.3.5 x x x x - Osadní výbor 
Pejškov 

 E.4.1 x x OIPP OSMKS x x 
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Položka 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

vedení města 

104 E.4.2 x x OIPP OSMKS KORDIS  
ČSAD Tišnov 

KORDIS  
ČSAD Tišnov 

vedení města 

 E.4.3  upraven text umístěný 
v závorce – na (vyjednat 
větší čekárnu, doplnění 
parkování pro kola a 
zajištění ochrany kol) 

OIPP vedení města Správa 
železniční 
dopravní cesty 

SŽDC 

OSMKS 

městská 
architektka 

 E.4.4 x x OIPP OSMKS KORDIS  
ČSAD Tišnov 

KORDIS 

ČSAD Tišnov 

+ osadní výbor 

vedení města 

 F.1.1 x x x x - JICOM (správce 
osvětlení) 

 F.1.1.a - doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – ulice Na 
Mlékárně 

- OSMKS - JICOM (správce 
osvětlení) 

 

F.1.2 

x x x x - JICOM (správce 
osvětlení) 

OIPP 

 

F.1.2.a 

- doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v návaznosti na 
rekonstrukce ulic  

- 

OIPP 

- JICOM (správce 
osvětlení) 

OIPP 

 
F.1.2.b 

- doplněná podaktivita - 
Rekonstrukce veřejného 

- 
OSMKS 

- JICOM (správce 
osvětlení) 



Strana 
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Úpravy 

Položka 
v dokumentu 
z 19. 6. 2019 

Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

osvětlení v ulici 
Jamborova 

OIPP 

 F.1.3 x x OSMKS OIPP - OSMKS 

105 F.1.4 x x OSMKS Městská policie - OSMKS 
OIPP 

 F.1.6 x odstraněn text umístěný 
v závorce 

OIPP vedení města   

 F.1.7 Zpracování studie na 
šetření s pitnou vodou 

odstraněno – aktivita 
zrušena – řešeno v rámci 
H.2.4 

    

 F.1.8 Řešení nakládání 
s povrchovou vodou  

odstraněno -– aktivita 
zrušena – řešeno v rámci 
H.2.4 

    

 F.1.9 - přečíslováno na F.1.7 v návaznosti na zrušení 
dvou předchozích aktivit, konkrétně F.1.7 a F.1.8 

x x - MIX-MAX 
energetika 

 F.2.1 x odstraněn text umístěný 
v závorce 

OSMKS Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko 

+ vedení města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko 

OSMKS 

+ vedení města 

 F.2.2 x x OIPP Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko 

+ vedení města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko, 
Osadní výbor 
Jamné 

OSMKS 

+ osadní výbor 
Jamné 
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Položka 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 F.2.3 x odstraněn text umístěný 
v závorce 

OIPP Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko 

+ vedení města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko, 

Osadní výbor 
Hájek-Hajánky 

OSMKS 

+ osadní výbor 
Hájek – Hajánky 

+OIPP 

 F.2.4 x x OIPP Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko 

+ vedení města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko 

OSMKS +osadní 
výbory 

+OIPP 

106 G.1.1 x x x x - městská 
architektka  

OSMKS 

dopravní 
specialista 

koordinátor 
mobility 

MěKS 

 G.1.2 x x OIPP OSMKS - městská 
architektka  

 G.1.3 x x OSMKS MěKS MěKS OSMKS 

 G.1.4 x x OSMKS OIPP - městská 
architektka 

 G.1.4.a - doplněná podaktivita – 
Následná péče parku 
Hony za Kukýrnou  

- OSMKS - - 

 G.1.5 Zprovoznění kašny Na 
Kukýrně 

odstraněno – aktivita 
zrušena – z důvodu 
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v dokumentu 
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Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

nesmírně vysoké 
nákladovosti 

 
G.1.6 

- přečíslováno na G.1.5 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

x x - vedení města  

Komise ŽP 

 

G.1.7 

- přečíslováno na G.1.6 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

x x MěKS MěKS 

městská 
architektka 

 
G.1.8 

- přečíslováno na G.1.7 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

x x x x 

 
G.1.9 

- přečíslováno na G.1.8 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

x x - městská 
architektka 

 

G.1.10 

- přečíslováno na G.1.9 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

- odstraněn text umístěný v závorce 

x x - městská 
architektka 

Komise ŽP 

107 
G.1.11 

- přečíslováno na G.1.10 v návaznosti na odstranění 
předchozí aktivity 

x x - městská 
architektka 

 H.1.1 x x OIPP vedení města Státní 
pozemkový 
úřad 

Státní 
pozemkový úřad 
+ OÚP 

 H.1.2 x x OIPP OSMKS - OIPP 

 

H.1.3.a 

- doplněná podaktivita - 
Obnova naučné stezky na 
Květnici – posílení 
ochrany výchovou 
návštěvníků 

- OŽP - OKSVV +OSMKS 

 H.1.4 x x x x - OŽP 

 H.1.5 x x x x - OŽP 
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Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 H.1.6 x x OIPP vedení města - OIPP 

OŽP 

městská 
architektka 

108 H.1.7 x x OŽP OSMKS - OŽP 

městská 
architektka 

 H.1.8 x x OŽP vedení města - OŽP 

 H.2.1 x x x x - OŽP 

 H.2.2 x x x x - občané 
OŽP 
Komise ŽP 
EKO-KOM 

KTS Ekologie 

 H.2.3 x x x x - občané 
OŽP 
Komise ŽP 
EKO-KOM 

 H.2.4  - odstraněn text umístěný 
v závorce 

x x - Občané  
OŽP 
Komise ŽP 

 H.2.4.a - doplněná podaktivita - 
Realizace opatření 
vyplývající z „Místní 
strategie adaptace na 
změnu klimatu a 
mitigační opatření" 

- OSMKS 

OIPP 

- OŽP 

Vedení města 

Komise ŽP 
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spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

 H.2.5 Zpracování 
prováděcího plánu 
postupné realizace 
ozelenění Tišnova z 
hlediska ochrany proti 
vysokým teplotám a 
suchu  

odstraněno – aktivita 
zrušena – řešeno v rámci 
H.2.4 

    

 H.2.6 Realizace opatření 
proti suchu v rámci 
rekonstrukcí a oprav 
městského majetku  

odstraněno – aktivita 
zrušena – řešeno v rámci 
H.2.4 

    

109 I.1.1 x x x x - vedení města 

 I.1.2 x x x x - jednotlivé obory 

 I.1.3 x x x x - vedení města 

 I.2.1 Sledování nových 
technologií a výběr 
užitečných pro 
fungování města 

Sledování nových ICT 
technologií a výběr 
užitečných pro fungování 
města 

OKSVV OSVV - PKT 

 I.2.2 x x x x - jednotlivé odbory 

 I.2.4 x x x x - jednotlivé odbory 

 I.2.5 x x x x - OKSVV 

 I.2.6 x x OIPP OSMKS OSMKS OIPP 

 I.2.7 x x OIPP OSMKS - OIPP 

110 I.2.8 x x OKSVV Městská policie 

+ vedení města (člen 
zastupitelstva 

Městská policie Komise 
bezpečnostní a 
dopravní 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

pověřený vedením 
městské policie) 

 J.1.1 x x x x - MěKS  

vedení města 

 J.1.3  - odstraněn text umístěný 
v závorce 

x x - skupiny uživatelů 

 J.1.5 x x x x - OIPP+OSMKS 

 J.1.6 x x x x - MěKS (TTV) 

111 J.2.1  odstraněn text umístěný 
v závorce 

x x organizace 
působící ve 
městě 

organizace 
působící ve městě 

MěKS 

KKCR 

 J.3.1 x x OF OKSVV obyvatelé  pracovní skupina/ 

obyvatelé/OSMKS 

 J.3.3 x x x x - OIPP/ OÚP 

 J.3.4 x x x x - vedení města 

112 K.1.1 x x x x podnikatelé podnikatelé / 
ODŽÚ 

 K.1.2 x x x x podnikatelé podnikatelé / 
ODŽÚ 

 K.1.3 Vytvoření registru 
místních firem, které 
mají zájem být 
oslovovány ve 
veřejných zakázkách 

Informování místních 
firem o veřejných 
zakázkách a dalších 
aktivitách týkající se 
podnikatelského sektoru 

OKSVV jednotlivé odbory podnikatelé OKSVV 
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subjekt 
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Mění se/ 
Doplňuje se 

 K.2.1 Podpora vytvoření 
komerčních služeb na 
Honech 

Podpora vytvoření 
komerčních služeb a 
ploch pro podnikání 
v lokalitách, kde tyto 
chybí 

OKSVV vedení města podnikatelé podnikatelé + OSŘ 
+ OÚP 

 K.2.3 odstraněno – aktivita zrušena – Součinnost při 
zajištění ploch pro podnikání – po změně názvu (viz 
výše) řeší K.2.1 

    

 K.2.4 přečíslování na K.2.3 v návaznosti na odstranění 
původní K.2.3  

- odstraněna závorka s textem 

OKSVV vedení města podnikatelé podnikatelé + OSŘ 
+ OÚP + OSMKS 

 K.2.5 přečíslování na K.2.4 v návaznosti na odstranění 
K.2.3 

x x x x 

 K.2.6 přečíslování na K.2.5 v návaznosti na odstranění 
K.2.3 

OKSVV OSMKS - vedení města 

městská 
architektka 

OKSVV 

113 druhý 
odstavec 
shora 

 doplňuje se za závorku … 
(včetně oprav) čárka 
místo tečky a věta 
…“tento sestavuje OIPP.“ 

    

113 čtvrtý 
odstavec 
shora 

Sledování a hodnocení 
a návrh aktualizací 
strategického plánu 
zajišťuje odbor investic 
a projektové podpory. 

mění se na - Sledování a 
hodnocení a návrh 
aktualizací strategického 
plánu, a z něj 
vycházejícího akčního 
plánu zajišťuje OKSVV 
dle harmonogramu 
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Původní znění Mění se/  
Doplňuje se 

Původní garant Mění se/  
Doplňuje se 

Původní 
subjekt 
navržený ve 
spolupráci  

Mění se/ 
Doplňuje se 

uloženého Radou města 
Tišnova.  

113 - mění se tabulka Garanti opatření návrhové části – změny 
v garantech opatření 

    

114  mění se parametry aktivit: 

- Číslo opatření …. mění se na Číslo opatření 
v aktualizované návrhové části 

- Aktivita/podaktivita….. nemění se  
- Termíny realizace…… nemění se  
- Garant / Realizátor….. mění se na Realizátor 
- Odhad nákladů (v tis.)…. mění se na Odhad finančních 

prostředků na rok 2022 (Kč) 
- Oddíl rozpočtové skladby…. nemění se 
- Vnější zdroje. ….. mění se na Vnější zdroje financování 
- Komentář…. doplňuje se o závorku (popis aktivity, stav 

připravenosti a doplňující informace důležité pro 
realizaci) 

    

115  Indikátory 
strategických cílů jsou 
uvedeny níže.  

mění se na - Indikátory 
strategických cílů jsou 
uvedeny v samostatné 
tabulce. 

    

115 poslední 
odstavec  

Celkové vyhodnocení 
na základě podkladů 
jednotlivých garantů 
provede odbor investic 
a projektové podpory. 

mění se na - Celkové 
vyhodnocení na základě 
podkladů jednotlivých 
garantů provede OKSVV. 

    

116 třetí Návrh aktualizace 
připravuje odbor 

mění se na - Návrh 
aktualizace připravuje 
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z 19. 6. 2019 
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Mění se/ 
Doplňuje se 

odstavec 
shora 

investic a projektové 
podpory v součinnosti 
s radou města. 

OKSVV v součinnosti 
s radou města. 
 

116 - mění se tabulka Indikátory strategických cílů na – viz 
samostatná příloha Indikátory strategických cílů 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ CÍLE  

VIZE ROZVOJE 

Vize představuje obraz o budoucnosti města. Obsahuje popis představ budoucí podoby města. 
Slouží jako východisko pro návrh přístupů k rozvoji města. Vize je dlouhodobou a sdílenou 
záležitostí – určuje směřování rozvoje města a propojuje jednotlivé střednědobé strategické 
plány. Proto by měla být i obsahově poměrně stabilní. 

VIZE MĚSTA TIŠNOV DO ROKU 2035 

Přátelské město, kde to žije 

Tišnov bude dále klidným a příjemným místem pro život. Počet obyvatel se postupně stabilizuje 
na cca 10 tisících obyvatelích. Udrží se a bude se rozvíjet spolková činnost, občanská 
angažovanost a pestré kulturní a společenské aktivity. Neziskové organizace budou 
spolupracovat s městem a vzájemně mezi sebou. 

Centrum města si uchová tradiční ráz. Náměstí bude revitalizováno a bude přizpůsobeno 
potřebám setkávání obyvatel a pořádání akcí.  

Město Tišnov bude rozvíjet svou pozici regionálního obslužného centra. Budou zde dostatečné 
kapacity škol, sociálních a zdravotních služeb a služby budou zajišťovány v souladu s potřebami 
obyvatel. Zlepší se zázemí budov pro pořádání kulturních a společenských akcí. Bude doplněna 
občanská vybavenost v severní části města.  

Doprava ve městě bude bezpečná pro chodce a cyklisty. Zlepší se dopravní obslužnost mezi 
jednotlivými lokalitami Tišnova a mezi Tišnovem a jeho odlehlejším místními částmi. Zvýší se 
tak využívání veřejné dopravy. Bude vytvořen funkční systém parkování. Budou rozšířeny 
parkovací kapacity u nádraží a na sídlištích. Bude dobudována infrastruktura v místních částech 
města. 

Bude fungovat komunikace mezi městem a podnikatelskými subjekty. Dostupné prostory pro 
podnikání budou v co největší míře využívat podniky s vyšší přidanou hodnotou. Díky posílení 
aktivity cestovního ruchu dojde k pozitivním dopadům na podnikání a na nabídku akcí ve městě. 
Zvýší se počet pracovních míst ve městě, a to zejména o kvalifikovaná pracovní místa. 

Město rozvine potenciál území kolem řeky Svratky k rekreaci a volnočasovým a sportovním 
aktivitám. Bude vytvořen biokoridor mezi Květnicí a Klucaninou dotvářející zasazení města 
do atraktivní krajiny. 

Město bude pečovat o okolní krajinu a rozvíjet příroční hodnoty města. Město bude 
hospodárně využívat přírodní zdroje a úsporně nakládat s vodou. Budou chráněny 
přírodní hodnoty města. Bude zajištěna kvalitní péče o významné krajinné prvky. Pro tyto 
účely budou vykupovány pozemky. Ve všech rozvojových oblastech bude město usilovat 
o adaptaci na klimatické změny. Budou realizována opatření pro zadržení vody v krajině 
i městě přírodě blízkým způsobem. 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

STRATEGICKÉ CÍLE  

Klíčové dlouhodobé a měřitelné mezníky rozvoje města jsou zachyceny v podobě strategických 
cílů. Jde v nich zejména o zachycení komplexních dopadů jak realizovaných rozvojových aktivit, 
tak působení vnějších vlivů. Vize a strategické cíle pomáhají udržovat kontinuitu rozvoje města. 
Cíle stojí nad jednotlivými rozvojovými oblastmi (= problémovými okruhy), prioritami 
a opatřeními a jsou naplňovány různými kombinacemi plánovaných aktivit. 

 

Ukazatele sledování plnění cílů a aktuální hodnoty indikátorů budou specifikovány v kapitole B.3 
věnované podpoře realizace strategického plánu. 

 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A PRIORITY 

Opatření a konkrétní aktivity návrhové části jsou uspořádány do 4 základních rozvojových oblastí. 
Tyto oblasti se potom člení do celkem 11 priorit. 

 

SC1: Stabilizovat počet obyvatel města na cca 10 tisících obyvatelích

SC2: Zlepšit občanskou vybavenost města

SC3: Zvýšit počet pracovních míst ve městě

SC4: Zvýšit počet návštěvníků města

SC5: Zlepšit stav dopravní infrastruktury města

SC6: Zlepšit adaptaci města na klimatické změny

I. VYBAVENOST

• A. Zlepšení veřejných služeb

• B. Rozvoj bydlení

• C. Rozvoj kultury

• D. Rozvoj cestovního ruchu

II. INFRASTRUKTURA

• E. Zkvalitnění fungování dopravy

• F. Dobudování a obnova technické infrastruktury

III. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

• G. Zlepšení vzhledu města

• H. Zlepšení životního prostředí

IV. SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE VE MĚSTĚ

• I. Zkvalitnění fungování samosprávy a městského úřadu

• J. Rozvíjení komunikace a spolupráce

• K. Zlepšení podmínek pro podnikání
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

B.2 SPECIFIKACE PRIORIT A OPATŘENÍ  

U každé priority jsou uvedeny specifické cíle, opatření a konkrétní aktivity (typové činnosti / 
projekty). Aktivity pro realizaci specifikovány, či rozpracovány v akčním plánu vždy pro období 
nejbližších dvou let. 

Konkrétní aktivity jsou v závorce dle potřeby doplněny komentářem k realizaci, aby je bylo 
možno snadněji rozpracovávat v akčním plánu. U aktivit jsou dále uvedeny odbory městského 
úřadu odpovědné za realizaci a případně subjekty spolupracující na realizaci. 

Jednou z rolí strategického plánu je provázat existující tematické koncepce města. Schéma 
znázorňuje vazby relevantních aktuálních koncepcí města a strategického plánu 

 

Tematické koncepce jsou dostupné na http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-
dokumenty.  

 

Přehled zkratek garantů: OKSVV = Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, PKT = pracoviště 
kancelář tajemnice, MěKS = Městské kulturní středisko, OSV = odbor sociálních věcí, OF = odbor 
finanční, OŽP = odbor životního prostředí, OSMKS = odbor správy majetku a komunálních služeb, 
OIPP = odbor investic a projektové podpory.  

Koncepce sportu města 
Tišnova 2018–2021 (2017) 

Koncepce řešení dopravy ve 
městě Tišnově (2017) 

Bytová koncepce města 
Tišnova 2017–2027 (2016) 

Koncepce rozvoje kultury 
města Tišnova (2019) 

Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu Tišnovska (2019) 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro ORP Tišnov 

(průběžné úpravy) 

Územní plán (2016) – vymezení prostorů pro realizaci aktivit strategického plánu 

Akční plán 
na období 

1 roku 

Strategický plán pro 
město Tišnov na 

období 2021–2025 
 

 
Výběr z navržených 

řešení pro 2021–2025 
 

Pouze zařazení rámce 
s odkazem na koncepci 

 
Zařazení investic města 
Specifikace neinvestiční 

podpory 
 

Formulace projektů pro 
období 2021–2025 

 
Pouze zařazení rámce 
s odkazem na koncepci 

 
Pouze zařazení rámce 
s odkazem na koncepci 

Vlastní akční 
plán 

Vlastní akční 
plán 

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
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 SPECIFIKACE PRIORIT A OPATŘENÍ 

I. VYBAVENOST 

Priorita A. ZLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Cíle priority: 

 Snížit počty dětí / žáků na jednu třídu MŠ / ZŠ. 
 Zajistit dostupnost a kvalitu sociálních zdravotních služeb. 
 Zvýšit nabídku a dostupnost sportovního vyžití. 

 

A.1 Zkvalitnění školství a posílení prorodinných aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

A.1.1 

Řešení kapacit základních škol 
(Ve stávajících ZŠ nejde kapacity rozšířit. ZŠ využívají žáci z  okolí. Prvním 
krokem je iniciovat diskuzi s okolními obcemi a usilovat o lepší využití kapacit 
jejich škol. V případě nutnosti by město muselo omezit přijímání žáků z okolních 
obcí. Výstavba nové ZŠ je až poslední možností.) 

 

vedení 
města 

OKSVV 

okolní obce 

A.1.1.a 
Podpora výstavby svazkové základní školy vedení 

města 
okolní obce 

A.1.2 Výstavba mateřské školy na Honech OIPP  

A.1.3 

Podpora modernizace vybavení mateřských a 
základních škol 

vedení 
města 

základní a 
mateřské školy 

OSMKS 

OIPP 

A.1.3.a Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října OIPP ZŠ 

A.1.3.b MŠ U Humpolky (pracoviště Květnická) - elektroinstalace OIPP MŠ 

A.1.3.c 
Rekonstrukce WC a sprchového koutu pro zaměstnance (MŠ U 
Humpolky) -  

OSMKS MŠ 

A.1.3.d Zateplení části budovy MŠ Na Paloučku OSMKS MŠ 

A.1.3.e Rekonstrukce hudebny ZUŠ OSMKS ZUŠ 

A.1.3.f Rekonstrukce WC ZUŠ OSMKS ZUŠ 

A.1.3.g ZŠ nám. 28. října – víceúčelové hřiště OSMKS ZŠ/ MAP 

A.1.3.h ZŠ Smíškova – rekonstrukce elektroinstalace OIPP ZŠ 

A.1.4 
Podpora realizace místního akčního plánu vzdělávání 
ORP Tišnov 

OKSVV 
realizační 
tým MAP 

A.1.4.a 
MAP III. 

 
OKSVV 

realizační 
tým MAP 

A.1.5 

Podpora aktivit škol ke zkvalitnění vzdělávání  

(uplatnění nových přístupů a metod, spolupráce škol apod.) 
MAP 

 

školy 

OKSVV 

 

A.1.6 

Podpora rozšíření nabídky služeb dětských skupin  

(rozšíření cílové skupiny dětské skupiny směrem k věku pod 2 roky, 
v rámci služeb může jít např. o mikrojesle – po vybudování MŠ Na 
Honech by se odchodem dětí ve věku 2 až 4 let měly uvolnit kapacity 
pro mladší děti) 

OKSVV 
dětská 

skupina 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

A.1.7 
Zvýšení kapacit mimoškolní činnosti školských zařízení  

(MŠ, ZŠ, ZUŠ Tišnov, Inspiro – SVČ Tišnov) 
OKSVV 

školská 
zařízení 

A.1.8 

Podpora činnosti neziskových organizací v oblasti 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže  
(Rodinné centrum Studánka; Lesní rodinný klub; BRĎO TIŠNOV;  Junák – český 
skaut, středisko Květnice Tišnov a další) 

OKSVV 
neziskové 
organizace 

A.1.9 
Celková rekonstrukce objektu staré školy na ulici 
Riegrova 

OIPP  

A.1.10 

Nalezení dalšího smysluplného využití budovy bývalé 
školy v Jamném 
(zachování prostor pro setkávání a komunitní využití místních obyvatel, hledání 
slučitelného využití zbývajících prostor, tak aby budova mohla ekonomicky 
fungovat jako celek, např. pro tišnovské ZŠ, pro ekostředisko, pro byty, jako zázemí 
pro rodinnou rekreaci) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Jamné 

 

A.2 Posílení sociálních a zdravotních služeb 

Finální podoba aktivit vychází z doporučení Komise pro komunitní plánování sociálních služeb 
Rady města Tišnova zformulovaných na jednání 7. 2. 2019. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

A.2.1 
Zpracování nového komunitního plánu 
sociálních služeb 

OSV 
široká skupina 

aktérů  

A.2.2 
Rozšíření pečovatelské služby Oblastní charity 
Tišnov 

OSV 
Oblastní charita 

Tišnov 

A.2.3 
Podpora vysokého standardu poskytování 
sociálních služeb a činností neziskových 
organizací v této oblasti 

OSV 
poskytovatelé 

sociálních služeb 

A.2.4 
Navýšení kapacit domácí hospicové péče  

(rozjíždí Charita) 
OSV 

Oblastní charita 
Tišnov 

A.2.5 Zřízení pobytové odlehčovací služby 

OSV / 
CSS/Oblastní 

charita 
Tišnov 

Centrum 
sociálních služeb 

A.2.6 
Zřízení denního stacionáře pro osoby 
s kombinovaným postižením 

OSV / CSS 
Centrum 

sociálních služeb 

A.2.7 
Pokračování v provozu Senior taxi a rozšíření 
délky provozu během dne 

OSMKS 
Centrum 

sociálních služeb 

A.2.8 

Podpora udržení Nemocnice Tišnov a jejích 
vybraných oddělení 

(komunikace s provozovatelem Jihomoravským 
krajem) 

Vedení města 

 

Jihomoravský 
kraj 

Vedení 
nemocnice 

A.2.9 

Spolupráce s Jihomoravským krajem na 
vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem 
zajištění dostatečné kapacity specializovaných 
ambulancí 

Vedení města 

 

Jihomoravský 
kraj 
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A.3 Zlepšení podmínek pro sport 

Současný přístup k rozvoji sportu je stanoven v Koncepci sportu města Tišnova 2018–2021 
(dokončena v srpnu 2017). V plánovací části nazvané Návrhy a doporučení stanoví následující 
okruhy priorit rozvoje sportu na území města: 

I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 
II. Provoz a údržba sportovních zařízení 
III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže nejen 

v hale a tělocvičnách v majetku města 
IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají mu tím 

dobré jméno 
V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 
VI. Grantový systém 
VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou veřejnost 
VIII. Koordinace sportu na území města 
IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů 
X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit 
XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017–2020 

U jednotlivých priorit jsou uvedeny typové podporované aktivity a doporučení, na co by se 
mělo město zaměřit. Vzhledem k obecnějšímu pojetí koncepce je žádoucí ve strategickém 
plánu konkretizovat aktivity na realizační období plánu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.3.1 

Podpora sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných 
podmínek  
(z velké části již funguje, nutná detailnější analýza fungování a konkrétních 
potřeb sportovních organizací) 

OKSVV 
sportovní 

organizace 

A.3.1.a 

Koncepce sportu 2022 - 2026 

OKSVV 

sportovní 
organizace/

odborný 
konzultant 

A.2.10 

Podpora preventivních aktivit, zejména práce 
s mládeží ve smyslu prevence sociálně-
patologických jevů – podpora nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež a zajištění 
streetworkera (minimálně na poloviční úvazek) 

OSV 
Oblastní charita 
Tišnov, Městys 

Lomnice 

A.2.11 Podpora vzniku otevřeného klubu pro seniory OSV 
CSS, Charita, 

knihovna 

A.2.12 
Zajištění dostupnosti poradenství pro pečující 
osoby a pozůstalé 

OSV  

A.2.13 

Podpora mezigeneračních aktivit 

viz  Zřízení dobrovolnického centra 
OSV 

Oblastní charita 
Tišnov 

A.2.14 
Výstavba smuteční síně v prostoru nového 
hřbitova  

OIPP  

A.2.15 Zlepšování stavu a prostředí nového hřbitova OSMKS  

A.2.15.a Nové kolumbárium OSMSK OIPP 

A.2.15.b Drobné opravy  OSMKS OIPP 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.3.2 
Podpora všestrannosti sportu pro seniory  
(spolupráce města se sportovními kluby a organizacemi –  širší nabídka sportu 
pro seniory)  

OKSVV 
sportovní 

organizace 

A.3.3 
Instalace venkovních posilovacích strojů pro všechny 
generace u cyklostezky na Železné 

OSMKS  

A.3.4 

Vypracování studie možného vybudování tišnovského 
bikeparku (singltrek) 

OSMKS 

OIPP/ 

koordinátor 
mobility + 

odborní 
pracovníci 

A.3.5 Vylepšení hřiště na sídlišti Pod Květnicí OSMKS  

A.3.6 Vyhodnocení možnosti zajištění teplejší vody na koupališti OSMKS  

A.3.7 
Zajištění údržby dětských hřišť a jejich rozvoj o moderní 
interaktivní prvky 

OSMKS  

A.3.7.a Rekonstrukce umělého povrchu – vrchní hřiště ZŠ nám. 28. října OSMKS  ZŠ 

A.3.7.b Výměna a doplnění drobných herních prvků  OSMKS  

A.3.8 
Pokračování v rekonstrukci areálu letního kina 

OIPP 
městská 

architektka
/MěKS 

A.3.8.a Ozvučení letního kina MěKS OIPP 

A.3.8.b 
Rekonstrukce areálu letního kina - studie 2. etapa 

OIPP 
městská 

architektka
/MěKS 

A.3.9
  

 

Podpora dobudování zázemí sportovní haly  
(majitelem haly je Sdružení sportovních klubů Tišnov, které dosud využívá šatnu 
a zázemí sokolovny, majitelem pozemku pod halou je však Sokol Tišnov – bude 
nutno dořešit) 

vedení 
města 

OIPP 
/OKSVV 
(dotace) 

SSK Tišnov 

A.3.10 

Podpora rekonstrukce sokolovny  
(sokolovna je využívána k požádání společenských akcí, jde o největší dostupný 
prostor ve městě, majitelem je Sokol Tišnov) vedení 

města 

OIPP 
/OKSVV 
(dotace) 

Sokol 
Tišnov 

A.3.11 

Podpora zvětšení kapacity krytých tenisových dvorců a 
sociálního zázemí v areálu na Ostrovci  
(současné dva kryté dvorce nedostačují kapacitě hráčů, majitelem je SK Tenis 
Tišnov) 

vedení 
města 

SK Tenis 
Tišnov 

A.3.12 

Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 
v areálu na Ostrovci 

vedení 
města  

 

 

OSMKS 

OIPP, 
OKSVV 

(dotace) 

místní 
sportovní 

kluby 
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Priorita B. ROZVOJ BYDLENÍ 

Cíle priority: 

 Optimalizovat strukturu bytového fondu města. 
 Vytvářet podmínky pro zkvalitňování bytového fondu ve městě. 

B.1 Rozvoj bytového fondu v majetku města 

Rozvoj bytového fondu v majetku města je komplexně řešen v Bytové koncepci města 
Tišnova 2017–2027 (dokončena v únoru 2016, aktualizace 2021). Vize v této oblasti je: Bytový 
fond města Tišnova přispívá k uspokojování potřeby bydlení u občanů města Tišnova, kteří mají 
nižší šanci uspět na komerčním trhu s nájemním a vlastnickým bydlením. Dlouhodobě je zachována 
kvalita bytového fondu města Tišnova prostřednictvím odpovídající investiční strategie a efektivní 
správy. 

Priority a opatření bytové koncepce jsou následující: 

Priorita A Optimalizace struktury bytového fondu města Tišnova 

Opatření A 1 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska počtu a velikosti bytů 

Opatření A 2 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska režimu bytů 

Opatření A 3 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska ceny nájmu bytů 

Priorita B Zvýšení kvality a efektivity správy bytového fondu města Tišnova 

Opatření B 1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu 
města Tišnova 

Opatření B 2 Nastavení investiční strategie ve vztahu k bytovému fondu města Tišnova 

Opatření B 3 Optimalizace procesu prodeje bytů určených k prodeji 

Opatření B 4 Modernizace správy dat pro oblast bytového fondu 

Opatření jsou rozpracována do podoby konkrétních aktivit. U každé aktivity je uveden její cíl, 
zdůvodnění, monitorovací ukazatele a garant. 

Ke koncepci je zpracováván akční a střednědobý plán v podobě přehledu konkrétních záměrů 
výstavby bytů a rekonstrukce a oprav bytů. Tyto záměry budou vstupovat do akčního plánu 
k realizaci strategického plánu. 

 
B.1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu města 
Tišnova 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

B.1.1 

Bytové domy  OSMKS/ 

vedení 
města 

OIPP 

B.1.1.a Bytové domy v areálu inženýrských staveb - studie OIPP OSMKS 

B.1.1.b Revitalizace BD domu Na Mlékárně 795 OIPP OSMKS 

B.1.1.c Udržovací práce na BD bytovém domě Komenského 145 OIPP  

B.1.1d Rekonstrukce zdravotechniky na BD nám. Kom. 145 OSMKS  

B.1.1.e Rekonstrukce uvolněných bytů OSMKS  

B.1.1.f Rekonstrukce zdravotechniky BD Polní 639 - 640 OSMKS  
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B.2 Zlepšování podmínek pro bydlení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

B.2.1 

Revitalizace sídlišť a jejich adaptace na změnu 
klimatu 

 

vedení 
města  

OSMKS 

OIPP 

B.2.2 
Revitalizace sídlišť - Revitalizace sídliště Květnice vedení 

města  

OIPP 

OSMKS 

B.2.2.a Revitalizace sídliště 1. etapa – ul. Květnická OIPP OSMKS 

B.2.2.b Revitalizace sídliště 2. etapa – ul. Dřínová OIPP OSMKS 

B.2.3 
Podpora vzniku komunitních zahrad 

OSMKS 
skupiny 
obyvatel 

B.2.3.a 
Komunitní zahrada ul. Wagnerova 

OSMKS 
skupiny 
obyvatel 

B.2.4 

Komunikace města se soukromými investory 
v oblasti výstavby bytů 

(zejména vyjednávání podmínek) 

OÚP + 
vedení 
města 

 

OÚP + OSŘ 

městská 
architektka 

 

 

Priorita C. ROZVOJ KULTURY 

Rozvoj kultury je komplexně řešen v Koncepci rozvoje kultury Tišnova (dokončena v roce 
2019). 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření:  

1. Nabídka je atraktivní a dostupná pro všechny cílové skupiny 

 1.1 Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou kulturní organizace 
spolupracovat 

 1.2 Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a koordinovat ji 
mezi kulturními organizacemi (specificky rodiče a předškolní děti, náctiletí, senioři) 

 1.3 Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města trvalé i dočasné povahy 
 1.4 Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   

2. Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny, místní i návštěvníky města 

 2.1 Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu s okolním veřejným 
prostorem 

 2.2 Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii a s uživatelským 
komfortem pro 21. století1 

 2.3 Rozvíjet osu Kostel sv. Václava – Náměstí Míru – Jungmannova – Muzeum 
 2.4 Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny a jejího okolí  
 2.5 Zapojit řeku do života města 

  

3. Aktéři spolupracují na tvorbě programu pro místní i návštěvníky města 

 3.1 Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí  
 3.2 Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 

Koncepce rozvoje kultury je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. Jsou v ní 
obsaženy i indikátory opatření a odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 

                                                             
1 Rekonstrukce a rozšíření kapacity velkého sálu, rekonstrukce menšího sálu pod kinem 
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Priorita D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj cestovního ruchu je komplexně řešen v Koncepci rozvoje cestovního ruchu 
Tišnovska (zpracována v roce 2018). Jejím cílem je lépe využít potenciál cestovního ruchu 
a přitáhnout do města více návštěvníků. Zvýšená návštěvnost by potom měla přispět i k rozvoji 
služeb pro obyvatele města. Vize rozvoje cestovního ruchu je „Tišnov a Tišnovsko jsou mezi 
obyvateli Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna známé a využívané jako výletní místo, město se 
zajímavou kulturní nabídkou.“ 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření: 

1. Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingového řízení 

1.1 Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní a dosáhnout kvality programu 
a propagace, aby se podařilo přilákat i nerezidenty 

1.2 Vytvořit produkt (y) CR pro seniory a produkt (y) pro návštěvníky Porta coeli 

1.3 Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a zlepšit cyklistickou infrastrukturu 
a značení cyklistických tras. 

1.4 Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly 
stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska 

2. Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna identifikují Tišnov jako místo zajímavé 
k návštěvě 

2.1 Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní minipivovary  

2.2 Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu minerálů do podoby 
události s vysokou návštěvností 

2.3 Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi. Zprovoznit další 
atraktivity pro návštěvníky (věž kostela, podzemí). 

3. Vybrané lokality okolí města jsou rozvinuty tak, že se staly atraktivními výletními místy 
i pro obyvatele Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 

3.1 Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní areál dalšími sportovními a zábavně-
naučnými prvky tak, aby se stal vyhledávaným výletním místem 

3.2 Rozvíjet veřejný prostor a vybrané lokality v okolí města tak, aby motivovali k pobytu 
a procházkám 

4. Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na propagaci fenoménů Tišnova, sběru dat 
o návštěvnících, identifikování problémů v CR, na rozvoji produktů CR a na řešení problémů v CR 

4.1 Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů 
a aktualizovat seznam problémů v CR 

4.2 Nastavit systému sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí 
a turistických cílů, využívání produktů atp. a data pravidelně analyzovat 

4.3 Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou implementaci koncepce a další rozvoj CR – fond 
podpory a koordinátora CR 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. 
Jsou v ní obsaženy i indikátory opatření a odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 

 

 II. INFRASTRUKTURA 

Priorita E. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ DOPRAVY 

Přístup k rozvoji dopravy je zpracován v Koncepci řešení dopravy ve městě Tišnově 
(dokončena v prosinci 2016, schválena 25. 9. 2017). Ve vizi uvádí: „Město Tišnov v roce 2050 bude 
městem spokojených obyvatel, městem krátkých cest, s fungující dopravní infrastrukturou, 
umožňující svobodnou volbu dopravního prostředku a zároveň místem, kde kvalita veřejných 
prostranství přispěje k lepší kvalitě života ve městě.“ 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnova uvádí následující strategické cíle: 

 Dobudování páteřní dopravní sítě s vazbou na nadregionální síť s cílem zlepšení plynulosti 
silniční dopravy na ochranném systému a současné eliminace zbytné dopravy z centrální 
části a rezidentních území města 

 Odstranění bodových závad na existující komunikační síti 

 Vhodnou organizací dopravy podpořit eliminaci zbytné dopravy z centrální části 
a rezidentních území města 

 Vytvoření takových podmínek pro parkování, které naplnily rostoucí potřebu po 
parkování, zároveň by však neznemožňovaly zkvalitňování veřejných prostranství 

 Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy 

 Zvýšit integraci udržitelných módů dopravy a podpora systému P+R v rámci IDS JMK 

 Zvýšení nabídky alternativních módů IAD – omezení růstu automobilizace 

 Rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru a v přístupnosti veřejných budov 

 Nerozšiřovat zastavěné území města do odlehlých oblastí bez vytvoření adekvátní 
nabídky 
 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově uvádí v průvodní zprávě přehled konkrétních 
aktivit města (viz str. 25–33, v samostatném dokumentu specifikuje i podněty k řešení 
bezbariérových tras). Strategický plán z navržených staveb a dalších opatření vybírá ty, 
které budou realizovány v období 2021–2025. 

 

Cíle priority: 

 Opravit nejproblematičtější místní komunikace a chodníky. 

 Doplnit parkovací místa. 

 Zajistit bezbariérové trasy po městě. 
 Dobudovat cyklostezky pro spojení s okolními obcemi. 

 Zlepšit dopravní obslužnost v rámci města. 

E.1 Řešení infrastruktury pro automobilovou dopravu v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.1.1 

Rekonstrukce krajských komunikací (Kraj chce dostat do IROP. 
Od 2018 je stavební povolení, realizace 2020 až 2021 ve spolupráci kraje a 
města. 

Město bude budovat chodníky. Na křižovatce Riegrova a Černohorská bude 
kruhový objezd.) 

OIPP 

 

SUS JMK 

SVaK 

vedení 

města 

E.1.2 

Vytvoření projektů a provedení rekonstrukcí místních 
komunikací ve špatném stavu  
(Kompletní rekonstrukce: Havlíčkova, Vrchlického, Husova, Horova, Dřínová, 
Osvobození.  
Plošné a lokální opravy pozemních komunikací včetně chodníků)  OIPP 

OSMKS/ 

městská 
architektka 

E.1.2.a Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení 
v ulici Havlíčkova 

OIPP  

E.1.2.b Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení 
v ulici Husova 

OIPP  

E.1.2.c Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení 
v ulici Vrchlického 

OIPP  

E.1.2.d Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení 
v ulici Horova  

OIPP  
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.1.3 
Vybudování dalšího parkoviště u vlakového nádraží  

OIPP  

E.1.4 

 

Vybudování dalších parkovišť či parkovacích míst  
(na sídlištích, u sokolovny – nejdříve v ploše, resp. do budoucna 
případně parkovací dům) OIPP 

 OSMKS 
 

E.1.4.a Parkoviště za penzionem – odstavná plocha za penzionem  OIPP  

E.1.5 

Prosazování a příprava vybudování spojnice mezi 
silnicí Lomnickou s Černohorskou  
(trasa je stanovena v územním plánu jako koridor pro místní 
komunikaci, komunikace by měla být budována jako krajská 
komunikace) 

vedení 
města 

JMK 

E.1.6 

Zlepšení organizace dopravy ve městě 

(zejména odklon nákladní dopravy z centra města) 
vedení 
města  

+  

OSMKS 

ODŽÚ, 

Městská 
policie 

Komise pro 
dopravu a 

bezpečnost 

E.1.7 

Přehodnocení dopravních opatření v oblasti 
zjednosměrnění ulic Městská 

policie 

ODŽÚ, 

OSMKS 

 

E.1.8 

Vyhodnocení přínosu placeného parkování v centru 
města včetně případných úprav či rozšíření Městská 

policie 

ODŽÚ, 

OSMKS 

 

E.1.9 

Podpora elektromobility 

(např. vybudování dobíjecího místa) vedení 
města 

+ 

OSMKS 

OIPP 

+ 

koordinátor 
mobility 

+soukromé 
subjekty 

 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.2.1 
Zajištění bezbariérových tras  

(zejména odstranění závad identifikovaných v koncepci řešení 
dopravy ve městě) 

OSMKS  OIPP 

E.2.2 Vybudování přechodů pro chodce či míst pro přecházení OSMKS JMK 

E.2.3 
Zklidnění dopravy v obytných zónách  

(výběr vhodných opatření dle konkrétní situace) 
OSMKS 

Městská 
policie 

E.2.4 
Zpevnění účelové komunikace Tišnov – Březina podél 
Svratky 

OSMKS 
Obec 

Březina 

E.2.5 
Řešení podmínek pro cyklodopravu uvnitř města 

(obousměrný provoz v jednosměrných komunikacích, cyklopruhy) 

OSMKS 

 

OSMKS, 

OIPP 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

koordinátor 
mobility 

dopravní 
specialista 

E.2.6 Veřejné osvětlení podél (cyklo) stezky na Železné OSMKS OIPP 

E.2.7 

Zajištění bezpečné pěší a cyklistické dopravy 

(např. doplnění oddělovacích pásů či jiných opatření) OSMKS 

 

OIPP 

koordinátor 
mobility 

dopravní 
specialista 

E.2.8 

Řešení mobility města s důrazem na podporu pěší, 
cyklistické a veřejné dopravy v návaznosti na koncepci 
řešení dopravy ve městě 

koordinát
or 

mobility 

 

OSMKS, 

OIPP 

ODŽÚ 

městská 
architektka 

dopravní 
specialista 

 

E.3 Dobudování a rekonstrukce dopravní infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.3.1 
Oprava účelové komunikace v Hájku směrem ke 
krajské komunikaci Všechovice – Unín  OSMKS 

Osadní výbor 
Hájek-

Hajánky 

E.3.2 

Oprava účelové komunikace nad rodinnými domy v 
Hajánkách  

 

OIPP 

Osadní výbor 
Hájek-

Hajánky – 
nutná 

spolupráce 
s VAS 

(odvodnění) 

OSMKS 

E.3.3 
Oprava zbývajících místních komunikací a účelových 
cest v části Hájek-Hajánky  OSMKS 

Osadní výbor 
Hájek-

Hajánky 

E.3.4 
Oprava zbývajících místních komunikací a polních 
cest v části Jamné  

(2020 – oprava povrchu komunikace) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Jamné 

E.3.4.a 

Rekonstrukce a odvodnění komunikace Jamné – úsek stará 
škola - stolařství OIPP 

Osadní výbor 
Jamné 

OSMKS 

E.3.5 
Oprava místních komunikací a účelových cest v 
místní části Pejškov 

OSMKS 
Osadní výbor 

Pejškov 

 

 

E.4 Zlepšení dopravní obslužnosti ve městě 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.4.1 

Posílení dopravní obslužnosti města pomocí spojů 
IDS JMK  

(vytipování potřebných míst/zastávek, protažení / využití 
stávajících linek IDS; doplnění zastávek např. u nemocnice, u 
centra sociálních služeb, cíle i snížení nutnosti vozit děti do školy 
autem, navázání spojů na vlak; propagace možností využití mezi 
občany) 

OSMKS  

vedení 
města 

KORDIS 

ČSAD 
Tišnov 

 

E.4.2 

Prověření možného zřízení okružní linky městské 
hromadné dopravy  
(dle potřeby zpracování studie, v návaznosti na řešení obslužnosti 
pomocí spojů IDS JMK, v minulosti se již zkoušelo, bylo to nákladné a 
zájem obyvatel byl malý, zohlednění nových zastávek při rekonstrukci 
Riegrovy ulice a dalších ulic, řešit odlehlejší části jako Trnec, Trmačov, 
Červený mlýn, lze využít menší autobusy) 

OSMKS 

 

KORDIS 

ČSAD 
Tišnov 

vedení 
města 

E.4.3 

Podpora rekonstrukce vlakového nádraží  
(vyjednat větší čekárnu, doplnění parkování pro kola a zajištění 
ochrany kol) 

vedení 
města 

SŽDC 

OSMKS 

městská 
architektka 

E.4.4 

Projednání a technická příprava pro zajíždění 
vybraných linek autobusu do Hájku a Hajánek  
(alespoň spoje pro děti do ZŠ, nyní autobus staví jen na silnici II/377; za 
tímto účelem byla zatrubněna vodoteč a vytvořena plocha, která by 
sloužila jako točna – problém je se sjízdností v zimním období – 
příslušné komunikace neudržuje SÚS JMK, neotočí se tam autobus delší 
než 10 m) 

OSMKS  

 

KORDIS 

ČSAD 
Tišnov 

+ osadní 
výbor 

vedení 
města 

 

 

Priorita F. DOBUDOVÁNÍ A OBNOVA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Cíle: 

 Zlepšit fungování technické infrastruktury. 
 Dobudovat technickou infrastrukturu v místních částech města. 

 

F.1 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.1.1 

Průběžná výměna veřejného osvětlení za úspornější 
 (jsou využívány dva typy svítidel – na hlavních ulicích a na 
sídlištích; důraz na snížení světelného smogu a na minimalizaci 
modrého spektra) 

OSMKS 
JICOM 

(správce 
osvětlení) 

F.1.1.a 

Rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Na Mlékárně 

OSMKS 
JICOM 

(správce 
osvětlení) 

F.1.2 

Rekonstrukce veřejného osvětlení  
(současně s rekonstrukcemi místních komunikací, důraz na 
snížení světelného smogu a na minimalizaci modrého spektra) 

OSMKS 

 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 

OIPP 

F.1.2.a 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na 
rekonstrukce ulic  OIPP 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 
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Aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025  

 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

OIPP 

F.1.2.b 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jamborova 

OSMKS 

JICOM 
(správce 

osvětlení) 

OIPP 

F.1.3 
Rozšíření služeb sběrného dvora o „re-use centrum“ 

 

OIPP 

 

OSMKS 

 

F.1.4 

Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového 
systému  
(v roce 2018 bylo 21 kamer, průběžně se doplňují, např. prostor 
před nádražím se zaparkovanými koly) 

Městská 
policie 

 

OSMKS 

OIPP 

F.1.5 
Zavedení free wi-fi na náměstí, v parku a na dalších 
veřejných místech 

OSMKS  

F.1.6 

Podpora zvýšení kapacity čistírny odpadních vod 
Tišnov – Březina  vedení 

města 

Svazek 
vodovodů a 
kanalizací 
Tišnovsko 

F.1.7 
Systematický přístup k úsporám energií a zdrojů  
(zavádění u majetku města i celková podpora, město má 
sjednaný energetický management) 

OSMKS 
MIX-MAX 

energetika  

 

F.2 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.2.1 

Podpora vybudování 
vodovodu v Pejškově  

 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

+ 

vedení města 

OSMKS 

+ 

 osadní výbor 
Pejškov 

F.2.2 

Rekonstrukce úseků 
vodovodního potrubí 
v havarijním stavu v 
Jamném 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

+ 

Vedení města 

 

OSMKS 

+ osadní 
výbor 
Jamné 

F.2.3 
Posílení vodovodu v 
Hájku–Hajánkách  

 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

+ 

vedení města 

OSMKS 

+ osadní 
výbor Hájek 

– Hajánky 

+OIPP 

F.2.4 

Podpora dobudování 
chybějící kanalizace 
(v místních částech Pejškov, 
Jamné, Hájek i Hajánky; 
realizátorem je Svazek vodovodů 
a kanalizací Tišnovsko, hledání 
ekonomicky a provozně 
přijatelného řešení) 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

+ 

vedení města 

 

 OSMKS 
+osadní 
výbory 

+OIPP 

F.2.5 

Vybudování veřejného 
osvětlení od zastávky 
Hájek, rozc. 

OSMKS 

Osadní 
výbor 
Hájek-

Hajánky 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.2.6 

Zavedení veřejného 
přístupového bodu 
internetu (wi-fi) u 
kulturního domu 
Hajánky 

OSMKS 

Osadní 
výbor 
Hájek-

Hajánky 

 

 III. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 

Priorita G. ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA 

Cíle: 

 Revitalizovat zanedbané veřejné prostory ve městě. 
 Posílit údržbu a úklid ve městě. 

 

G.1 Revitalizace lokalit ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

G.1.1 

Revitalizace náměstí Míru  

(vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů) 

OIPP 

městská 
architektka  

OSMKS 

dopravní 
specialista 

koordinátor 
mobility 

MěKS 

G.1.2 
Oživení nábřeží podél řeky Svratky a vytvoření 
rekreační zóny  

OSMKS 
městská 

architektka 

G.1.3 Umísťování uměleckých děl ve městě MěKS OSMKS 

G.1.4 
Vybudování parku v lokalitě Hony za Kukýrnou 

OIPP 
městská 

architektka 

G.1.4.a Následná péče parku Hony za Kukýrnou OSMKS  

G.1.5 

Výsadba a obnova zeleně ve městě  

OSMKS 

vedení 
města 

Komise ŽP 

 

G.1.6 

Zajištění jednotného vzhledu mobiliáře a 
orientačního značení (rozcestníky) v centru města  

(podpora genia loci) 
OSMKS 

MěKS 

městská 
architektka 

G.1.7 
Rekonstrukce veřejných prostranství z hlediska 
adaptace na změnu klimatu a zadržení vody 

OIPP  

G.1.8 
Využívání architektů při řešení veřejných prostor ve 
městě 

OIPP 
městská 

architektka 

G.1.9 

Systematický přístup ke zlepšení veřejných 
prostranství  

 

OSMKS 

městská 
architektka 

Komise ŽP 

G.1.10 
Pokračování v eliminaci reklamního smogu  

(méně reklam, zkvalitnění reklam, zlepšení vzhledu fasád) 
OSMKS 

městská 
architektka 
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G.2 Zajištění údržby a čistoty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

G.2.1 

Vylepšení úklidové techniky  

(včetně vytvoření dalších pracovních míst v úklidové pracovní 
skupině) 

OSMKS  

G.2.2 
Optimalizace počtu nádob/košů na tříděný odpad po 
městě  

OSMKS  

G.2.3 
Zkulturnění stanovišť kontejnerů na odpad  

(např. vybudování přístřešků) 
OSMKS  

G.2.4 Vytvoření prostoru pro volný pohyb psů  OSMKS  

 

 

Priorita H. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cíle: 

 Zlepšit ochrany přírody a půdního fondu. 
 Zvýšit množství zeleně ve městě a jeho zázemí. 
 Snížit dopady města na životní prostředí. 
 Posílit adaptaci města na klimatické změny. 

 

H.1 Realizace krajinných opatření 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

H.1.1 Realizace komplexních pozemkových úprav 
vedení 
města 

Státní 
pozemkový 

úřad 

+ OÚP 

 

H.1.2 
Realizace biokoridoru Klucanina – Květnice a dalších 
prvků územního systému ekologické stability 

OSMKS 

 
OIPP 

H.1.3 

Posílení ochrany přírodní památky Květnice 

(zamezení ničení živé i neživé přírody)  OŽP 

Městská 
policie, 
OSMKS 

Komise ŽP 

H.1.3.a 

Obnova naučné stezky na Květnici – posílení ochrany 
výchovou návštěvníků OŽP 

OKSVV  

+ 

 OSMKS 

H.1.4 
Trvalá péče o významné krajinné prvky  

(např. zajištění výkupů pozemků) 
OSMKS OŽP 

H.1.5 Výsadba alejí podél cest a liniových krajinných prvků OSMKS OŽP 

H.1.6 

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření 
kolem Svratky vedení 

města 

OIPP 

OŽP 

městská 
architektka 

H.1.7 
Podpora a realizace projektů zaměřených na udržení 
vody v krajině OSMKS 

OŽP 
městská 

architektka  
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

H.1.8 
Zachování dotačních programů v oblasti životního 
prostředí 

vedení 
města 

OŽP 

 

H.2 Řešení problémů životního prostředí 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

H.2.1 Řešení černých skládek OSMKS OŽP 

H.2.2 

Podpora a motivace občanů ke třídění odpadu  
(včetně průběžné optimalizace způsobu sběru tříděných odpadů, 
aby to bylo pro občany co nejjednodušší) OSMKS 

občané 
OŽP 

Komise ŽP 
EKO-KOM 
KTS Ekologie 

H.2.3 

Prevence a předcházení vzniku odpadů  
(např. podpora bezobalového hospodářství) 

OSMKS 

občané 
OŽP 

Komise ŽP 
EKO-KOM 

H.2.4 

Zpracování studie adaptace na změny klimatu 
a navržení způsobu řešení  

 
OSMKS 

občané 

OŽP 

Komise ŽP 

H.2.4.a 

Realizace opatření vyplývající z „Místní strategie adaptace na změnu 

klimatu a mitigační opatření" OSMKS 

OIPP 

OŽP 

vedení 
města  

Komise ŽP 
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 IV. SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE VE MĚSTĚ 

Priorita I. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Cíle: 

 Efektivněji využívat koncepční dokumenty. 
 Uplatňovat nové přístupy a technologie při činnosti městského úřadu. 

 

I.1 Zkvalitnění strategického řízení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.1.1 
Zavedení pravidelného vyhodnocování 
a aktualizace strategického plánu 

PKT vedení města 

I.1.2 
Zavedení důsledné práce s akčním plánem 
strategického plánu 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

I.1.3 Udržení pozice městské architektky PKT vedení města 

I.1.4 

Vyhodnocení a vyjasnění kompetencí ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím města  

(opravy, investice, spolupráce na realizaci 
tematických koncepcí) 

PKT 
příspěvkové 
organizace 

 

I.2 Moderní fungování městského úřadu2 a městem zřizovaných organizací 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.2.1 

 

Sledování nových ICT technologií a výběr 
užitečných pro fungování města OSVV PKT 

I.2.2 
Průběžné vzdělávání pracovníků úřadu  

(s ohledem na nové trendy a nástroje veřejné správy dle 
strategie vzdělávání MěÚ Tišnov) 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

I.2.3 

Zachování projektové kanceláře MěÚ Tišnov  

(s cílem získání co největšího a nejsmysluplnějšího 
množství evropských a národních dotací) 

PKT  

I.2.4 
Sledování a vyhodnocování fungování 
samostatné a přenesené působnosti MěÚ 

PKT 
jednotlivé 

odbory 

I.2.5 
Personální posílení MěÚ v oblasti školství 
(udržitelnost MAP), sportu, kultury, cestovního 
ruchu 

PKT OKSVV 

I.2.6 
Zajištění bezbariérového přístupu veřejných 
budov 

 

OSMKS OIPP 

I.2.7 
Zpracování pasportu budov v majetku města 

OSMKS 
OIPP 

 

                                                             
2 Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015–2018 má následující priority: 1. Oblast 
modernizace v rámci vybavenost úřadu, 2. Oblast řízení lidských zdrojů, 3. Oblast správy a provozu 
informačních technologií, 4. Oblast komunikace s veřejností a interní komunikace. 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.2.8 

Podpora a přizpůsobování priorit činnosti 
městské policie 

(zejména prevence kriminality ve vazbě na koncepci 
prevence kriminality) 

Městská 
policie 

+ vedení města 
(člen 

zastupitelstva 
pověřený 
vedením 
městské 
policie) 

Komise 

bezpečnostní a 
dopravní  

 

 

Priorita J. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

Cíle: 

 Rozvíjet způsoby informování občanů. 
 Posílit koordinaci a spolupráci s neziskovými organizacemi. 
 Posílit zapojení občanů do dění ve městě. 

 

J.1 Zkvalitňování komunikace města 

Uvedené aktivity budou rozvíjeny v rámci jednotného konceptu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář Garant Spolupráce 

J.1.1 
Pokračování v informačních činnostech 
pomocí Tišnovských novin a Tišnovské 
televize 

OKSVV 
MěKS 

vedení města 

J.1.2 Rozvíjení mobilního rozhlasu OKSVV  

J.1.3 

Rozvíjení webu města dle potřeb jednotlivých 
skupin uživatelů  

(zjednodušení informování, nový web s kalendářem akcí 
a v členění dle cílových skupin vznikne v roce 2019) 

OKSVV 
skupiny  

uživatelů 

J.1.4 
Uživatelské zjednodušení a propojení domén s 
informacemi o Tišnově  

(základ tisnov.cz, kamvtisnove.cz) 

OKSVV MěKS 

J.1.5 

Rozvíjení webové stránky Proměny Tišnova 

(www.promeny-tisnova.cz – veřejná prezentace 
aktuálních i plánovaných investičních akcí a s nimi 
souvisejících studií) 

OKSVV 

OIPP 

+ 

OSMKS 

J.1.6 
Zveřejňování maximálního množství 
dokumentů města, online přenosy z jednání 
zastupitelstva 

OKSVV MěKS (TTV) 
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J.2 Zlepšení koordinace a spolupráce ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

J.2.1 

Zlepšení společné koordinace pořádání akcí 

 

OKSVV 

organizace 
působící ve 

městě 

MěKS 

KKCR 

J.2.2 

Pomoc neziskovým organizacím při získávání 
dotací  

(informování, nasměrování) 
OIPP 

neziskové 
organizace 

J.2.3 
Nabídka možností využití volných kapacit v 
prostorách města za zvýhodněných podmínek 
pro potřeby neziskových organizací 

OSMKS 
neziskové 
organizace 

 

J.3 Posilování zapojení občanů do rozvoje města 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

J.3.1 

Zavedení participativního rozpočtu 

OKSVV 

pracovní 
skupina/ 

obyvatelé/ 

OSMKS 

J.3.2 

Důsledné zapojení komisí rady do přípravy 
koncepcí a studií  

(komise jako první linie zapojení obyvatel) 

OKSVV komise rady 

J.3.3 
Zajištění veřejné prezentace developerských 
projektů a projektů města 

OKSVV 
OIPP/ 
OÚP 

J.3.4 
Pořádání veřejných debat a prezentací, 
dotazníkových akcí 

OKSVV vedení města 

 

 

Priorita K. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 

Cíle: 

 Zavést systém pravidelné komunikace s podnikateli. 
 Podpořit příchod a vznik podnikatelských subjektů s vyšší přidanou hodnotou. 
 Podpořit podnikatelské aktivity v oblasti služeb. 

 

K.1 Spolupráce a komunikace s podnikateli 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

K.1.1 

Nabídka informačních služeb pro podnikatele 
(informování o záležitostech ve městě ovlivňujících 
podnikání – možnost přihlásit se k odběru cílených 
informací, např. různé uzavírky, rychlý a jednoduchý 
přístup k informacím v rámci webu města)  

OKSVV 
podnikatelé/ 

ODŽU 

K.1.2 

Hledání cest zapojení podnikatelů do akcí ve 
městě  
(informování o možnostech partnerství, prezentování, 
podpory akcí…) 

OKSVV  
podnikatelé/ 

ODŽU 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

K.1.3 

Informování místních firem o veřejných 
zakázkách a dalších aktivitách týkající se 
podnikatelského sektoru (zaregistrování přes web, 
výběr oblastí zájmu) 

 
jednotlivé 

odbory 

 
OKSVV 

 

K.2 Podpora podnikatelských aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

K.2.1 

Podpora vytvoření komerčních služeb a ploch 
pro podnikání v lokalitách, kde tyto chybí 

 (iniciace, pomoc podnikatelům při vzniku služeb, 
medializace problému směrem k podnikatelům např. 
využití brownfieldů) 

vedení 
města 

 

podnikatelé 

+ 

OSŘ 

OÚP 

K.2.2 
Rekonstrukce nebytových prostor v majetku 
města pro podnikání 

OSMKS podnikatelé 

K.2.3 

Podpora vzniku a rozvoje podnikatelské zóny 
Díly pod městem vedení 

města 

 

podnikatelé 

+ 

OSŘ 

OÚP + OSMKS 

K.2.4 

Vytvoření místa pro prodej regionálních 
produktů na náměstí, nebo v jeho blízkosti  

(pro využití okolních zemědělců a dalších 
producentů) 

OSMKS podnikatelé 

K.2.5 

 

Vyřešení majetkoprávních vztahů k hotelu 
Květnice a nalezení jeho smysluplného využití  

(je platná smlouva do 2026) 
OSMKS 

vedení města 

městská 
architektka 

OKSVV 
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B.3 PODPORA REALIZACE PLÁNU  

ZODPOVĚDNOST ZA REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktivity návrhové části stanoví úkoly samosprávy města a městského úřadu – garanti 
jednotlivých aktivit a opatření spolupracují na jejich realizaci se samosprávou města a průběžně 
konkretizují, naplňují a sledují stav stanovených aktivit. 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno 
v akčním plánu. Investiční akce budou v delším časovém horizontu a detailněji zachyceny 
v investičním výhledu (včetně oprav), jak je tomu dosud, který sestavuje OIPP. 

Naplňování cílů, aktivit návrhové části a aktivit zařazených do akčního plánu je každoročně 
vyhodnocováno. Cíle, opatření, aktivity a s nimi související části strategického plánu mohou být 
dle potřeby doplněny či upraveny. 

Sledování a hodnocení a návrh aktualizací strategického plánu, a z něj vycházejícího 
akčního plánu zajišťuje OKSVV dle harmonogramu uloženého Radou města Tišnova.  

Jednotlivé aktivity mají stanoveny garantující odbory (garanty). Garanti aktivit průběžně 
promýšlí realizaci navržených aktivit a zodpovídají za jejich rozvržení tak, aby byly do roku 
2025 zrealizovány (v případě aktivit projektového charakteru je postupně konkretizují a vkládají 
do akčního plánu). Garanti aktivit jsou uvedeni u jednotlivých aktivit. Garanti opatření 
koordinují činnost garantů jednotlivých aktivit. Garanti opatření jsou uvedeni níže. 

Za celkovou koordinaci naplňování programu rozvoje města odpovídá tajemník 
městského úřadu. 

 

Garanti opatření návrhové části 

Rozvojová oblast Priorita Opatření 
Garant 

opatření 

I. VYBAVENOST 

A. ZLEPŠENÍ 
VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB 

A.1 Zkvalitnění školství a 
posílení prorodinných aktivit 

OKSVV 

A.2 Posílení sociálních a 
zdravotních služeb 

OSV 

A.3 Zlepšení podmínek pro 
sport 

OSMKS 

B. ROZVOJ 
BYDLENÍ 

B.1 Rozvoj bytového fondu v 
majetku města 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

B.2 Zlepšování podmínek pro 
bydlení 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

C. ROZVOJ KULTURY MěKS 

D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU MěKS 

II. 
INFRASTRUKTURA 

E. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

DOPRAVY 

E.1 Řešení infrastruktury pro 
automobilovou dopravu v 

majetku města 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro 
pěší a cyklisty 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 
E.3 Dobudování a 

rekonstrukce dopravní 
infrastruktury v místních 

částech 

OSMKS 

E.4 Zlepšení dopravní 
obslužnosti ve městě 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 
F. DOBUDOVÁNÍ 

A OBNOVA 
F.1 Dobudování a 

rekonstrukce technické 
OSMKS 
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Rozvojová oblast Priorita Opatření 
Garant 

opatření 

TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

infrastruktury v majetku 
města 

(OIPP – dotace, 
investice) 

F.2 Dobudování a 
rekonstrukce technické 

infrastruktury v místních 
částech 

OSMKS 

III. PROSTŘEDÍ 
PRO ŽIVOT 

G. ZLEPŠENÍ 
VZHLEDU MĚSTA 

G.1 Revitalizace lokalit ve 
městě 

OSMKS 
(OIPP – dotace, 

investice) 
G.2 Zajištění údržby a čistoty OSMKS 

H. ZLEPŠENÍ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

H.1 Realizace krajinných 
opatření 

OŽP 

H.2 Řešení problémů životního 
prostředí 

OŽP 

IV. SPRÁVA MĚSTA 
A SPOLUPRÁCE VE 

MĚSTĚ 

I. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

SAMOSPRÁVY A 
MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU 

I.1 Zkvalitnění strategického 
řízení 

PKT 

I.2 Moderní fungování 
městského úřadu a městem 

zřizovaných organizací 
PKT 

J. ROZVÍJENÍ 
KOMUNIKACE A 

SPOLUPRÁCE 

J. 1 Zkvalitňování komunikace 
města 

OKSVV 

J. 2 Zlepšení koordinace a 
spolupráce ve městě 

OKSVV 

J. 3 Posilování zapojení občanů OKSVV 

K. ZLEPŠENÍ 
PODMÍNEK PRO 

PODNIKÁNÍ 

K. 1 Spolupráce a komunikace 
s podnikateli 

OKSVV 

K.2 Podpora podnikatelských 
aktivit 

OKSVV 

 

TVORBA AKČNÍHO PLÁNU 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno v akčním 
plánu. Akční plán obsahuje konkrétní aktivity (jako celek), nebo podaktivity (pouze část z obsahu 
aktivity) podle jejich charakteru. Do akčního plánu jsou zařazeny zejména aktivity projektového 
charakteru. 

Každá aktivita má uvedeny následující parametry: 

 Číslo opatření v aktualizované návrhové části. 

 Aktivita/podaktivita. 
 Termíny realizace. 
 Realizátor. 
 Odhad finančních prostředků na rok 2022 (Kč). 

 Oddíl rozpočtové skladby. 

 Vnější zdroje financování. 
 Komentář závorku (popis aktivity, stav připravenosti a doplňující informace důležité pro 

realizaci). 
Garanti aktivit do května každého roku navrhnou aktivity do akčního plánu na další rok. Do 
akčního plánu vstupují i aktivity rozpracované v koncepcích, na něž strategický plán odkazuje 
s výjimkou Koncepce rozvoje kultury Tišnova a Koncepce rozvoje cestovního ruchu Tišnovska, 
které mají své akční plány. 

Během července a srpna bude ve spolupráci s odborem finančním připravena pracovní verze 
akčního plánu. Následně bude tento návrh projednán v poradních orgánech města a uvedené 
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odbory jej dopracují dle pokynů rady města. Akční plán bude současně sladěn s finální podobou 
rozpočtu.  

Akční plán bude vždy schválen spolu s rozpočtem města na další rok. 

 

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Plnění aktivit sledují garanti aktivit průběžně. Hodnocení strategického proběhne každoročně.  

Strategický plán bude pracovně vyhodnocován již v září daného roku tak, aby výsledek 
hodnocení mohl být využit při přípravě rozpočtu a akčního plánu na další rok. 

Hodnoceny budou: 

 Indikátory strategických cílů. 

 Plnění aktivit. 

Indikátory strategických cílů jsou uvedeny v samostatné tabulce. Do tabulky indikátorů budou 
doplněny aktuální hodnoty. Tabulka bude doplněna shrnujícím komentářem. 

Hodnocení plnění aktivit bude mít formu přehledu o realizovaných a nerealizovaných aktivitách. 

 

Garanti aktivit do září zpracují informaci, zda je aktivita realizována, resp. zda bude realizována 
do konce roku, a způsob realizace okomentují (resp. zdůvodní příčinu nerealizace – zde může jít 
zejména o fakt, že realizace aktivity je plánována v pozdějších letech návazně na jiné aktivity). 

V případě opatření realizovaných formou tematických koncepcí (zejména oblast kultury 
a cestovního ruchu) bude součástí hodnocení informace o naplňování příslušné koncepce. 

Součástí hodnocení budou dle potřeby i doporučení na změny strategického či na organizační 
změny, které mohou pozitivně ovlivnit naplňování strategického plánu. Výsledky hodnocení 
budou předloženy zastupitelstvu města.  

Celkové vyhodnocení na základě podkladů jednotlivých garantů provede OKSVV. 

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktualizací strategického plánu se rozumí doplnění nových aktivit či významná úprava stávajících 
aktivit. Návrh aktualizace strategického plánu bude obvykle zpracován návazně na roční 
hodnocení plnění.  

Aktualizace strategického plánu bude schválena zastupitelstvem. Následně budou změny 
zapracovány do kompletní podoby plánu a zveřejněny. 

Návrh aktualizace připravuje OKSVV v součinnosti s radou města. 

INDIKÁTORY STRATEGICKÝCH CÍLŮ  

viz samostatná příloha 

Název aktivity 
Realizováno 

ano/ne 
Komentář 

   



1 
Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

INDIKÁTORY STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Indikátory strategických cílů (viz tabulka níže) slouží spolu s hodnocením plnění aktivit k pracovnímu každoročnímu vyhodnocování strategického 
plánů a jeho strategických cílů. Do tabulky indikátorů jsou vždy za sledované období doplňovány aktuální hodnoty.  

Vzhledem k tomu, že vlastní dokument Strategického plánu byl zpracováván v roce 2018, byly monitorovány hodnoty indikátorů také v roce 2019 a 
2020 (v tabulce doplněno do sloupců pod označením „Stav indikátorů v roce“), tak, aby byl viditelný vývoj. Za rok 2021 budou známy a doplněny 
všechny hodnoty indikátorů strategických cílů na začátku roku 2022. 

Další změna, která byla v tabulce provedena s ohledem na srozumitelnost je úprava cílového stavu, a to konkrétně u indikátorů cíle SC5 Zlepšit stav 
dopravní infrastruktury města. Cílový stav „co nejvíce“ byl doplněn o formulaci „úměrně dle potřeb“. 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

SC1. Stabilizovat 
počet obyvatel 
města na cca 10 
tisících obyvatelích 

Počet obyvatel celkem 

Český 
statistický 

úřad 

9 214  

(31. 12. 2017) 
10 000 

9258 

(31.12.2019) 

     

Počet obyvatel ve věku 0–14 
1 750  

(31. 12. 2017) 
– 

1 801 

(31.12.2019) 

     

Počet obyvatel ve věku 65+ 
1 852 

(31. 12. 2017) 
– 

1 924 

(31.12.2019) 

     

SC2: Zlepšit 
občanskou 
vybavenost 
města 

Naplněnost MŠ zřizovaných 
městem (podíl dětí a kapacity) 

mateřské 
školy 

Celkem 98,6 % 

U Humpolky 97,9 % 

(137 dětí, kap. 140) 

Sluníčko 98,5 % 

(130 dětí, kap. 132) 

Na Paloučku 100 % 

(130 dětí, kap. 130) 

(školní rok 
2017/2018) 

nižší 

K 30. 9. 2020 dle 
výkazu S1-01 

Celkem 92,03% 

MŠ U 
Humpolky 129 
dětí (tj. 92,14 % ze 

140 - kapacity 
povolené KHS) 

MŠ Sluníčko 

126 dětí 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

(tj. 95,45 % ze 132 – 
povolené kapacity) 

MŠ Na Paloučku 

115 dětí (tj. 88,46 

% ze 130 – povolené 
kapacity) 

 

 

Naplněnost ZŠ zřizovaných 
městem (podíl žáků a kapacity) 

základní 
školy 

Celkem 89 % 

ZŠ Smíškova 98,3 % 
(570 žáků, kap. 

580) 

ZŠ 28. října 83,8 % 

(863 žáků, kap. 
1030) 

 (školní rok 
2017/2018) 

nižší 

Celkem 90,18 % 
K 30. 9. 2020 dle 

výkazu M3 

ZŠ Smíškova 

594 žáků 
(tj. 99  % z povolené 

kapacity 600) 

ZŠ 28. října 

877 žáků 
(tj. 85,15 % z 

povolené kapacity 
1030) 

Celkem 90,12 % 
K 31. 3. 2021 dle 

výkazu M3a 

ZŠ Smíškova 

593 žáků 
(tj. 98,83 % z 

povolené kapacity 
600) 

ZŠ 28. října 

876 žáků 
(tj. 85,05 % z 

povolené kapacity 
1030) 

    

Počet lékařských ordinací ve 
městě Tišnov 

Městský 
úřad Tišnov 

46 

(20 na poliklinice 
+ 26 ostatní) 

(květen 2018) 

stejný 

46 

(20 na 
poliklinice + 26 

ostatní) 

(květen 2020) 

46 

(20 na 
poliklinice + 26 

ostatní) 

(květen 2021) 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Počet oddělení Nemocnice 
Tišnov poskytujících 
ambulantní péči 

Nemocnice 
Tišnov 

7 oddělení  

(květen 2018) 
stejný 

7 oddělení  

(květen 2018) 

6 oddělení  

(březen 2021) 

    

Počet městských sociálních 
bytů  (nájemníci se sníženými 
příjmy) 

Městský 
úřad Tišnov 

8 

(dle bytové 
koncepce) 

vyšší 

18 
(8 lokalita Na 

Čimperku,  

od 2020 +10 Na 
Mlékárně) 

18 
(8 lokalita Na 

Čimperku,  

od 2020 +10 Na 
Mlékárně) 

    

SC3: Zvýšit počet 
pracovních míst 
ve městě 

Počet pracovních míst 
Ministerstvo 
financí ČR* 

3 706 

 (1. 12. 2016) 
zvýšení 

Volná pracovní 
místa 145 

(12/2020) 
evidovaných na 

úřadu práce 

     

Počet aktivních 
podnikatelských subjektů se 
sídlem v Tišnově 

 

Český 
statistický 

úřad 

1 052 aktivních 

(31. 12. 2017) 
zvýšení 

1081 aktivních 

(31. 12. 2020) 

     

Podíl nezaměstnaných osob  
Integrovaný 
portál MPSV 

3,6 % (202 
uchazečů)  

(31. 12. 2017) 
nižší 

4,4  % 

(258 
uchazečů) 

(prosinec 
2020) 

4,3  % 

 

(leden 2021) 

    

Volná pracovní místa  
198 

(31. 12. 2018) 
zvýšení 

191 

(leden 2020) 

153 

(leden 2021) 

    

Počet přenocování 
v hromadných ubytovacích 
zařízeních v Tišnově 

Český 
statistický 

úřad 

11 556 

(2017) 
vyšší 

7 598 

(2019) 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

SC4: Zvýšit počet 
návštěvníků 
města 

Návštěvnost kulturních a 
volnočasových akcí ve městě v 
osobách / 1 rok 

Městský 
úřad Tišnov 

58 873 osob 
(2017) 

vyšší 

Rok 2020 
Roční výkaz o 

kulturně vzdělávací 
a zájmové činnosti 

(NIPOS)  
21 043 

(2020 - ovlivněno 

pandemií) 

Rok 2019 

68 101 

Rok 2018 

56 941 

     

Návštěvnost městského 
informačního centra 

Městské 
kulturní 

středisko 
(TIC) 

3 612 
návštěvníků  

(57 cizinců) 

(2017) 

vyšší 

Rok 2019 

10 249 
návštěvníků  

(69 cizinců) 

Rok 2020 

6 465 
návštěvníků  

(71 cizinců) 
ovlivněno pandemií 

     

SC5: Zlepšit stav 
dopravní 
infrastruktury 
města 

Délka nových nebo 
zrekonstruovaných pozemních 
komunikací 

Městský 
úřad Tišnov 

– 

co 
nejvíce 
(nových 

- úměrně 
dle 

potřeb) 

Rok 2019 
9m – délka 
komunikace 
rekonstruované 
v rámci 
investiční akce  
„Místo pro 
přecházení ul. 
Brněnská“. 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 
1120m - délka 
komunikace 
rekonstruované 
v rámci 
investiční akce 
„Rekonstrukce 
ul. Brněnská.“ 

Rok 2020 
80m – délka 
komunikace 
nově 
vybudované 
v rámci 
investiční akce 
„Prodloužení 
ulice Wagnerova 
– II. etapa“.  

52m - délka 
komunikace 
nově 
vybudované 
v rámci 
investiční akce 
“Parkoviště u 
nádraží“.  

Délka nových nebo 
zrekonstruovaných chodníků 

  

co 
nejvíce 
(nových 

- úměrně 

Rok 2019 
10m – délka 
chodníků 
rekonstruovanýc
h v rámci 
investiční akce   
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

dle 
potřeb) 

„Místo pro 
přecházení ul. 
Brněnská“. 
 
1125m - délka 
chodníků nově 
vybudovaného 
chodníku a 
1120m - délka 
společného pásu 
pro cyklisty a 
chodce nově 
vybudovaného  
„Rekonstrukce 
ul. Brněnská.“ 
 
67m - délka 
rekonstruované
ho chodníků u 
Humpolky 
1030m - délka 
rekonstruované
ho chodníků ul. 
Dvořákova 
 
263m - délka 
rekonstruované
ho chodníků ul. 
Osvobození 
 

Rok 2020 
55m – délka 
chodníků nově 
vybudované 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

v rámci 
investiční akce 
„Prodloužení 
ulice Wagnerova 
– II. etapa“.  

289m - délka 
chodníků nově 
vybudovaných a 
rekonstruovanýc
h v rámci 
investiční akce 
“Parkoviště u 
nádraží“.  

6m - délka 
rekonstruované
ho chodníků u 
CSS Králova  
 
86m - délka 
rekonstruované
ho chodníků ul. 
Květnická 

Počet nově vybudovaných 
parkovacích stání 

Městský 
úřad Tišnov 

– 

co 
nejvíce 
(úměrně 

dle 
potřeb) 

Rok 2019 
60 parkovacích 
stání pro 
motorová 
vozidla, nově 
vybudovaných  
v rámci 
investiční akce 
„Rekonstrukce 
ul. Brněnská.“ 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Rok 2020 
109 parkovacích 
stání pro 
motorová 
vozidla (z toho 7 
je určeno pro 
osoby se 
sníženou 
schopností 
pohybu a 
orientace, 4 
stání jsou 
v režimu K+R) a 
28 stání pro 
jízdní kola nově 
vybudovaných a 
rekonstruovanýc
h v rámci 
investiční akce 
“Parkoviště u 
nádraží“. 

Délka vybudovaných 
cyklostezek 

Městský 
úřad Tišnov 

do roku 2019 

celkem 3923 m 
v Tišnově 

 

co 
nejvíce 
(úměrně 

dle 
potřeb) 

 

Rok 2019 
206,40m - délka 

cyklostezky, nově 
vybudované  

v rámci investiční 
akce 

“Cyklostezka 
Ostrovec“. 

8,5 m – délka 
cyklopruhu 
rekonstruované 
v rámci 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

investiční akce   
„Místo pro 
přecházení ul. 
Brněnská“. 
 
1040 m - délka 
společného pásu 
pro cyklisty a 
chodce, nově 
vybudovaného  
v rámci 
investiční akce 
„Rekonstrukce 
ul. Brněnská.“ 

SC6: Zlepšit 
adaptaci města 
na klimatické 
změny 

Počet nově vysazených dřevin 
v ks za rok (včetně obnovy) 

Městský 
úřad Tišnov 

– 2019 „klima 
grün“ sad u 

Hradčan – 48  
ks ovocných 

str. 

co 
nejvíce 

+ 13 ks 
Klucanina 

 + 1 238 ks 
stromů a 525 

ks keřů - 
Biokoridor LBK 

17 

+ + „Růzcká 
cesta“ 

34 ks  

+ 33 ks stromů 
a 230 keřů - 
parkoviště u 

nádraží  

+ další výsadba 
stromů 

Plán 50 ks 
ořešáku – 

kolem silnice 
Tišnov –

Hradčany  

+ 110 stromů + 
418 keřů - park 

Hony  

+ další výsadba 
stromů 

v intravilánu 
města 30 ks 
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

v intravilánu 
města 27 ks 

stromů a 141 
ks keřů 

+ 
Obnova lesů: 

Modřín 100 ks 

Dub zimní 150 ks 

Plochy s novou výsadbou zeleně 
Městský 

úřad Tišnov 
– 

co 
nejvíce 

+ 1763 ks 
dřevin 

Biokoridor LBK 
17 

+ park Hony  

+ 33 ks stromů 
a 230 keřů - 
parkoviště u 

nádraží 

+ „Růzcká 
cesta“ 

+ 
Obnova lesů: 

Modřín 100 ks 

Dub zimní 150 ks 

+ 110 stromů + 
418 keřů - park 

Hony  

    

Počet projektů řešících zadržení 
vody 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

+ 1763 ks 
dřevin 

Biokoridor LBK 
17 

+ 110 stromů + 
418 keřů - park 

Hony  
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Indikátory strategických cílů – hodnocení aktivit k 31. 5. 2021 

     Stav indikátorů v roce  

Strategický cíl 

Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj 

Stav při 
zpracování 
dokumentu 

strateg. plánu 

Cílový 
stav 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

+ „Růzcká 
cesta“ 

+ udržovací 
projekt 

„Zalejme 
Tišnov“ 

+ 13 ks 
Klucanina 

+ 33 ks stromů 
a 230 keřů - 
parkoviště u 

nádraží 

+ 
Obnova lesů: 

Modřín 100 ks 

Dub zimní 150 ks 
 

 



1 

Hodnocení a aktualizace aktivit j– Koncepce K - k 31. 5. 2021 

Součásti hodnocení strategického plánu je i monitoring a aktualizace jednotlivých aktivit indikátorů Koncepce rozvoje kultury města Tišnova (dále jen Koncepce K), samotný dokument schválilo ZM 19. 6. 2019 spolu se strategickým plánem.  

Pro přehlednost byly aktivity opatření pro jednotlivé indikátory sestaveny do tabulky a s ohledem na nižší počet úprav jsou tyto ponechány přímo v tabulce. 

Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

Ti
šn

o
v 

ži
je

! 
  

Ti
šn

o
v 

ži
je

 a
kt

iv
n

ím
 k

u
lt

u
rn

ě 
ko

m
u

n
it

n
ím

 ž
iv

o
te

m
. 

1 

Nabídka je 

atraktivní a 

dostupná 

pro všechny 

cílové 

skupiny 

Návštěvnost 

středisek 

MěKS 

vybranými 

cílovými 

skupinami 

(senioři, 

mládež do 15 

let, rodiny, 

školy) 

1.1 

Vytvářet tematické projekty a 

programy, na kterých budou kulturní 

organizace spolupracovat.   

Stoupající 

návštěvnost 

programů, 

specificky sledovat 

počet návštěvníků 

ve věku 12-18  

      

1.1.1 

Připravit filmové přenosy ze 

světových muzeí „malířství na 

plátnech kin“, zejména s ohledem na 

cílové skupiny rodiny, senioři, školy. 

Kvartálně připravit čtyři termíny 

projekcí a dopolední nabídku pro 

školy. K projekci připravit edukační 

program, např. možnost vyzkoušet si 

techniky malby 

 vedoucí kina 
galerie, 

muzeum 
2023 2025 

rozpracováno - - od roce 2019 probíhaly pouze edukační programy 

pro školy v Galerii J. J. 

 

 

1.1.1.a 
filmové přenosy z oblasti umění hudby 

 
 vedoucí kina 

Návštěvníci, 

ZUŠ 
2023 2025 

zahájeno – 

přerušeno 

v rámci covidu 

- proběhlo v roce 2019 (Fantom opery) 

- cca 10 tis.  

1.1.2 

Připravit animační dílny pro děti a 

mládež jednou za půl roku, ve 

spolupráci s knihovnou (rozhýbání 

oblíbené obrázkové knihy) a 

multimediálním oborem ZUŠ, který 

má know-how v oblasti animace. 

Výsledek prezentovat na půdě Kina 

Svratka pro veřejnost 

 vedoucí kina 
knihovna, 

ZUŠ 
2021  2025 

částečně 

zahájeno – 

přerušeno 

v rámci covidu 

- 2019  - ART camp – proběhl týdenní program (ne 

víkendový) formou příměstského táboru pro děti do 

15 let  - odpovědnost – galerie + spolupráce vedoucí 

kina – děti vytvářely animovaný film, který promítali 

ve velkém sále v galerii 

- cena 30 tis. Kč 

 

 

1.1.3 

Jednou za rok vypsat týdenní kurz 

psaní scénářů určený pro mládež, 

využít možnosti zúčastnit se soutěží 

pro mladé scénáristy na úrovni ČR, 

prověřit financování fondy na 

podporu filmu a scenáristiky 

 vedoucí knihovna  

kino, ZUŠ, 

vedoucí 

knihovny 

leden 2020 

externí lektoři 
12/2022 

rozpracováno -návrh na posunutí termínu konce úkolu 12/2022 

 

-vhodné plánovanou aktivitu časově neomezovat na 

týden či víkend 

 

1.1.4 

Kurz multimédií v praxi  

Jednou za rok vypsat týdenní kurz 

určený pro zájemce z široké 

veřejnosti s akcentem na podporu 

podnikání s názvem: „Multimédia ve 

(firemní) praxi“. V kurzu by se 

posluchači seznámili se základy 

grafického designu, užité fotografie 

spojené se zákony optiky, přesah do 

základů filmové tvorby. Dále pak 

základní typy filmové/videoprodukce 

a postprodukce. Celé doplněno o 

workshopy.  

 Vedoucí TN + TTV 

Externí 

lektoři + 

ZUŠ- oprav 

míso ZUŠ 

vedoucí 

knihovny 

leden 2020 12/2025 

rozpracováno - kurz proběhne v listopadu 2020 on-line formou 

(pro knihovníky) 

- v roce 2021 bude realizován pro podnikatele a 

širokou veřejnost 

-  návrh - do spolupráce vyškrtnout ZUŠ a doplnit 

vedoucí knihovny 

- návrh na posunutí termínu konce úkolu 12/2025 

v závislosti na dotačních titulech 

 

1.1.5 

Jednou ročně realizovat kurz tvorby 

krátkého dokumentárního nebo 

hraného filmu určený pro mládež se 

zajímavými lektory a podporou TTV s 

cílem vyzkoušet si filmové profese a 

podpořit mládež, která má zájem 

spolupracovat s TTV. Výstup 

prezentovat na půdě Kina Svratka pro 

veřejnost 

 vedoucí kina  

TTV, ZUŠ 

(dramatický 

obor)- 

odstranit 

ZUŠ  

 

leden 2021 

 

12/2025 

rozpracováno -MěKS na podzim 2020 podal žádost o dotaci do 

IROP na projekt „Fotografické a televizní studio“, 

jehož záměrem je vytvoření multimediální dílny a 

výukového prostoru pro mládež a širokou veřejnost  

1.2 

Vytvořit nabídku vzdělávacích 

programů pro různé věkové skupiny 

a koordinovat ji mezi kulturními 

organizacemi. (specificky rodiče a 

Stoupající 

návštěvnost 

vzdělávacích 

programů, počet 
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

předškolní děti, náctiletí, senioři) návštěvníků 

dospělí, žáci, 

kvalitativní zpětná 

vazba škol na 

programy  

1.2.1 

Aktualizovat a vzájemně provázat 

nabídku vzdělávacích programů 

nabízených MŠ a ZŠ za střediska 

MěKS, provázat s RVP (a ŠVP) a 

dojednat spolupráci se školami k 

zakotvení programu v RVP škol. 

Nabídnout školám, vzdělávací obsah, 

pro jehož výuku nemají odborné 

kapacity a zázemí (např. v informační 

gramotnosti), zakotvit v Místním 

akčním plánu vzdělávání Tišnova 

(spolupráce s pí Beranová MAS). Při 

přípravě vzdělávacího programu dle 

zvážení zmapovat potřeby škol 

 vedoucí knihovny 

galerie, 

muzeum, 

kino, 

mateřské a 

základní 

školy v 

Tišnově 

leden 2020 12/2022 

rozpracováno - průběžně probíhá spolupráce knihovny, galerie a 

muzea se ZŠ, MŠ v návaznosti na jejich školní 

vzdělávací programy  

1.2.2 

Začít realizovat vzdělávací programy 

v Galerii Josefa Jambora dle zvolené 

koncepce, zajistit lidské a finanční 

zdroje, vytvořit podmínky pro aktivní 

fundraising 

 vedoucí galerie 
MěKS - 

centrála 
červenec 2019 12/2022 

rozpracováno -letní Art – campy + programy pro školy během 
roku (finanční příjem pro galerii) 

- 2019 uzavřen pracovní poměr s edukačním 
lektorem na celý úvazek  

  

1.2.3 

Vytvořit interaktivní stezku, která 

zejména pro cílovou skupinu rodin a 

dětí, místních i přespolních 

zprostředkuje historii města a jeho 

památek zážitkovou formou a propojí 

expozice muzea s prostorem města. 

Akcent na podporu turistického 

ruchu. Nutné vytvoření 

„encyklopedie“ dominant města 

Tišnova. Promyslet jak virtuální, tak 

fyzickou podobu. 

 vedoucí muzea 

TIC, 

knihovna, 

školy, MAP 

2023 2025 

ne   
- možný název akce „Tišnovský lev vzpomíná“ 

1.2.4 

Zapojit se do mezinárodního projektu 

„S knížkou do života“ (Bookstart) pro 

rodiče s malými dětmi a vytvořit pro 

něj v knihovně podmínky. Zajistit 

rozšíření fondu literatury pro rodiče a 

děti do 6 let, prostorové zázemí pro 

pohyb rodičů s malými dětmi (herna, 

přebalovací pulty, zázemí po rodiče). 

Knihy jako dárky při vítání občánků). 

Rozšířit nabídku půjčování v oddělení 

pro děti a mládež se zaměřením na 

děti do 6 let o možnost herny s 

Montessori pomůckami a programu 

pro nejmenší včetně lektorování 

zaměstnanci. Promyslet možnost 

darování dětské knížky knihy jako 

dárku při vítání občánků 

 vedoucí knihovny 

knihovna, 

MC 

Studánka, 

Město 

Tišnov  

1/2020 12/2022 

ano - realizace zahájení 2020 – následně bude probíhat 
každý rok 

1.2.5 

Zvýšení kvality přednášek Univerzity 

volného času, vytvořit přesnější 

koncepci, angažovat externí odborné 

lektory a zlepšit technické vybavení 

přednáškové místnosti. Rozvinout v 

souvislosti s projektem "Rok s … " 

 vedoucí knihovny knihovna  březen 2020 12/2022 

zahájeno -aktuálně probíhají přednášky on-line; 

-osloveni externí odborní lektoři; 

1.2.6 

Připravit koncept kulturně-

volnočasových aktivit pro seniory 

("příměstské tábory" - ucelený 

program přednášek a tvůrčích dílen 

 vedoucí knihovny 

knihovna, 

muzeum, 

galerie, kino 

3/2020 12/2022 

zahájeno -koncept je připraven 

-v roce 2021 bude probíhat dotazníkové šetření na 

zpřesnění upřednostňovaných volnočasových aktivit 

pro jejich realizaci 

- tvoří se ucelený program přednášek a tvůrčích dílen 
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

v Městské knihovně  

- připravují se filmové projekt na CSS popřípadě 

v jiných prostorách – „přijít za seniory“ 

1.3 
Systematicky vytvářet program ve 
veřejném prostoru města trvalé i 
dočasné povahy 

Pozitivní zpětná 
vazba návštěvníků 
akcí ve veřejném 
prostoru, 
alternativně 
vyhodnotit zpětnou 
vazbu na sociálních 
sítích MěKS 

      

1.3.1 

Zjistit zájem a připravit koncept 
krajinářského plenéru pro veřejnost 
studenty výtvarných oborů VŠ a SŠ 
(Univerzita T. Bati ve Zlín, FaVU Brno, 
AVU Praha, Západočeská univerzita v 
Plzni aj.) ve vybrané lokalitě regionu 
jako je, např. dům Emanuela 
Ranného ve Štěpánovicích nebo 
Blatiny se závěrečnou prezentací 
výsledků v Galerii Josefa Jambora i na 
jiných místech ve městě s 
doprovodným programem (filmy, 
přednášky, besedy, workshopy). 
Prověřit možnosti vícezdrojového 
financování. 

 vedoucí galerie  2023  2025 ne  

1.3.2 

Analyzovat získaná prostorová data o 
umění a pamětních místech ve 
veřejném prostoru a zamyslet se nad 
jejich prezentací místní i přespolní 
veřejnosti, začlenit je do atraktivit CR. 
Data doplnit do encyklopedie dominant a 
vytvořit ucelené dílo 

 
MěKS – vedoucí 

muzea  

Odbor 

územního 

plánování, 

TIC, doplnit 

galerie, TTV, 

TN, externí 

spolupracov

níci 

1/ 2020 12/2022 ano 

Odbor územního plánování poskytl data ze své agendy při 
tvorbě koncepcí a zhotovil mapy o pamětních místech ve 

veřejném prostoru v Arcgis, které může nadále TIC využívat – 
spolupráce probíhá průřezově  
 
 

1.3.3 

Připravit festival vizuálního umění ve 
veřejném prostoru města Tišnova, 
které bude inovativním způsobem 
interagovat s vybranými místy ve 
městě, bude zvyšovat kvalitu 
veřejného prostoru pro místní i 
atraktivitu pro cestovní ruch. 
Inspirovat se platformami jako je 
pražský Signal festival, festival M3 
nebo jihočeské Umění ve městě. 
Zmapovat existující platformy na Jižní 
Moravě, se kterými je možné se 
spojit. Do dramaturgie zapojit místní 
témata jako jsou polodrahokamy. 

 MěKS - centrála  
vedoucí 

galerie 
2020  2025 zahájeno 

Nultý ročník: 

začátek realizace 6/2020 dočasná instalace sochy 

Martina Skalického Nedělám si strachy, rok vzniku 

2020, rozměru cca 150 x 150 x 150 cm, v parku u 

radnice, od 28. 6. do 15. 11. 2020. Návrh instalace 

díla vychází z Akčního plánu rozvoje kultury města 

Tišnova 2020-2022; 

-další aktivity (formou festivalu dle legislativních 

podmínek 2021); 

2021 – navazují další instalace  - Tomáš Medek, Irena 

Armutidisová 

 

1.3.4 

Připravit koncept a realizovat open-
air workshopy rétoriky v parku pod 
kostelem ve spolupráci se spolky 
z města a okolí v případě jejich 
zájmu. 

 vedoucí knihovny 

MěKS – 

centrála + 

spolky  

2023  2025 

ne  

1.3.5 

Připravit koncept a realizovat nedělní 

divadlo v parku pod kostelem od 

května do září ve spolupráci se spolky 

z města a okolí v případě jejich 

zájmu. 

 MěKS - centrála 

TIC 

(propagace) 

+ spolky 

2023  2025 

ne  
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

1.3.6 

Připravit koncept komunitního 
mezigeneračního sousedského 
festivalu jídla a vyprávění Tišnovská 
buchta, aneb upeč a přijď nabídnout 
ve spolupráci se spolky z města a 
okolí v případě jejich zájmu. 
Gastrofestival – komunitní 
mezigenerační sousedský festival 
doprovázející výstavu Mineral 

 MěKS; MAS  

TIC, 

 externí 

dodavatelé 

spolky 

2/2021 10/2023 

rozpracováno -záměrem rozpracovaného konceptu MěKS je 

nabídnutí spolkům a externím dodavatelům účast na 

gastrofestivalu – za stávající epidemiologické situace 

není realizovatelné 

1.3.7 

Aktivita zrušena  

aktivity  -  
nadregionální 

biokoridor; kolize 

s protipovodňovými 

opatřeními 

Připravit koncept a realizovat 1x 
ročně open-air akci na řece, která 
bude cílit i na návštěvníky města. 
 

 MěKS 

TIC 

(propagace, 

součinnost 

Městské 

policie 

2023  2025 

ne -Návrh na vyškrtnutí aktivity  - nadregionální 

biokoridor 

1.3.8 

Přečíslování na 

1.3.7 

 

 

Upravit stávající povahu městských 
slavností a ukotvit jejich povahu 
v celospolečenské kulturní tradici 

 Adventní slavnost 

 Masopustní slavnost 

 Velikonoční slavnost 

 Svatováclavské hody 
V případě významného 
celospolečenského výročí zařadit 
mimořádnou oslavu  

 100 let republiky 

 30 let sametová revoluce 

 MěKS 

TIC, 

součinnost 

Městská 

policie, KVJ, 

galerie a 

Muzeum  

1/2020 12/2022 

rozpracováno  Název projektu „Městské slavnosti – 

znovuvytvoření tradice“ 

- Akce probíhaly již od roku 2013 

- 2020 – všechny městské slavnosti zrušeny 

- aktuálně probíhá úprava konceptu 

městských slavností 

- v roce 2021 – plán „tvoření masopustních 

masek“ 

 

 

1.3.9 

 Aktivita zrušena  -  

totožná 

s aktivitou 1.3.3 

Navrhnout koncept doplnit … a 
realizaci …. umístění uměleckých 
artefaktů ve veřejném prostoru, 
najít vhodná místa a specifikovat 
kontext a zadání tvorby děl po vzoru 
Bratislavských soch, případně 
Českobudějovických artefaktů.  

 Garant pro kulturu  

Odbor 

územního 

plánování, 

MěKS, 

OKSVV, 

OSMKS, 

městská 

architektka 

1/2021 6/2022 

rozpracováno   Začátek realizace 6/2020 dočasná instalace sochy 

Martina Skalického Nedělám si strachy, rok vzniku 

2020, rozměru cca 150 x 150 x 150 cm, v parku u 

radnice, od 28. 6. do 15. 11. 2020. Návrh instalace 

díla vychází z Akčního plánu rozvoje kultury města 

Tišnova 2020-2022 

- Socha „spojenci“ – v zahradě GJJ (Psotková 

-  památník obětem bombardování 

- památník „Parolek“ 

 

1.4 
Připravit variantní koncepci rozvoje 

Galerie Josefa Jambora   

Realizované 

rozhodnutí o dalším 

postupu 

      

  

1.4.1 

Prohloubit koncepci Galerie Josefa 
Jambora, prověřit varianty galerie 
jako Kunstahalle a galerie jako 
sbírkové instituce vytvořené na 
základě odkazu Josefa Jambora a 
jeho sbírky. Prověřit vazby na národní 
a regionální kontext (spolupráce 
Jihomoravského kraje) a potenciál 
pro cestovní ruch. Připravit rozbor 
potřeb a nákladů a prověřit potenciál 
zdrojů financování mimo rozpočet 
Města Tišnov. 

 vedoucí galerie 

MěKS – 

centrála, 

Kancelář 

starosty 

1/2020 12/2022 

rozpracováno - 2021 sbírka J. J. zapsaná do CES 

1.4.2 

Rozhodnut o preferované variantě a 
zajistit adekvátní podmínky po 
realizaci 

 
Rada a Zastupitelstvo 

města Tišnova 

MěKs, 

centrála, 

vedoucí 

galerie 

1/2022 12/2022 

 
-náklady na financování budou variovat dle zvolené 

varianty koncepce 

 

2 

Prostory pro 

kulturu jsou 

atraktivní 

pro všechny 

Objem 

získaných 

dotací na 

revitalizace / 

2.1 

Rozvíjet klastr kulturních institucí na 

Brněnské ve vztahu s okolním 

veřejným prostorem 

Rostoucí 

návštěvnost 

institucí v 

Jamborově domě 
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

cílové 

skupiny, 

místí i 

návštěvníky 

města. 

rostouc 

spokojenost 

obyvatel s 

možnostmi 

využití 

veřejného 

prostoru k 

setkávání 
2.1.1 

Připravit a realizovat ucelenou sadu 
intervencí, které propojí Jamborův 
dům s okolním veřejným prostorem a 
zvýší uživatelský komfort pro trávení 
volného času návštěvníky. Jedná se 
především o tyto zásahy: 
rekonstrukce zahrady, otevření 
denního průchodu skrze Jamborův 
dům na ulici Brněnskou, zajištění 
možnosti zázemí pro občerstvení pro 
návštěvníky parku a Jamborova domu  

 MěKS - centrála 

vedoucí 

galerie, 

vedoucí 

knihovny, 

architektka 

města,  

OIPP, 

OSMKS, OSŘ 

OÚP 

1/2020 12/2022 

ano - průchod zřízen 
- 2019 – nový chodník a nová otevírací průchodní 

branka 
- prostor zahrady ve správě MěKS 
- 2020 – MěKS instalace pítka v zahradě GJJ 
- občerstvení pro návštěvníky parku a Jamborova 

domu realizováno 2018 při revitalizaci Parku pod 
kostelem formou trvalé stavby pro občerstvení 

- OÚP - odbor územního plánování spolupracuje 
na těchto aktivitách formou konzultací pro 
možnost umístění v plenéru dle územního plánu 
a zprostředkovává další odborné konzultace 
s architektkou města (bez finanční náročnosti – 
hrazeno ze stávajícího rozpočtu 

- OIPP – spolupráce z pohledu dotací 

2.1.2 

Prověřit potřeby institucí sídlících v 
Jamborově domě, respektive potřeby 
uživatelů jejich služeb a možnosti 
jejich naplnění v objektu. Připravit 
architektonický návrh, zvolit priority 
a posloupnost realizace. 

 MěKS - centrála  

vedoucí 

galerie, 

vedoucí 

knihovny; 

architektka 

města,  

OIPP 

2021  2025 

zahájeno - architektonický návrh rozvoje Jamborova domu 

v souladu s potřebami uživatelů  

- OIPP – z pohledu dotací 

 

 

2.1.3 

Aktivita zrušena  – 

zakotveno 

v koncepci 

dopravy 
Strategické 

dokumenty | Město 

Tišnov (tisnov.cz) 

Promyslet ucelená opatření v okolí 
budovy MěKS a Jamborova domu, 
která zajistí dobrou dopravní 
obslužnost institucí a podpoří 
návštěvnost. (navigace vystupujících 
a jejich technického týmu, prověřit 
možnosti změny směru jízdy na ulici 
Brněnské) 

 garant pro dopravu 

Odbor 

dopravy, 

MěKS 

Ing. Jebavý 

a Ing. Smělý  

Bude 

upřesněno 

v akčním plánu 

2023- 2025  

Bude 

upřesněno 

v akčním plánu 

2023- 2025 

ne  

2.1.4 

Přečíslování na  

2.1.3 

Přestěhovat redakci TTV a TN do 
MěKS, aby dotvářela institucionální 
klastr na ulici Brněnské a umožnila 
aktivnější spolupráci a komunikaci na 
rozvoji programu i prostoru MěKS. 
Zajistit dovybavení studia potřebnou 
technikou. 

 MěKS - centrála KSTA 1/2020 12/2020 

ano 2019 - stěhování a vybavení studia TTV – realizováno 

v roce 2019 

2020 – dokončovací práce na bezpečnostním 

zajištění prostor TTV, TN a sekretariátu MěKS -

výměna topného zařízení 

2.2 

Rekonstruovat Městské kulturní 

středisko s respektem k historii a s 

uživatelským komfortem pro 21. 

století. 

Realizované dílčí 

kroky vedoucí k 

rekonstrukci / 

rozšíření spektra 

návštěvníků, 

stoupající 

návštěvnost MěKS 

generací 18-30 

      

2.2.1 
Připravit pasportizaci objektu MěKS – 
Pasportizace objektu MěKS  MěKS - centrála 

Kino 

OSMKS 

OIPP 
1/2020 2023  

ne -prvním krokem před pasportizací bylo svěření 
majetku MěKS, což proběhlo v roce 2020 
- úkol trvá- závisí na získání finančních prostředků 
z dotačních titulů 

2.2.2 

Připravit obsah a náplň objektu 
včetně foyer, provozních prostor, 
kavárny a přilehlých veřejných 
prostranství - funkční, provozní a 
obsahové náplně objektu MěKS po 
rekonstrukci 

 MěKS – centrála 

OIPP 

městská 

architektka 

vedoucí kina 

1/2020 2023 

rozpracováno - v období 1/2020 -5/2020 proběhla rekonstrukce 

prostor kavárny na Mlýnské (nový název Coffein) a 

přestěhování kavárny z Müllerova domu na 

Mlýnskou 

 

2.2.3 

Připravit architektonickou vizi rozvoje 
a studii pomocí vyzvané 
architektonické soutěže - příprava 
architektonické studie prostor MěKS 
(sál a foyer kina Svratka) 

 OIPP 

MěKS, 

vedoucí kina 

Městská 

architektka 

2023 2025 

ne  

2.2.4 
Připravit stavební program a projekt - 
Stavební projektová dokumentace 
rekonstrukce MěKS 

 OIPP 
MěKS - 

centrála, 

vedoucí kina 
2023 2025 

ne  

https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

2.2.5 

Zajistit investiční prostředky na 
rekonstrukci, včetně realizace 
soutěže. Zajistit investiční prostředky 
na rekonstrukci MěKS 

 

 vedení města  

MěKS - 
centrála, 
vedoucí 

OIPP, kino 

2023 2025 

ne  

2.2.6 

Realizovat dílčí estetické 
rekonstrukce v souladu s budoucí 
vizí, které zatraktivní prostory foyer 
kina a zlepší uživatelské zázemí 
primárně pro cílovou skupinu mladí 
(např. revitalizace foyer kina). -  

Realizovat estetické úpravy foyer 
kina Svratka 

 MěKS - centrála OIPP, kino 

1/2020 12/2025 rozpracováno  

2.2.7 Rekonstrukce budovy MěKS  OIPP 

OIPP, 

vedoucí kina 

MěKS - 

centrála 

  

ne - realizaci rekonstrukce budovy MěKS nutno 

zahrnout do dalšího AP na období 2026 a 

dál 

2.3 

Rozvíjet osu Kostel sv. Václava - 

Náměstí Míru - Jungmannova – 

Muzeum 

 

Rostoucí 

návštěvnost TIC a 

Muzea 

  

  

  

2.3.1 

Připravit atraktivní trasu pro místní i 
návštěvníky města, která propojí 
kostel a muzeum, promyslet fyzickou 
i virtuální podobou trasy. 

 MěKS 

Podhorácké 

muzeum, 

TIC,  

vedení 

města 

2023 2025 

rozpracováno  Podhorácké muzeum  - nárazově – ne stálý produkt – 

nabídka historických procházek pro organizované 

skupiny – od 2019;  

2020 – nabídka trasy v rámci týdne mobility 

2.3.2 

Připravit přesnější strategii a 
realizační plán rozvoje zóny centra 
města od Kostela Sv. Václava po 
Muzeum města Tišnova, která bude 
kombinovat nástroje strategického a 
územního rozvoje a rozvoje 
veřejného prostoru. (Strategie zóny 
kostel – muzeum) Do procesu tvorby 
strategie zapojit zájemce v území a 
vytvořit podmínky pro realizaci. 

 

 vedení města, MěKS 

OÚP, MěKS, 

OIPP, 

OSMKS,  

architekta 

města 

2023 2025 

ne OÚP spolupracuje na těchto aktivitách formou 

konzultací pro možnost umístění v plenéru dle 

územního plánu a zprostředkovává další odborné 

konzultace s architektkou města (bez finanční 

náročnosti – hrazeno ze stávajícího rozpočtu) 

- souvisí s rekonstrukcí náměstí  

2.3.3 

Připravit koncept revitalizace ulice 
Jungmannova v širších souvislostech 
se Strategií zóny kostel - muzeum. 

 Vedení města, MěKS 

OÚP, MěKS, 

OIPP, 

OSMKS,  

architekta 

města 

2023 2025 

ne - v roce 2020 proběhla změna organizace 

dopravy v ulici Jungmannova 

- v roce 2021 zahájeno jednání o změně 

vlastnictví z JMK na město Tišnov 

2.3.4 

Aktivita zrušena – 

soukromý subjekt  

Být v aktivním kontaktu s majitelem 
objektu „Pekla“ a průběžně jednat o 
rozvoji jeho obsahu v kontextu se 
Strategií zóny kostel – muzeum a 
rozvojem témat cestovního ruchu 
(Květnice, minerály - poklady, pivo) a 
nabídky programu pro cílové skupiny 
místních i návštěvníků, pro které je 
program ve městě deficitní - rodiny 
s dětmi, mládež. 

 
vedení města, 

MěKS 
OIPP, MěKS průběžně průběžně 

ne  

2.3.5 

Aktivita zrušena – 

soukromý subjekt  

Být v aktivním kontaktu s majiteli 
pozemků v okolí muzea a průběžně 
jednat o rozvoji jejich obsahu v 
kontextu se Strategií zóny kostel – 
muzeum. 

 
vedení města, 

MěKS 

OIPP 

architekta 

města 
průběžně průběžně 

ne  

2.3.6 

Přečíslování na  

2.3.4 

Prověřit možnosti využití Tišnovského 
podzemí pro aktivity cestovní ruchu a 
kulturní aktivity (pasportizace, 
statika, přístupnost, popsat závěry a 
návrhy využití). 

 MěKS 

Podhorácké 

muzeum 

OIPP 

soukromé 

subjekty 

2023 2025 

ne  
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

2.4 
Spolupracovat se Sokolem Tišnov na 

revitalizaci sokolovny a jejího okolí  

Realizované 
projekty a zásahy 
směřované k 
revitalizaci 
Sokolovny 

      

2.4.1 

Úprava aktivity 

Spolupracovat se Sokolem Tišnov na 
zpracování architektonické vize a 
studie pro revitalizaci Sokolovny - 
Spolupráce s TJ Sokol Tišnov na 
studii pro revitalizaci sokolovny 

 vedení města 

Architekt 

města, 

OIPP,  

TJ Sokol 

2020 2022 

ne -sokolovna je majetek TJ Sokol, po dokončení 

aktuálních rekonstrukcí (WC), bude podpořen další 

projekt, který TJ Sokol financuje z dotačních 

prostředků 

 

2.4.2 

Úprava aktivity 

Spolupracovat se Sokolem Tišnov na 
zpracování projektové dokumentace 
pro revitalizaci Sokolovny - 
Spolupráce s TJ Sokol Tišnov na 
projektové dokumentaci pro 
revitalizaci sokolovny 

 

OIPP 
architektka města 

vedení města 

MěKS – 

centrála 

OIPP 
2023 2025 

ne Sokolovna je majetek TJ Sokol, po dokončení 

aktuálních rekonstrukcí (WC), bude podpořen další 

projekt, které TJ Sokol financuje z dotačních 

prostředků 

2.4.3 

Úprava aktivity 

Spolupracovat na získání dotací na 
investici (pomoc s vytipováním 
dotací, zpracováním žádostí) - 
Spolupráce Města Tišnova a TJ Sokol 
Tišnov na získání dotací na investici 

 

OIPP vedení 

města 

TJ Sokol 
2023 2025 

ano - proběhlo v rámci opravy WC 
- Sokol má projekt zpracovaný z finančních 

prostředků JMK, čeká se na vhodný dotační titul 
pro realizaci 

 

2.4.4 

Úprava aktivity 

Revitalizovat okolí prostor před 
Sokolovnou volná plocha mezi 
vstupem do sokolovny a vilou Franke 
(zmapovat podrobněji potřeby 
uživatelů veřejného prostoru v okolí 
Sokolovny, zejména školy a 
návštěvníků programu, navrhnout a 
realizovat úpravy) 

 vedení města 

Odbor 

investic a 

projektové 

podpory 

OSMKS 

TJ Sokol 

2021 2025 

ne 2021 – prověření majetkových vztahů (OSMKS) 
2022 – zadání studie možných úprav  
2023 – 2025 – případná realizace 

2.5 
Zapojit řeku do života města 

 

Rostoucí 

spokojenost 

obyvatel s 

možnostmi využití 

veřejného prostou 

k setkávání  

  

  

  

2.5.1 

Vytipovat vhodná místa v okolí řeky, 
kde je možné intervenovat do 
veřejného prostoru tak, aby místa 
začala sloužit pro trávení volného 
času obyvatel i návštěvníků města. 
Vzít v potaz místa vytipovaná 
kulturními aktéry: okolí splavu 
Trmačov a Červený mlýn, mokřady 
směrem na Březinu, břeh řeky v 
návaznosti na fotbalové sportoviště 
(tenisové kurty, fotbalové hřiště, 
bazén). 

 OSMKS  

OÚP 

 MěKS 

architekta 

města 

01/2022 06/2022 

ne - v rámci participativního rozpočtu 2020 byl 

podán návrh na možné úpravy tohoto 

veřejného prostoru; z tohoto návrhu leze 

vycházet, případně jej upravit či doplnit  

2.5.2 
Aktivita zrušena – 

nadregionální 

biokoridor; kolize 

s protipovodňovými 

opatřeními  

Realizovat koncepční studii, která 
vymezí možnosti rekreačního využití 
území kolem řeky se zohledněním 
limitů, které nastavuje studie 
protipovodňových opatření. 
Rekreační využití může mít i povahu 
jednoduché intervence, nemusí se 
jednat o mnoha milionové investice. 

 vedení města 
OÚP, 

městská 

architektka 
2023 2025 

ne  

2.5.3 
Aktivita zrušena – 

nadregionální 

biokoridor; kolize 

s protipovodňovými 

opatřeními 

Připravit a realizovat intervence 
různé povahy ve vytipovaných 

prostorech kolem řeky. 
 vedení města 

OÚP, OIPP, 

MěKS 

architekta 

města 

 

2023 2025 

ne  
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

2.6 
Opatření zrušeno – 

řeší strategický plán 

Zajistit místa setkávání ve veřejném 

prostoru ve spolupráci s obyvateli  

 

Rostoucí 

spokojenost 

obyvatel s 

možnostmi využití 

veřejného prostou 

k setkávání  

  

  

  

2.6.1 

 
Aktivita zrušena – 

řeší strategický plán 

Zmapovat potřeby užívání veřejných 
prostranství pro kulturní a 
volnočasové aktivity v jednotlivých 
lokalitách města. Alternativní úkol 
nad rámec kulturní koncepce: 
připravit generel veřejných 
prostranství, zapojit obyvatele do 
mapování komplexních potřeb 
využití.  

 
MěKS  

  

Architekt 

města, 

  OÚP  

OSMKS 

vedení 

města  

2023 2025 

ne  

2.6.2 
Aktivita zrušena – 

řeší strategický plán 

Prověřit a realizovat ve spolupráci s 
uživateli drobné intervence v místech 
identifikovaných kulturními aktéry 
jako vhodných pro komunitní využití. 

 MAS  

Architekt 
města, 
MěKS - 
OÚP, 

OSMKS 
vedení 
města 

2023 2025 

ne  

2.6.3 
Aktivita zrušena – 

řeší strategický plán 

Řešit areál letního kina v kontextu 
potřeb obyvatel sídliště Klucanina 
Zmapovat potřeby volnočasového 
vyžití obyvatel, postoj k využití 
prostoru letního kina pro kulturní 
účely pro celé město ve vazbě na 
plánovaný rozvoj cestovního ruchu. 

 vedení města 

MěKS, 

Architekt 

města, OÚP, 

OIPP, Odbor 

správy 

majetku a 

komunálníc

h služeb 

červen 2019 12/2021 

rozpracováno  

2.7 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.6 

Rekonstruovat Letní kino s ohledem 
na využití prostor pro kulturní a 
společenské akce 

Realizované dílčí 

kroky vedoucí 

k rekonstrukci / 

rozšíření spektra 

návštěvníků, 

návštěvnost MěKS 

všech generací 

    

  

2.7.1 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.6.1 

Připravit funkční obsah a definovat 
požadavky na provoz letního kina 
s ohledem na kulturní a společenské 
akce  

MěKS – centrála OIPP, 

vedoucí kina 

leden 2020 červen 2020 ano stávající kapacity rozpočtu MěKS, realizováno v roce 
2019 
provedeno – I. etapa 

2.7.2 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.6.2 

Připravit stavební program a projekt. 

 

OIPP MěKS - 

centrála, 

vedoucí kina 

leden 2020 červen 2020 ano provedeno – I. etapa 

2.7.3 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.6.3 

Zajistit investiční prostředky na 

rekonstrukci, včetně realizace 

soutěže.  

 

vedení města MěKS - 

centrála, 

vedoucí kina 

OIPP 

leden 2020 červen 2020 ano provedeno – I. etapa 
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

2.7.4 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.6.4 

Rekonstruovat Letní kino.  

 

OIPP MěKS – 

centrála, 

kino 

12/2020 2022 

 

 

rozpracováno - jde o úpravu stávajícího amfiteátru od promítací 

kabiny až po promítací plátno včetně (nová 

promítací kabina, hlediště, promítací plocha, 

oplocení, ozvučovací systém ve spolupráci 

s městem) 

- zahájení 12/2020 – ukončení 12/2021 

- architektonické řešení celého prostoru od 

promítacího plátna k WC (včetně) po bránu mezi 

lukostřelnicí a amfiteátrem; bude zahrnovat 

nové toalety, šatny umělců, skladové prostory 

pro techniku a potencionální vstup z ulice 

Hornická   

- komplexní pojetí celého zbývajícího prostoru 
2.7.4.a 

Přečíslováno 
v návaznosti na 

odstranění 
předchozího 

opatření – nově 
2.6.4.a 

úprava stávajícího amfiteátru od 
promítací kabiny až po promítací plátno 
včetně (nová promítací kabina, hlediště, 
promítací plocha, oplocení, ozvučovací 
systém ve spolupráci s městem) 

 

OIPP 
 

MěKS – 

centrála, kino 

10/2020  8/2022 zahájeno  

2.7.4.b 

Přečíslováno 
v návaznosti na 

odstranění 
předchozího 

opatření – nově 
2.6.4.b 

architektonické řešení celého prostoru od 
promítacího plátna k wc (včetně) po bránu 
mezi lukostřelnicí a amfiteátrem; bude 
zahrnovat nové toalety, šatny umělců, 
skladové prostory pro techniku a 
potencionální vstup z ulice Hornická 

 

OIPP 
 

MěKS – 

centrála, 

kino, 

městská 

architektka 

10/2022 12/2023 ne  

2.7.4.c 

Přečíslováno 
v návaznosti na 

odstranění 
předchozího 

opatření – nově 
2.6.4.c 

komplexní pojetí celého zbývajícího 
prostoru 

 

MěKS OIPP 

městská 

architektka 

10/2022  12/2023 ne  

2.8 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.7 

Rekonstruovat krov Muzea města 
Tišnova 

Realizované dílčí 

kroky vedoucí 

k rekonstrukci / 

rozšíření spektra 

návštěvníků, 

návštěvnost MěKS 

všech generací 

    

  

2.8.1 

Přečíslováno 

v návaznosti na 

odstranění 

předchozího 

opatření – nově 

2.7.1 

Realizovat rekonstrukci krovu Muzea 
Města Tišnova  

OSMKS MěKS  

1/2021 12/2021 

zahájeno - OSMKS - 2020 – vyhlášena veřejná zakázka – bude 

se vyhlašovat znovu realizace 2021 – cena cca 500 

tis.  

3 

Aktéři 

spolupracují 

na tvorbě 

programu 

pro místní i 

návštěvníky 

města 

Počet 

realizovaných 

opatření 

Koncepce 

3.1 
Zajistit koordinovaný marketing 

kultury a kulturně komunitních akcí  

Stoupající počet 

kulturních akcí 

vložených do 

kulturního 

kalendáře za strany 

nezřizovaných 

institucí 

      

3.1.1 

Vytvořit jednotný vizuální styl města 

(Corporate Identity) na základě 

historického kontextu heraldiky a 

geografického Coloure local a genia 

loci města Tišnova. Zvedení 

sjednoceného způsobu vizuální 

komunikace napříč městem 

zřizovanými organizacemi. Následně 

aplikovat uvedená pravidla v praxi.  

 

OKSVV Komise pro 

komunikaci 

a media, 

TIC, 

jednotlivá 

střediska 

MěKS 

 

2023  2025 

rozpracováno 1/2021 – ustanovena pracovní skupina v rámci MěÚ 

K plánovanému novému webu vzniká základní mapa 

a informační architektura. Byla navázána spolupráce 

s dodavatelem nového webu, který bude spuštěn do 

konce roku 2021. Výhledově se předpokládá nové 

výběrové řízení na Corporate Identity města Tišnova 

a v návaznosti na něj i vizuálu zřizovaných organizací, 

a to především MěKS.  
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

 

3.1.2 
Implementace jednotného vizuálního 
stylu města (Corporate Identity) 

 

kancelář starosty MěKS a jeho 

střediska,   

OSMKS 
2023  2025 

ne  

3.1.3 

Vytvořit marketingový plán kulturně 
komunitních aktivit, který bude šit na 
míru cílovým skupinám ve městě a 
blízkém okolí Tišnova. Součástí bude 
vytvoření jednotného systému 
marketingu, sběru dat a vnější 
komunikace ve střediscích MěKS. 
Výstupem bude efektivnější 
komunikace s konkrétními cílovými 
skupinami; větší kompaktnost cen 
vstupného a programu směrem ven; 
snazší orientace pro cílové skupiny v 
programu středisek. 

 

MěKS - centrála TIC, 

jednotlivá 

střediska 

MěKS, 

OKSVV 

2023  2025 

ne  
 

3.1.4 

Změnit název MěKS tak, aby lépe 
vyhovoval potřebám komunikace a 
marketingu (např. Centrum kultury 
Tišnov) a vytvořit nový moderní 
vizuální styl, který bude promítnut do 
všech komunikačních nástrojů, 
fyzických i virtuálních. 

 

MěKS - centrála Kancelář 

starosty, 

střediska 

MěKS, Rada 

města 

Tišnova 

2023  2025 

ne  

3.1.5 

Úprava aktivity 

Vytvoření jednotného webového 
portálu města, jehož součástí budou 
4 sekce – město – kam v Tišnově – 
TIC – media a v rámci části kam v 
Tišnově vytvořit funkční prostředí 
kulturní a společenské aktéry i 
uživatele tak, aby sloužil jako nástroj 
efektivní koordinace akcí mezi aktéry 
(kolizní kalendář) i atraktivní 
informační kanál pro veřejnost. 
Promyslet motivaci a školení aktérů, 
řešit jako responsive design. AP 
 
V rámci nového webu města 
zakomponovat kalendář akcí a 
propojení na informační kanály 
atraktivní pro veřejnost 

 

OKSVV TIC a 

všechny 

spolky a 

organizace, 

které 

pořádají 

kulturní 

akce; gestor 

pro kulturu 

MěKS - 

centrála 

01/2021 12/2021 

rozpracováno Před tvorbou jednotného webového portálu města 
probíhá od 11/2020 příprava výběrového řízení na 
nový komunikační styl a logotyp města, od toho se 
pak 02/2021 bude odvíjet vizuál nového webu, jinak 
příprava nového webu průběžně probíhá – nový web 
by měl vzniknout do konce 2021 

- tvorba nového webu města probíhá od 
01/2021 -12/2021 

3.1.6 

Navrhnout a vytvořit podobu 
funkčního webového prostředí, které 
bude sloužit jako nástroj efektivní 
koordinace akcí mezi aktéry a 
současně bude atraktivní a přehledné 
pro veřejnost  

 

MěKS TIC 

spolky  

gestor pro 

kulturu 01/2021 12/2023 

ne  

3.1.7 

Prověřit možnosti napojení kulturní 
nabídky na speciální dopravní spoje 
(svozy publika, výhodné vstupné, 
jízdné), koordinovat program s 
nabídkou benefitů pro návštěvníky z 
okolí. 

 

MěKS – centrála; 

ODŽÚ;  

garant pro kulturu 

MěKS - 

centrála 

Odbor 

dopravy; 

garant pro 

kulturu 

2023  2025 

ne  
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Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/Aktivita Indikátory opatření Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek úkolu 

Předpokládaný 

konec úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 

Komentář 

3.2 

Vytvořit nástroje pro koordinovanou 

spolupráci aktérů na rozvoji města 

skrze kulturu 

Stabilní zájem o 

účast na setkáních 

komunikační 

platformy (počet 

účastnících se 

aktérů a pestrost 

zastoupení 

organizací) 

      

    3.2.1 

Ustanovit pravidelnou komunikační 
platformu pro kulturní aktéry a 
aktéry v cestovním ruchu), optimálně 
moderovanou nezávislým expertem 
jako nástroj spolupráce na 
naplňování Koncepce, doporučení 
priorit pro realizaci a koordinaci 
klíčových aktivit i evaluaci běžící 
realizace. 1 x ročně, před přípravou 
rozpočtu města na příští rok. 

 

MěKS - centrála Centrála 

MěKS, 

kulturní 

aktéři a 

aktéři 

cestovního 

ruchu 

gestor pro 

kulturu 

01/2022 06/2022 

ne  

    3.2.2 

Specifikovat a popsat nutnou agendu 
pro koordinaci mezi MěKS a MěÚ 
Tišnov, vytvořit kapacity a určit 
koordinátora na straně MěÚ. Jako 
součást agendy koordinátora zařadit 
naplňování Koncepce rozvoje kultury. 
(a Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu). 

 

tajemník MěÚ Odbor 

kancelář 

starosty a 

vnějších 

vztahů, 

MěKS – 

centrála 

2023  2025 

ano 2020 – monitoring aktivit koncepce CR 4.4.2  
 
 

    3.2.3 

Dojednat memorandum o spolupráci 
mezi Městem Tišnov a Sokolem 
Tišnov, které specifikuje vzájemné 
vztahy a následující oblasti 
spolupráce: specifikace role 
Sokolovny jako infrastruktury pro 
kulturní a společenské dění ve městě, 
rekonstrukce Sokolovny, revitalizace 
okolí Sokolovny, podmínky nájmu pro 
akce města a městských organizací, 
spolupráci Města Tišnov a Sokola 
Tišnov na podpoře aktivit 
Tišnovských spolků (zejména 
zvýhodněné nájmy v Sokole) 

 

vedení města  

TJ Sokol,  

Městské 

organizace 

spolky 

10/2021 06/2022 

ne stávající kapacity rozpočtu města 
- připraveno v roce 2019 – doposud 

neproběhlo 
- 2019 – jednáno s vedením Sokola 
- 2020 – výměna ve vedení TJ Sokol  
- 2021 – zahájeno jednání s novým vedením 

    3.2.4 

V návaznosti na nově promýšlenou 
strukturu cílových skupin za všechna 
střediska MěKS promyslet jednotnou 
strukturu sběru dat za jednotlivé 
cílové skupiny ve všech střediscích 
tak, aby bylo možné je vyhodnocovat 
a mít tak přehled o trendech v 
návštěvnosti. Sledovat synergii se 
strukturou národní statistiky (šetření 
Kult). 

 

MěKS - centrála knihovna, 

muzeum, 

galerie, kino 

leden 2021 prosinec 2022 ne - výběr vstupních dat do dotazníku 
- tato aktivita souvisí s marketingovým plánem 1.4.1 
CR a 3.1.3 K 

    3.2.5 

Doplnit technické a personální 
kapacity pro provoz kina tak, aby se 
uvolnily kapacity stávajícího 
programového pracovníka na rozvoj 
programu.   

 MěKS  kino 2023  2025 

ano  

 



Hodnocení a aktualizace aktivit – Koncepce CR k 31. 5. 2021 

Součásti hodnocení strategického plánu je i monitoring a aktualizace jednotlivých aktivit indikátorů Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku (dále jen Koncepce CR), samotný dokument schválilo ZM 19. 6. 2019 spolu se strategickým plánem.  

Pro přehlednost byly aktivity opatření pro jednotlivé indikátory sestaveny do tabulky a s ohledem na nižší počet úprav jsou tyto ponechány přímo v tabulce. 

Vize ID 
Strategický 

Cíl  

Hlavní 

indikátor 
ID Opatření/ Aktivita 

Indikátory 

opatření 
Odpovědnost Spolupráce 

Předpokládaný 

začátek  

úkolu 

Předpokládaný 

konec 

 úkolu 

Realizováno  

 Ano/ ne 

rozpracováno 

Poznámka/ 
Komentář 
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1 

Město Tišnov 

využívá k rozvoji 

turismu 

strategické 

marketingové 

řízení 

 

Zvýšení počtu 

návštěvníků 

z prioritních 

cílových 

skupin. 

Zvýšení počtu 

služeb, které 

přespolní 

ve městě 

využívají 

1.1 

Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí 

bezdětní a dosáhnout kvality programu a 

propagace, aby se podařilo přilákat i 

nerezidenty 

Počet 

návštěvníků 

(nerezidentů) 

ze segmentu 

mladí a 

bezdětní 

      

1.1.1   
Vytvořit dramaturgii akcí se zaměřením na mladé 

(25-35 let). 
 

MěKS – 

centrála 

galerie, 

muzeum 
1/2020 12/2022 

rozpracováno  

1.1.2 

Vytvořit nový formát akce pro mladé publikum 

(například pravidelný festival u vody s mladými 

headlinery) 

 
MěKS – 

centrála 
TIC 2023- 2025  2023- 2025 

ne  

1.1.3 
Najít fungující způsoby propagace vybraných akcí 

mimo město (viz opatření 1.4)  
MěKS – 

centrála 
TIC 1/2020 12/2022 

probíhá - Výlep plakátů mimo město Tišnov – tzv. „velký okruhů“ a 
„malý okruh“, které zahrnují okolní obce 

- Příprava projektu reklamy v hromadné dopravě (ČD, ČSAD); 
- Reklama v informačním systému Kordis JMK  (Muzeum 

města Tišnova) 

- Dále se hledají nové příležitosti a možnosti prezentace – 
průřezově přes sledované období 

- sociální sítě – přístupné i široké veřejnosti mimo město 
- synergie s Destinací Brněnsko 

1.2 Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a produkt(y) 

pro návštěvníky Porta Coeli 

Počet 

návštěvníků ze 

segmentu senioři, 

kteří využijí 

produkty CR v 

Tišnově 

      

1.2.1   

Zjistit jakou službu či produkt by ocenili a 

pravděpodobně využili návštěvníci kláštera 

 

 MěKS – centrála 

Klášter Porta 

Coeli, Podhorácké 

muzeum, TIC 
1/2020 

12/2022  

  

rozpracováno - rozpracováno – spolupráce TIC s Podhoráckým muzeem – 
přípravné práce proběhly (grafika + tisk dotazníky) – 
neproběhlo fyzicky z důvodu zavření (covid) 

 

1.2.2   

Vytvořit a ověřit produkt pro seniory (půjčovna 

kol atp.) 

 

 MěKS – centrála TIC 2023- 2025  2023- 2025 
rozpracováno 12/2021 – plánována schůzka všech aktérů (MěKS, muzeum, opatství, TIC) 

– za účelem přípravy produkt CR pro seniory 

1.2.3   

Zrealizovat produkt pro seniory a připravit jeho 

propagaci 

 

 MěKS – centrála 

Cisterciácké 

opatství Porta 

Coeli, Podhorácké 

muzeum, partneři 

pro produkt, TIC 

CSS 

2023- 2025  2023- 2025 

ne Pro seniory zaměřené především z realizovaných aktivit přednášky 
k jednotlivým tématům výstav – bez větší finanční náročnosti v rámci 
stávajícího rozpočtu muzea; 

- Viz bod 1.2.2d 
 

1.3 
Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a 

zlepšit cyklistickou infrastrukturu a značení 

cyklistických tras. 

Počet 

návštěvníků 

(nerezidentů) 

ze segmentu 

cykloturisté, 

kteří využijí 

nějakou službu 

ve městě 

      

1.3.1   
Vytvořit projekt na jednotné značení a doplnění 

cyklistických tras na Tišnovsku 
 TIC  

Klášter, 

Podhorácké 

muzeum, TIC 

koordinátor 

městské mobility 

1/2020 12/2021  

zahájeno Byla zahájena příprava vydání cyklomap,  - schůzka s B. Peterkovou z TIC a 
koordinátora městské mobility, jehož pozice byla zřízena na jaře 2020, 
odborný konzultant M. Gabryš.  

1.3.2   Realizovat jednotné značení cyklistických tras  

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

koordinátor 

městské mobility 

TIC 

1/2021 

 
12//2022 

ne  - v návaznosti na 1.3.1 

1.3.3 

Připravit a realizovat projekty na doplnění 

cyklistických tras a jejich propojení 

 

 
koordinátor 

městské mobility 

O Odbor správy 

majetku a 

komunálních 

sužeb 

TIC 

 

01/2022  06/2022 

ne  



1.3.4   

Zanalyzovat nedostatky drobné 

cykloinfrastruktury a nastavit program 

průběžného zlepšování a údržby (ve městě 

Tišnově) 

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

koordinátor 

městské mobility 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních 

sužeb  

01/2021 12/2022 

zahájeno  - Koordinátor městské mobility zahájil v roce 2021 revizi 
mobiliáře a jeho doplnění (stojany na kole aj.) 

1.3.5   
Zlepšit informovanost návštěvníků o cyklo-

příležitostech (trasy a služby) na Tišnovsku 
 MěKS 

koordinátor 

městské mobility 
3/2021 9/2022 

zahájeno 2020 – zahájena příprava na vydání cyklomap 
2021 – vydány materiály pro cyklisty 
V současné době probíhá výběr tras 
 
 

1.3.6   

Zjistit možnosti pro vytvoření trailů nebo cyklo-

produktů, vytvořit projekt vytvoření trialu nebo 

cyklo-produktu 

 

koordinátor 

městské mobility 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

koordinátor 

městské mobility  
1/2021 12/2021 

zahájeno 10/2020 – zahájena příprava projektu -  proběhla schůzka s Petrem 
Vaňkem (Traily Jedovnice), objednána studie  

1.3.7 

Aktivita zrušena – 

dubuluje se s níže 

uvedenou  

Zrealizovat produkt (typu služba) a připravit jeho 

propagaci 

 

 
 

MěKS, TIC 

 

 

 

OSMKS 

OIPP 

 

  

  

1.3.8 

Přečíslována na 

1.3.7   

Úprava aktivity 

Zrealizovat produkt (typu trail, singletrack atp.) a 

připravit jeho propagaci 

 

Prověřit realizovatelnost trailů a případně nechat 

zpracovat projekt 

 

 

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

MěKS 

OIPP 
2022 2023 

ne V návaznosti na 1.3.6 přečíslováno 

1.4 
Vytvořit víceletý marketingový plán 

a propagační kampaně, které by prezentovaly 

stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska   

Existuje 

marketingový 

plán, který 

obsahuje 

i odhadované 

konverzní 

poměry; 

konverzní 

poměry u 

jednotlivých 

propagačních 

aktivit se 

snižují 

      

   

1.4.1 

Vytvořit víceletý marketingový plán a 

propagační kampaně, které by prezentovaly 

stěžejní fenomény Tišnovska (vč. fenoménů z 

opatření 4.1 – 4.7) a kulturní nabídku (ve vazbě 

na Koncepci kultury) 

 MěKS 

Odbor kancelář 

starosty a 

vnějších vztahů 

01/2022 

 
12/2022 

ne Marketingový plán fenoménů Tišnovska – za stěžejní fenomény 
Tišnovska jsou považovány – „minipivovary“, „minerály“ a akce pro CR + 
K provedené ve vysoké kvalitě  

1.4.2 
Zdokonalit práci se sociálními sítěmi (analýza 

efektivity příspěvků, úprava strategie) 
 

MěKS – vedoucí 

jednotlivých 

středisek 

MěKS – centrála 1/2020 12/2022 

částečně 

realizováno 

Všechny aktuální problémy či novinky řešeny na pravidelných poradách 
vedoucích;  
24. 11. – 25. 11. on-line školení pracovníků MěKS „Marketing služeb“ se 
zaměřením na on-line 
- sjednocování you tube kanálů Tišnova 

1.4.3 
Zapojit do propagace nové aktivity (atypické 

reklamní plochy, dopravní prostředky atp.) 
 MěKS – centrála 

Odbor kanceláře 

starosty a 

vnějších vztahů 

1/2020 
12/2022 

 

průběžně 

realizováno 

Inovace propagačních aktivit: 
- doposud splněno – propagace MěKS + města Tišnova v rámci map 

vydávaných KČT (Klubem českých turistů) 
- příprava kalendáře KČT 2021 
- „turistické razítko – „Cesta hrdelního práva“ 

- V 2020 zahájena příprava projektu reklamy v hromadné 
dopravě (ČD, ČSAD); 

- Od 2019 Reklama v informačním systému Kordis JMK  
(Muzeum města Tišnova) –  

- průběžná konsolidace propagace přes sociální sítě 

1.4.4 
Začlenit do propagace stěžejních akcí prostor v 

regionálních médiích (rádio, noviny) 
 MěKS – centrála 

MěKS – vedoucí 

jednotlivých 

středisek 

OKSVV 

TIC 

1/2020 12/2022 

průběžně 

realizováno 

 - 2020 propagace letních akcí v rámci celostátního projektu „Česká 
tleská“; 
- od  2019 - členství a propagace akcí pořádaných MěKS v Destinace 
Brněnsko (Go from Brno) 
- www JMK – inzerce TIC 

1.4.5 

Najít vhodná místa ve veřejném prostoru v 

nástupních bodech do města a vytvořit zde 

atraktivní prezentace hlavních fenoménů 

Tišnovska 

 MěKS – centrála 

Odb. správy 

majetku a 

komunálních 

služeb 

1/2022  12/2022 

ne  

1.4.6 

Zavést systematické předávání propagačních 

materiálů provozovatelům služeb a vytvořit 

jednotný materiál o fenoménech ve městě, který 

by byl trvale dostupný všem zájemcům 

 TIC MěKS – centrála 1/2021 12/2022 

realizováno Jednotný materiál o fenoménech Tišnova vytvořen v roce 2020 – předán 
drobným podnikatelům 

1.4.7 
Zapojit do propagačních aktivit aktivní komunity 

a jejich akce (geocaching, KČT, Sokolové, atd.) 
 MěKS – centrála 

Odbor kanceláře 

starosty a 

vnějších vztahů 

1/2021 12/2021 

ne   

1.4.8 

Doplnit vizuální styl města Tišnova o aplikace 

stylu do různých médií (tištěné materiály, web, 

reklamní plochy atp.) a důsledně jej dodržovat. 

Změnit jméno a vizuální styl MěKS. 

 

Odbor kanceláře 

starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS  

architektka města 
01/2023  12/2023 

zahájeno  Probíhají přípravné práce na realizaci jednotného vizuálního stylu a nových 
www stránek města a MěKS a vzájemného propojení 

- v roce 2021 vzniká nový web města Tišnova – nový vizuální 
styl MěKS bude řešen v návaznosti na zprovoznění a odladění 
nového webu města 

1.4.9 

Připravit atraktivní prezentaci nabídky města 

Tišnova pro návštěvníky Předklášteří (projednat 

vhodné prostory a formát, připravit zadání pro 

zhotovitele) 

 TIC 

Cisterciácké 

opatství Porta 

Coeli, Podhorácké 

muzeum 

Odbor kanceláře 

10/2021 4/2022 

rozpracováno 2020 - předání propagačních materiálů a dotazníků TIC a města Tišnova do 
Podhoráckého muzea – nedofinalizovalo se to z důvodu covid  



starosty a 

vnějších vztahů  

 

   1.4.10 
Encyklopedie fenoménů cestovního ruchu na 

Tišnovsku  
 TIC 

Odbor územního 

plánování, TIC, 

Odbor kanceláře 

starosty a 

vnějších vztahů 

(prezentace 

města), fotograf, 

kameraman 

1/2020 12/2022 

zahájeno OÚP spolupracuje formou poskytnutí mapových podkladů. 
- 2020 – zahájeny přípravné práce na „popisech a vytipování“ 

jednotlivých fenoménů CR na Tišnovsku v rámci stávajících personálních 
a finančních kapacit MěKS; 

- 2020 - uzavřena smlouva s fotografem na zřízení fotobanky fenoménů 
CR na Tišnovsku v průřezu ročních období 

2 

Obyvatelé 

Jihomoravského 

kraje, Vysočiny 

a Brna 

identifikují 

Tišnov jako 

místo zajímavé 

k návštěvě 

Zvýšení 

návštěvnosti 

nerezidentů 

na vybraných 

událostech 

2.1 Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a 

prezentovat místní minipivovary 

Počet 

návštěvníků 

(nerezidentů), 

kteří využili 

nějaký pivní 

produkt CR 

      

2.1.1 

Vytvořit koncept pivního eventu (festival, 

gastrofest), který spojí prezentaci místních 

minipivovarů s kulturní akcí a gastro-zážitky 

 MěKS – centrála 
Minipivovary, 

restaurace 
1/2020 9/2022 

realizováno - koncept vytvořen pro rok 2020 ve spolupráci Štěpánem 
Pilným  

- pokračování rozvoje s postupnou realizací –  
- muzeum města Tišnova – k hodům doprovodná akce – 

řemesla a spolupráce s minipivovary  

2.1.2 
Zprodukovat pilotní ročník akce a vyhodnotit 

úspěšnost 
 MěKS – centrála 

Minipivovary, 

restaurace 

01/2022 

 
10/2022 

ne - realizace  - zahajovací akce Tišnovského kulturního léta 
zaměřená na minipivovary a místní gastronomii odsunuta – 
covid   

2.1.3 
Vytvořit pivní cestu Tišnovskem 

 
 TIC 

Minipivovary, 

restaurace 

MěKS – centrála 

10/2021  04/2022 

rozpracováno  - v návaznosti na 2.1.2 – příprava konceptu  
 

2.1.4 

Vytvořit a propagovat společné prodejní místo 

minipivovarů 

 

 MěKS – centrála minipivovary 01/2020  12/2021 

rozpracováno - prodejním místem od  2020 TIC - vybaveno chladícím 
zařízením pro skladování produktů) 

 

2.2 
Prezentovat Tišnov jako město minerálů a 

rozvinout jarní burzu minerálů do podoby 

události s vysokou návštěvností 

Návštěvnost 

jarní burzy 

minerálů, 

expozic a 

vybraných akcí 

spojených 

s tématem 

minerálů 

      

2.2.1 

Úprava aktivity 

Připravit koncept rozšíření jarní burzy minerálů o 

událost (hornický den) nebo kulturní program, 

který přiláká další návštěvníky 

 

Připravit koncept jarní burzy minerálů jako 

venkovní vícedenní akci s kulturním programem, 

který přiláká další návštěvníky 

 MěKS – centrála 

Tělovýchovná 

jednota Sokol, 

Galerie Patriot 

Komise pro K a CR 

10/2021 4/2022 

ne 06/2021 – uskutečněna jednodenní burza minerálů ve venkovním 
prostředí  - nutno vyhodnotit s realizátory  

2.2.2 

Zprodukovat pilotní ročník jarní burzy minerálů 

jako venkovní vícedenní akci s kulturním 

programem, který přiláká další návštěvníky - s 

tématem město minerálů a vyhodnotit úspěšnost 

 

 

 

MěKS – centrála 

Tělovýchovná 

jednota Sokol, 

Galerie Patriot 

město Tišnov 2022 2023 

ne - v návaznosti na 2.2.1 

2.2.3 

Doplnit expozice Městského muzea o 

návštěvnické centrum PP Květnice 

 

 MěKS – muzeum OKSVV 01/2022  12/2022 

rozpracováno - v roce 2021 zahájena revitalizace naučné stezky na Květnici – 

plánováno pojmenování po doc. Lacinovi  

- úkol bude řešen v návaznosti na H.1.3a  aktivit strategického 

plánu  

2.2.4 

Vytvořit nové produkty pro školy a veřejnost 

navazující na inovovanou expozici muzea 

 

 MěKS – muzeum Externí konzultant 2023- 2025  2023- 2025 
ne   

2.2.5 
Začlenit Galerii Patriot do propagace města jako 

fenomén (sbírku) nadnárodního významu 
 MěKS (TIC) 

Galerie Patriot 

OKSVV 

(prezentace 

města) 

1/2020 11/2020 

Ano - společné propagační materiály byly realizovány  

2.3 
Opatření zrušeno – 

jedna akce pro CR 

pro obě sezóny 

velmi náročná 

organizačně a 

finančně; částečně 

je dublováno 

bodem 2.4 

Vybrat a rozvinout kulturní akci pro cestovní 

ruch v zimní i letní sezóně 

Počet 

návštěvníků 

(nerezidentů) 

na akci. Počet 

přespání u 

partnerských 

ubytovatelů v 

době akce 

      

2.3.1 
Aktivita zrušena 

Vybrat vhodnou akci a připravit její 

koncept a rozpočet 
 

MěKS – 

centrála 

Střediska 

MěKS, spolky  
  

  

2.3.2 
Aktivita zrušena 

Realizovat pilotní akci a vyhodnotit její 

úspěšnost 
 

MěKS – 

centrála 

Střediska 

MěKS, spolky 
  

  

2.4 

Přečíslováno 

v návaznosti 

Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro 

mladé a rodiny s dětmi. Zprovoznit další 

atraktivity pro návštěvníky (věž kostela, 

podzemí) 

Počet 

návštěvníků 

prohlídek 

      



na odstranění 

opatření 2.3 

 

  

2.4.1 

Přečíslováno 

v návaznosti 

na odstranění 

opatření 2.3.1 

Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro 

mladé a rodiny s dětmi 
 

Vedoucí TIC a 

muzea 

Externí konzultant 

(MAS) 

Inspiro 

Podhorácké 

muzeum  

10/2021 06/2021 

zahájeno Propojeno s bodem 1.2.3. AP Kultury 

 

 

2.4.2 

Přečíslováno 

v návaznosti 

na odstranění 

opatření 2.3.2 

Promyslet možnosti zpřístupnění kostelní věže ve 

spolupráci s farností a zpřístupnit ji jako 

atraktivitu pro cestovní ruch (včetně případných 

oprav pro bezpečnost návštěvníků)  

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

Farnost, MěKS, 

OIPP  
10/2021  04/2022 

Ne - prověřit zejména otázku bezpečnosti 

 

 

2.4.3 

Aktivita zrušena – 

není možno 

realizovat 

z důvodu vysoké 

finanční 

náročnosti; 

ponecháno 

v Koncepci K 

Prozkoumat potenciál podzemních prostor pod 

muzeem pro kulturní aktivity i cestovní ruch 

(např. site-specific akce). Prověřit a případně 

připravit zpřístupnění dalších vybraných 

podzemních prostor v centru města 

 

 Vedoucí TIC 

Odbor investic a 

projektové 

podpory 
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Vybrané lokality 

okolí města jsou 

rozvinuty tak, že 

se staly 

atraktivními 

výletními místy 

i pro obyvatele 

Jihomoravského 

kraje, Vysočiny 

a Brna 

Zvýšení počtu 

návštěvníků 

v přírodním 

areálu 

Klucanina a v 

dalších 

vybraných 

lokalitách 

v okolí města 

3.1 

Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní 

areál dalšími sportovními a zábavně-naučnými 

prvky tak, aby se stal vyhledávaným výletním 

místem 

Počet zásahů a 

vylepšení 

prostoru reálu, 

počet 

návštěvníků 

lokality 

      

3.1.1 

Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní 

areál dalšími sportovními a zábavně-naučnými 

prvky tak, aby se stal vyhledávaným výletním 

místem 

 

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb 

MěKS 

RC Studánka 
01/2021  2025 

průběžně - 2019  - vybudování II. části Rodinné naučné stezky na 

Klucanině – realizátorem projektu Rodinné centrum Studánka; 

spoluúčast města formou finančních prostředků (mimořádná 

dotace 100 tis. Kč) 

- 2020 - přípravné práce pro obnovu studánky – monitoring 

prameniště; sledování intenzity vodního zdroje – dle výsledku 

bude v 2021 provedeno zpřístupnění veřejnosti, zastřešení a 

vybudování posezení 

- každoročně probíhá ze strany OSMSK údržba lesních cest a 

stávajícího mobiliáře 

- 2020 nové broukoviště s edukativním informačním panelem  

- 2021 – revitalizace prvků I. části Rodinné naučné stezky z roku 

2009 

3.1.2 

  

Vytvořit z areálu Letního kina zázemí pro 

návštěvníky areálu Klucanina (zkvalitnit 

parkoviště, restauraci, wc) 

 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

MěKS 

OIPP 
2021  2025 

průběžně - 2020 dokončena nová terasa u restaurace náklady 

2 186 000,- (bez dotace 
- 2020 – 2022 probíhá rekonstrukce amfiteátru letního kina  
- Rekonstrukce WC v rámci další etapy revitalizace – OIPP 

3.1.3 

 

Zanalyzovat stávající navigační systém a způsoby 

propagace areálu Klucanina  
 MěKS 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních 

sužeb 

01/2022  12/2022 

ne  

 

3.1.4 
Doplnit a zlepšit navigaci k areálu Klucanina 

 
 

Odbor správy 

majetku a 

komunálních sužeb 

MěKS 

 
2023  2023 

ne  

- 2019 - nová fasáda na restauraci letního kina s doplněním 

informačních prvků  

 

3.2 
Rozvíjet veřejný prostor a vybrané lokality v 

okolí města tak, aby motivovaly k pobytu a 

procházkám 

Počet zásahů a 

vylepšení 

vybraných 

lokalit, počet 

návštěvníků 

těchto lokalit 

      

   

3.2.1 

Připravit projekt na vytvoření fotogenického 

artefaktu nebo objektu v lokalitě Vokounovy 

vyhlídky 

 

 
 

MAS 

MěKS, 

Cisterciácké 

opatství, místní 

spolky 

Městská 

architektka 

2023  2025 

Ne - Vokounova vyhlídka není v majetku města Tišnova 

3.2.2 

Realizovat projekt na vytvoření fotogenického 

artefaktu nebo objektu v lokalitě Vokounovy 

vyhlídky. Doplnit navigaci lokality z kláštera a 

z koupaliště 

 

 
 

             MAS 

MěKS, 

místní spolky 
2023- 2025  2023- 2025 

ne - Vokounova vyhlídka není v majetku města Tišnova 

3.2.3 

Aktivita zrušena – 

na druhé straně 

řeky je 

cyklostezka, dále 

narážíme na 

problém ochrany 

přírody (mokřad) 

Připravit projekt na zpřístupnění zatraktivnění 

prostoru nivy řeky Svratky jihovýchodně od 

koupaliště tak, aby tu vznikl prostor, který láká k 

procházkám a pobytu 

 

 

Odbor investic a 

projektové 

podpory 

Změnit na 

MěKS (TIC) 

Městská 

architektka, MěKS 
  

ne  

3.2.4 

Aktivita zrušena – 

na druhé straně 

řeky je 

cyklostezka, dále 

Realizovat projekt na zpřístupnění a zatraktivnění 

říčních niv u koupaliště 

 

 

Odbor investic a 

projektové 

podpory 

Změnit na 

MěKS (TIC) 

Městská 

architektka 
  

ne  



narážíme na 

problém ochrany 

přírody (mokřad) 

4 

 

Aktéři v CR na 

Tišnovsku 

spolupracují na 

propagaci 

fenoménů 

Tišnova, sběru 

dat o 

návštěvnících, 

identifikování 

problémů v CR, 

na rozvoji 

produktů CR a 

na řešení 

problémů v CR 

Počet 

realizovaných 

opatření 

koncepce 

4.1 
Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s 

cílem koordinovat aktivity aktérů a aktualizovat 

seznam problémů v CR 

Počet 

účastníků 

setkání, 

zastoupení 

všech 

segmentů 

(podnikatelé, 

nno, veřejná 

správa) 

MěKS 

Odbor 

kancelář 

starosty a 

vnějších 

vztahů 

1/2021 12/2025 

ne doposud neproběhlo z důvodu covid 

nno – nestátní neziskové organizace 

4.2 

Nastavit systému sběru dat o chování a 

preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí a 

turistických cílů, využívání produktů atp. A data 

pravidelně analyzovat 

Existence 

systematického 

sběru dat, 

existence 

následné roční 

analýzy, 

existence 

závěrů 

      

4.2.1 

Nastavit sjednocený systém sběru dat o chování 

a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí a 

turistických cílů, využívání produktů atp. a data 

pravidelně analyzovat 

 MěKS - TIC 
 

MěKS - centrála 
3/2020 12/2022 

rozpracováno  2020 Dotazníky TIC pro návštěvníky – spolupráce s Podhoráckým muzeem 

 

4.2.2 

Definovat data, která jsou potřeba z hlediska 

vyhodnocování koncepce. Určit, kdo jakými daty 

disponuje. Vytvořit dotazník pro návštěvníky z 

různých cílových skupin 

 MěKS MěKS - centrála 3/2022 12/2022 

ne  

4.2.3 
Uzavřít dohody s partnery potřebnými pro sběr 

dat 
 MěKS 

partneři pro sběr 

dat 
3/2022 12/2022 

ne  

4.2.4 
Zajistit kapacity na analýzu dat (včetně dat o 

návštěvnosti webů) 
 MěKS 

partneři pro 

analýzu dat 
3/2022 12/2022 

ne  

4.2.5 

Vytvořit systém pro rozlišení návštěvníků a 

rezidentů na akcích a pro sledování indikátorů 

koncepce CR a cílů kampaní dle opatření 1.4 

 

 MěKS TIC 2023- 2025  2023- 2025 

ne  

4.3 
Opatření zrušeno  

Reformovat DMO (Destination Management 

Organisation)Koruna Vysočiny tak, aby měla 

jasně stanovené výkonově koncipované cíle a 

rozšířit členskou základnu organizace o 

podnikatelské subjekty a NNO 

Existence cílů a 

indikátorů v 

souladu s cíli 

Tišnovska, 

počet členů 

DMO, 

struktura 

členské 

základny 

     Město Tišnov z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. 

vystoupilo ke dni 31. 12. 2019. O tomto úkonu bylo rozhodnuto 

ZM Tišnova dne 4. 11. 2019. 

  

4.3.1 

Aktivita zrušena 

Formulovat zadání, které má Tišnov vůči DMO s 

ohledem na svou koncepci CR 
 

Odbor kancelář 

starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS   

  

4.3.2 

Aktivita zrušena 

Projednat s ostatními obcemi možnost certifikace 

DMO v systému MMR a připravit odpovídající 

plán přípravy 

 

 

Odbor kancelář 

starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS   

  

4.3.3 

Aktivita zrušena 

Rozšířit členskou základnu DMO Koruna Vysočiny 

o podnikatelské subjekty a NNO a zvýšit podíl 

podnikatelských subjektů (z Tišnovska) a NNO ve 

správní radě Koruny Vysočiny 

 

Odbor kancelář 

starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS   

  



4.3.4 

Aktivita zrušena 

Prodiskutovat s podnikateli na Tišnovsku, za 

jakých podmínek by byli ochotni vstoupit 

a aktivně působit do DMO Koruna Vysočiny 

 

Odbor kancelář 

starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS   

  

4.3.5 

Aktivita zrušena 

Formulovat nabídku pro podnikatelské subjekty a 

NNO, aby vstupovaly do DMO.  
 MěKS 

Odbor kancelář 

starosty a 

vnějších vztahů 

  

  

4.4 

Přečíslováno 

v návaznosti 

na odstranění 

opatření 4.3 

Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou 

implementaci koncepce a další rozvoj CR – fond 

podpory a koordinátora CR 

Existuje fond, 

existují 

projekty, které 

naplňují cíle 

strategie, 

existuje osoba 

za koordinaci 

aktivit 

koncepce 

     - implementace ze strany MěKS probíhá a koncepce je 

jejich strategickým dokumentem  

    

4.4.1 

Úprava aktivity 

Přečíslováno 

v návaznosti 

na odstranění 

opatření 4.3.1 

Vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu Vytvořit 

fond cestovního ruchu nebo samostatnou 

rozpočtovou položku v rámci rozpočtu MěKS, ze 

které bude financována propagace akcí 

s celoregionálním dosahem, propagace produktů 

CR a příprava projektů rozvoje CR 

 MěKS 
vedení města 

OF 
2021  2021 

ano - v rámci rozpočtu MěKS je financováno středisko TIC, které 

vytváří a propaguje akce a produkty CR i s cel regionálním 

dosahem 

4.4.2 

Úprava aktivity 

Přečíslováno 

v návaznosti 

na odstranění 

opatření 4.3.2 

Zřídit v rámci MěÚ funkci koordinátora CR, který 

bude koordinovat rozvojové aktivity v CR 

a dohlížet na implementaci strategie 

 vedení města Tajemník MěÚ 1/2020 12/2022 

ano - 2020 - doplněno do pracovní pozice referenta OKSVV  

 



Návrh akčního plánu vycházející z koncepce K a CR pro rok 2022
Zpracovala: Martina Pavlíčková

2022 Úkol rozpočet 2022
CR 1.1.1. Vytvoření dramaturgie akcí pro mladé vč. realizace 0 Kč

CR 1.1.3. Propagace akcí mimo město 0 Kč

CR

1.3.5. Propagace cyklopříležitostí na Tišnovsku 
13 000 Kč

CR 1.4.1. Marketingový plán fenoménů Tišnovska 40 000 Kč

CR 1.4.2. Zdokonalení práce se sociálními sítěmi 10 000 Kč

CR 1.4.3. Inovace propagačních aktivit 5 000 Kč

CR 1.4.4. Propagace stěžejních akcí v médiích 5 000 Kč

CR 1.4.7. Zapojit do propagace komunitní akce 15 000 Kč

CR 1.4.10. Encyklopedie fenoménů cestovního ruchu na Tišnovsku 80 000 Kč

CR 2.1.1. Vytvořit koncept gastronomického festivalu 0 Kč

CR 2.1.2. Zprodukovat pilotní ročník akce gastronomického festivalu 100 000 Kč

CR 2.2.1. Připravit možnost rozšíření jarní burzy minerálů o kulturní program 0 Kč

CR

2.2.2. Zprodukovat pilotní ročník s tématem město minerálů
50 000 Kč

CR 2.4.1. Realizace interaktivní stezky - intellmaps 80 000 Kč

CR

4.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro kulturní aktéry a 

aktéry v cestovním ruchu - zahrádka restaurace Letní kino
město Tišnov

CR

4.2.1. Unifikovaný systém sběru dat preferencí návštěvníků a návštěvnosti 

akcí
1 000 Kč

CR

4.2.2. Definovat data pro potřebu koncepce; vytvoření dotazníku 

sociologického šetření a jeho realizace na vybraných akcích, TN, 

internet

0 Kč

CR 4.2.3. Uzavřít dohody s partnery pro sběr dat, žáci gymnásia Tišnov 2 000 Kč

CR 4.2.4. Analýza dat 0 Kč

KULT 1.1.3. Kurz psaní scénářů pro mládež 15 000 Kč

KULT 1.1.4. Kurz multimédií v praxi (firemní) (splnit do roku 2025) 0 Kč

KULT 1.1.5. Kurz tvorby dokumentárního filmu (splnit do roku 2025) 0 Kč

KULT 1.2.1. Nabídka programů pro MŠ a ZŠ 0 Kč

KULT 1.2.2. Realizace vzdělávacích programů v Galerii Josefa Jambora 15 000 Kč

KULT 1.2.3. Realizace interaktivní stezky a encyklopedie města 40 000 Kč

KULT 1.2.4. Participace v projektu "S knížkou do života" 20 000 Kč

KULT 1.2.5. Zvýšení kvality přednášek UVČ, vytvoření koncepce UVČ 15 000 Kč

KULT

1.2.6. Vytvoření analýzy a koncepce kulturně-volnočasových aktivit pro 

seniory
5 000 Kč

KULT 1.3.2. Encyklopedie umění v Tišnově ve veřejném prostoru 20 000 Kč

KULT

1.3.6. Gastrofestival, komunitní mezigenerační sousedský festival, 

doprovázející výstavu Minerál
25 000 Kč

KULT 1.3.8. Městské slavnosti - znovuvytvoření tradice 40 000 Kč

KULT

1.4.2. Zajištění podmínek pro realizaci preferované varianty koncepce galerie
0 Kč

KULT 2.1.1. Propojení Jamborova domu s okolním prostorem investice, dotace

KULT

2.1.2. Architektonický návrh rozvoje Jamborova domu v souladu s potřebami 

uživatelů
investice, dotace

KULT 2.2.1. Pasportizace objektu MěKS návaznost na dotaci

KULT

2.2.2. Funkční, provozní a obsahová náplně objektu MěKS po rekonstrukci
návaznost na dotaci

KULT 2.2.3. Příprava architektonické studie prostor MěKS (sál a foyer) návaznost na dotaci

KULT 2.2.4. Stavební projektová dokumentace rekonstrukce MěKS návaznost na dotaci

KULT 2.2.5. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci MěKS návaznost na dotaci

KULT 2.2.6. Realizovat estetické úpravy foyer kina Svratka návaznost na dotaci

KULT 2.2.7. Rekonstrukce budovy MěKS návaznost na dotaci

KULT

2.7.1. Připravit funkční obsah a definovat požadavky na provoz letního kina
dotace

KULT 2.7.2. Připravit stavební program a projekt. dotace



KULT

2.7.3. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, včetně realizace soutěže. 

AP
dotace

KULT 2.7.4. Rekonstruovat Letní kino. dotace

KULT 2.8.1. Rekonstrukce krovu Muzea města Tišnova fond za dotaci Město

KULT

3.2.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro kulturní aktéry a 

aktéry v cestovním ruchu (až do roku 2025)
0 Kč

KULT 3.2.4. Unifikace sběru dat ve všech střediscích MěKS 0 Kč

CELKEM 596 000 Kč
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