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Souhrn problematiky

Participace veřejnosti v plánování města je jedním z předpokladů demokratické samosprávy a má přímý vliv na
kvalitu  života.  Účast  veřejnosti  je  nutná  minimálně  ze  dvou  důvodů.  Zaprvé,  aby  samospráva porozuměla
potřebám širokého spektra obyvatel  města  a  jejich  hodnocení  současné situace.  Zadruhé,  aby získala  k
návrhům plánovacích dokumentů a konceptům záměrů zpětnou vazbu od těch, kterých se budou dotýkat.

Participační plánování nejen posiluje demokratické principy - transparentnost  a  odpovědnost  při  plánování 
města,  ale stává se důležitým prostředkem komunitního rozvoje. V lokalitách, kde lidé ztratili společenské
vazby a spjatost s místem, může participační plánování podpořit budování komunit, komunikaci a interakci lidí, kteří
zde  žijí.  Skrze  účast na plánování města lidé získávají dovednosti a budují mezi sebou vztahy, které jim umožní
lépe se spolupodílet na rozvoji a správě míst, kde žijí. V dnešním dynamicky se proměňujícím prostředí vystaveném
množství  vnějších  šoků  tak  participace  posiluje  odolnost  města  a  je  základní  podmínkou  pro  jeho
udržitelný rozvoj.

Manuál participace v plánování města chce být praktickou příručkou sestavenou na základě dosavadní české a
zahraniční  zkušenosti.  Oproti  jiným  příručkám  o  zapojování  veřejnosti  tento  manuál  kromě  představení
participačních metod klade důraz na postup sestavení celého participačního procesu a uvádí rozdíly pro
jednotlivé případy plánovacích procesů a záměrů výstavby. 

Manuál není závazným dokumentem,  jeho povaha je pro jeho uživatele doporučující.  Hlavním posláním
tohoto manuálu je:
• zvýšit chápání participace jako součást procesu rozhodování, která, má-li být úspěšná, musí být provázána s
plánovacími procesy,
•  pomoci  posoudit  přínos  participace pro  jednotlivé  projekty/plánovací  procesy,  vyhodnotit  kontext  projektu  a
definovat účel zapojení veřejnosti tak, aby byla zvolena vhodná kombinace participačních metod,
• ukázat širokou škálu metod participace, které se dají realizovat v českých podmínkách a které mohou zapojování
veřejnosti zefektivnit,
• zvýšit efektivitu participace prostřednictvím lepšího porozumění participačních procesů a používání jednotlivých
metod včetně návodů jak výstupy ze zapojení veřejnosti zpracovat a dále používat,
• přispět k institucionální změně v samosprávě tak, aby participace pevněji zakotvila v jednotlivých procesech a byly
jí věnovány dostatečné zdroje a aby samosprávy byly schopny samy navrhovat a realizovat participační procesy.
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