
 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA VOLEBNÍ 

OBDOBÍ 2014 – 2018 

(AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM ŠUMPERK) 

 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

Kino OKO  

V roce 2014 proběhla v Kině OKO výměna vzduchotechniky a rekonstrukce kotelny. V roce 2015 byla 

na budově kina vyměněna všechna okna a boční vstupy. Zásadní rekonstrukcí pak prošel interiér 

v roce 2018. Od ledna zde započaly rozsáhlé práce na rekonstrukci vstupní haly, foyer, kavárny a po 

několika desetiletích byly vyměněny rozvody vody a elektřiny. Akce byla dokončena v květnu roku 

2018. V minulosti byly v kině kompletně zrekonstruovány toalety a také sál, který se od roku 2018 

pyšní novým zvukovým systémem Dolby ATMOS. Do budoucna se uvažuje o výměně střechy, nové 

fasádě a rekonstrukci předprostoru kina.     

    

Zdroj foto: Kino OKO  

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk  

 
Na podzim roku 2016 započala rozsáhlá rekonstrukce bývalé Masarykovy školy v Šumperku, která se 

přeměnila na knihovnu a vzdělávací a komunitní centrum. V roce 2016 byly provedeny sanační práce 

budovy a odkopání terénu. V roce 2017 se již rozběhla rekonstrukce v plném proudu. Rekonstrukce 

zahrnovala bourání zdí, budovaní nových příček, vybudování nové elektroinstalace, rozvodů topení, 

vody, odpadů, kompletní výměnu oken, dveří a novou fasádu. Práce byly dokončeny v roce 2018, kdy 

se 1. září 2018 budova slavnostně otevřena. V suterénu budovy se nachází depozitář, klubovny a 

technické zázemí. První podlaží obsadí knihovna, konkrétně oddělení půjčování knih pro děti, dále 

kanceláře pro zaměstnance a kavárnička. V bočním křídle bude umístěna učebna pro studenty Vysoké 

školy báňské. Celé druhé nadzemní podlaží slouží provozu knihovny, je zde umístěna půjčovna knih 

pro dospělé, malý sál pro pořádání kulturních akcí o kapacitě 80 míst a dále zázemí pro zaměstnance 

knihovny. Část prostor je k dispozici Vysoké škole báňské, která v Šumperku před lety zřídila 

pracoviště fakulty strojní a ekonomické. V posledním třetím podlaží se nachází   velký sál o kapacitě až 

150 osob pro pořádání kulturních a společenských akcí. Budova bývalé Masarykovy školy byla 

dlouhodobě nevyužívána a pomalu chátrala. Naopak budova v ul. 17. listopadu již kapacitně potřebám 

knihovny dlouhodobě nestačila, proto se město rozhodlo opravit objekt bývalé Masarykovy školy, 

přestěhovat sem knihovnu a zřídit zde i prostory pro další využití. Tato investiční akce byla plně 

financována z rozpočtu města Šumperka, celkové náklady činily necelých 70 milionů korun.  

   
Zdroj foto: facebook Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk 
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ŠKOLSTVÍ a SPORT 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38  

V roce 2014 započala rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Sluneční. V místě stávající škvárové 

dráhy vznikl nový ovál s umělým povrchem a čtyřmi drahami dlouhými 250 metrů. Uvnitř jsou 

pak umístěna dvě hřiště s umělým povrchem na malou kopanou a jedno s univerzálním 

povrchem na další míčové hry. Proměnou prošlo také vnitřní atrium, kde vznikla tzv. družinová 

zóna s umělým povrchem, pískovištěm a dvěma hřišti pro badminton. V roce 2015 byla 

zpevněna herní plocha pro školní družinu a započaly přípravné projekční práce na přístavbu 

nové sportovní haly a vybudování propojovací komunikace mezi ulicemi Sluneční a Školní. 

V roce 2016 byla realizována propojovací komunikace s vybudováním přilehlých parkovacích 

míst a rekonstrukcí chodníků, dále byla provedena oprava parkovací plochy ve vnitrobloku 

školy. Významnou změnou pro školu byl projekt přístavby nové sportovní haly. Hala je 

navržena jako speciální cvičební plocha o velikosti 14 x 14 metrů a je využívána pro 

nejrůznější sportovní aktivity. Stavba byla realizována od roku 2017 do března roku 2018.  

     

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

 

Základní škola Šumperk, 8. května  

V roce 2014 prošla zásadní proměnou zanedbaná zahrada při ZŠ 8. května. V rámci 

revitalizace bylo kvůli špatnému stavu pokáceno 53 stromů, které však nahradily nové 

dřeviny. Vzniklo také přírodní bludiště, jenž vytvořilo přes 1300 habrů, naučné záhony, 

altánek, který slouží jako přírodní učebna, broukoviště a ptáčník.  V tělocvičně při ZŠ byla 

v roce 2014 vyměněna vzduchotechnika, okna, byl zateplen obvodový plášť tělocvičny a 

zateplena střecha. Na budově školy byla vyměněna okna. V roce 2015 proběhla při základní 

škole rozsáhlá revitalizace sportovišť a realizovala se další etapa sanací vlhkosti v šatnách 1. 

stupně, v tělocvičně se vybudoval akustický podhled. V roce 2016 pak byla realizována další 

etapa sanace vlhkosti a také rozsáhlá úprava budovy jídelny, jež zahrnovala výměnu oken, 

zateplení a rekonstrukci rampy. Rovněž byla zrekonstruována školní kuchyň včetně zařízení 

novými technologiemi.   

 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

V roce 2014 byly ve škole rekonstruovány podlahy a kanalizace a nově byla vybudována 

cvičební plocha s umělým povrchem a položena zámková dlažba. Herní prvky si pak škola 

pořídila na své vlastní náklady. Již v letech 2010 - 2011 škola prošla rekonstrukcí za účelem 

snížení energetické náročnosti budovy. Rekonstrukce zahrnovala zateplení obvodového 

pláště budovy, výměnu oken, zateplení střechy a instalaci termoregulačních ventilů.   V roce 

2016 bylo rekonstruováno při základní škole původní hřiště. V areálu vznikla dvě hřiště 

s umělým povrchem, dráha pro běh na 60 metrů a pro skok do dálky. Součástí této investiční 

akce bylo také vybudování zpevněných a zatravněných ploch a chodníků.  

https://www.sumperk.cz/
http://www.slunecniskola.cz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj8_ZPB4svdAhUBe8AKHfqMAwAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.hluchak.cz%2F&usg=AOvVaw2CL2ii2youKWMLOVJr71Fo


 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22  

V roce 2015 byla rekonstruována terasa a zábradlí u hlavního vchodu do školy. I zde byl 

v předchozích letech realizován projekt na snížení energetické náročnosti budovy – byla 

vyměněna okna, zateplen obvodový plášť a zateplena střecha.  V roce 2016 prošlo 

modernizací školní sportoviště, kde vyrostlo nové hřiště, 200 metrů dlouhá atletická dráha a 

vrhačský kruh.   

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 

V roce 2014 byla ve škole realizována protiradonová opatření v celkové hodnotě 248 237 Kč. 

V roce 2016 byla rekonstruována jídelna, jež dostala nový akustický podhled. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3  

(budova MŠ Třebízského)  

 V roce 2015 byla na základě energetického auditu provedena úprava velikosti některých 

oken a následná výměna oken za nová. Byl zateplen obvodový plášť budovy, střecha a 

podlaha.  

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

V roce 2015 byly na MŠ provedeny úpravy zaměřené na snížení energetické náročnosti 

budovy. Byl zateplen obvodový plášť budovy, střecha a podlahy. Následně byly ve školce 

rekonstruovány terasy v zahradě a vyřešen odvod dešťových vod. V roce 2016 

zrekonstruovalo město vnitřní prostory jeslí Ječmínek v budově MŠ. Vyměnily se dlažby 

vnitřních prostor a kompletní rekonstrukcí prošla i kuchyňka.  

MŠ Veselé školky Šumperk (pracoviště v ul. Zahradní) 

V roce 2014 byly na MŠ provedeny úpravy zaměřené na snížení energetické náročnosti 

budovy. Byl zateplen obvodový plášť budovy, střecha a vyměněna všechna okna.   

MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 

 Do roku 2014 vstoupila Mateřská škola pohádka v Nerudově ulici bohatší o nové oddělení 

s kapacitou 20 dětí. Díky dotaci zde vznikla během roku 2013 přístavba pro nové oddělení.  

Projekt řešil rozšíření kapacity v souvislosti s populačním vývojem posledních let ve městě, 

kdy byl pociťován nedostatek kapacit pro umístění dítěte do mateřské školy. V rámci projektu 

byl na místě stávajícího staticky narušeného objektu tělocvičny vybudován nový pavilon, v 

němž je zřízeno jedno oddělení MŠ o kapacitě 20 dětí. Součástí projektu byly rovněž úpravy 

stávajícího objektu MŠ související s nezbytným spojením obou budov a vybudování 

bezbariérového přístupu do objektu. V důsledku realizace projektu došlo k vytvoření 2,5 

nových pracovních míst. V roce 2016 se školka rozrostla o další pavilon. V nové přístavbě se 

nachází dvě nová oddělení se zázemím o kapacitě 56 dětí. V původní budově se během roku 

2015 zřídila speciální učebna pro středně velké skupiny, jež slouží např. k výuce cizích jazyků, 

pro výtvarnou činnost, kroužky apod., na budově byla provedena rovněž výměna 

elektronistalace, odvlhčení a další stavební úpravy. Přemístil se také vstup a vjezd pro 

zásobování.  

  

 

https://www.sumperk.cz/
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„Zelená škola“ v Temenici (MŠ Veselé školky Šumperk) 

 V letech 2017 - 2018 prošla výraznou rekonstrukcí tzv. „Zelená školka“ v Temenici. Vznikla 

zde dvě nová oddělení pro dvouleté děti. Oddělení provozuje MŠ Veselá školka. Provoz zelené 

školky byl zahájen 3. září 2018. Školka má bezbariérový přístup, přistavěly se nové vstupy, 

z nichž jeden slouží jako zdvihací plošina, bylo vybudováno nové hygienické zázemí, bylo 

osazeno nové ocelové únikové schodiště a budova se také změnila dispozičně pro potřeby 

provozu školky. Součástí projektu bylo také vybudování zpevněných ploch ze zámkové dlažby 

a dodávka a montáž herních prvků.  

 

Základní umělecká škola, Šumperk 

V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce základní umělecké školy, jež zahrnovala 

rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace, el. rozvodů, které byli již v havarijním stavu. Součástí 

rekonstrukce bylo vyřešení odvětrání koncertního a tanečního sálu.  

 

Areál na Benátkách   

V roce 2014 byla zahájena stavba jednoho z největších skateparků na Moravě. Skatepark byl 

vybudován v areálu „Na Benátkách“ za krytým bazénem. V areálu vznikl monolitický betonový 

skatepark vystupující asi metr nad terén, jehož násep pozvolna navazuje na okolní terén. 

Sportoviště je rozděleno na dvě části: základ tvoří skateboardový bazén s rozmanitými 

výškovými úrovněmi, druhou část tvoří tzv. streetová sekce, pro ty, kteří jezdí „pouliční“ styl.  

Slavnostně byl uveden do provozu v říjnu 2015. V následujících letech byla v areálu 

vybudována další sportoviště. V letech 2016  - 2017 zde vyrostla in-line dráha kolem rybníka 

dlouhá 547 metrů, v místě původní asfaltové plochy vyrostlo víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem zejména pro basketbal a volejbal. V roce 2017 prošla zásadní interiérovou 

rekonstrukcí pivnice, jež nyní připomíná hospůdku námořního stylu.  V roce 2018 zde vzniklo 

členité pumptrackové hřiště klopené dráhy pro děti a dále hřiště pro parkour doplněné 

sestavami pro workout.  Do areálu bude také v roce 218 pořízena pirátská loď a další herní 

prvky pro menší děti. 

    

Zdroj foto: MěÚ Šumperk a Baran production  
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Diskgolfové hřiště 

V roce 2016 Podniky města Šumperka a.s. vybudovaly v areálu tzv. Šumperského kotle 

devítijamkové hřiště pro tzv. diskgolf, jenž je jednou z nejrozšířenějších her s létajícím talířem 

odvozenou z klasického golfu. Kromě ocelových košů na diskgolf se zde nachází informační 

tabule s popisem hry a trasy. Disky společně s hrací kartou si lze zapůjčit v Informačním 

centru Šumperk.  

 

Zdroj foto: DG Lions Šumperk 

 

Zimní stadion 

V dubnu 2016 odstartovala první etapa rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu. 

Rekonstrukci prováděly Podniky města Šumperka a.s. V rámci první etapy byla kompletně 

vyměněna chladící technologie, která v podstatné míře snížila potřebu využití čpavku. Vedle 

nových rozvodů čpavku a rekonstrukce chlazení bylo upraveno zázemí pro rolbovnu, 

časomíru, došlo k osazení nových mantinelů s plexiskly a střídaček pro hráče. Ve východní 

části budovy byly také osazeny nové vstupní dveře a byla zrekonstruována podlaha v západní 

části stadionu. V roce 2017 započala druhá etapa rekonstrukce zimního stadionu, která 

zahrnovala kompletní výměnu střechy, elektroinstalace a vzduchotechniky. Rekonstrukcí 

prošlo také osvětlení a ozvučení včetně evakuačního rozhlasu. Pro potřeby vzduchotechniky 

se pak v místě, kde dříve vyjížděla rolba směrem k fotbalovému hřišti, vybudovala strojovna 

s plynovodní přípojkou.  V roce 2018 proběhla další etapa rekonstrukce označená jako 2B. 

V rámci této etapy byly vyměněny okenní výplně a omítnuta východní štítová zeď směrem 

k fotbalovému hřišti. Celý objekt byl nově vymalován a došlo k zateplení objektu.   

 

    

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 
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INFRASTRUKTURA  

Parkovací dům při ul. Finské  

V prosinci roku 2014 byla dokončena výstavba prvního parkovacího domu ve městě 

Šumperku. Město Šumperk touto investiční akcí řešilo nedostatek parkovacích míst v této 

části města. Parkovací dům pojme 48 aut v přízemí a 60 + 6 míst pro invalidní v 1. patře. 

Celkem tak nabízí 114 míst pro parkování. V rámci projektu se podařilo dobře využít terénní 

nerovnost.  Následně byla kolem parkovacího domu vysázena zeleň a upraveno stávající 

schodiště v lokalitě.  

    

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky 

 V roce 2014 byla dokončena realizace cyklostezky propojující ORP Šumperk do obce Dolní 

Studénky. Cílem projektu bylo vybudování jedné z páteřních komunikací, která umožní 

cyklistům nejen bezpečnou segregaci od automobilové dopravy v rámci vnitroměstské 

dopravy, ale i bezpečnější průjezd městem a úsekem mezi městem a dotčenou obcí. V rámci 

projektu byla vybudována oddělená cyklostezka i vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty s 

vyloučením automobilové dopravy. V souvislosti se stavbou cyklostezky prošla stavební 

úpravou také křižovatka ulic Žerotínovy a Dolnostudénské u Parsu, kde vznikly nové 

bezpečnější přechody pro chodce se středovými ostrůvky a byl zde upraven dopravní režim 

změnou přednosti v jízdě s prioritou Žerotínova - Dolnostudénská ve směru na Dolní 

Studénky. Podél cyklostezky byla vysázena nová zeleň v úseku od firmy Sumtex po most přes 

řeku Desnou.  

Cyklostezka Rapotínská  

Ve spolupráci s obcí Rapotín a Vikýřovicemi bylo realizováno napojení stávající „rapotínské“ 

cyklostezky vedoucí podél silnice I/11,44 směrem do Šumperka ve vyznačených 

obousměrných vyhrazených pruzích pro cyklisty až ke světelné křižovatce s ulicí Lidickou.   

Cyklostezka Temenická  

Ve volebním období byla realizována cyklostezka v Temenici, jejímž vybudováním došlo 

k propojení s cyklostezkou v ulici Havlíčkově a Žerotínově, a tím k bezpečnému propojení 

cyklistické dopravy z Dolních Studének až do Horní Temenice. Na křižovatce „U Koruny“ se 

tato trasa protíná a propojuje cyklostezky jedním směrem přes ulici Jiřího z Poděbrad na 

Bratrušov a opačným směrem přes Zábřežskou a Bludovskou ulici na Bludov.  

Ulice Okružní  

V roce 2017 bylo při ulici Okružní vybudováno nové parkoviště s kapacitou 31 kolmých 

parkovacích míst s dvěma sjezdy. Součástí projektu bylo také vybudování komunikace a 

dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch. Ulice Okružní a Ztracená prošly první 

https://www.sumperk.cz/
javascript:window.close()


 

etapou rekonstrukce v letech 2011 – 2012, o rok dříve v roce 2011 zde plynaři vyměnili sítě 

a město vybudovalo dešťovou kanalizaci. V roce 2012 následovalo uložení optického kabelu.  

 

Rondel v Temenické ulici  

V roce 2015 byl mezi ulicemi Temenickou a Šumavskou vybudován nový rondel. Stavbě 

předcházela rozsáhlá výměna kanalizačního řadu v Temenické ulici. V roce 2015 byla kromě 

rondelu vybudována v ulici Temenické nová komunikace. Kromě toho v ulici vznikly pruhy pro 

cyklisty, nové chodníky, autobusové zastávky a osvětlení. Součástí rekonstrukce byla rovněž 

výsadba zeleně.  

 

Průmyslová zóna v Šumperku   

Přes dvanáct hektarů pozemků v průmyslové zóně IV připravilo město pro potencionální 

zájemce. Jedná se o lokalitu na jižním okraji města Šumperka, v nezastavěné části obce 

v prostoru mezi firmami CBA Nuget, SHM, Spikas a Pars nova. Hlavním cílem rozvoje území je 

vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, skladování, případně administrativy a 

průchozího rekreačně přírodního koridoru podél Bratrušovského potoka.  Pro zájemce o 

menší výměru na podnikání město uvažuje do budoucna rozvinout průmyslovou plochu za 

Tyršovým stadionem vedle bývalého ČSAD. Do průmyslové zóny je v současné době 

vybudován příjezd z rondelu, který momentálně končí u firmy Spikas. Město připravuje 

projektovou dokumentaci na realizaci přístupové komunikace, včetně přemostění a 

vybudování protipovodňového valu. Realizace těchto stavebních prvků bude částečně 

financována z výtěžku prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny.  

 

Lokalita Evaldova  

V roce 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce komunikací při sídlišti v ulici Evaldově. 

Vznikla zde obousměrná komunikace široká 6 metrů, upravilo se stávající napojení na ulici 

Husitskou a byla zde vybudována nová parkovací místa kolmá po obou stranách komunikace, 

celkem bylo v lokalitě vybudováno 156 nových parkovacích míst. Nově zde vzniklo šest 

podzemních kontejnerů pro odpad, zrekonstruovány byly rovněž chodníky, byl pořízen nový 

mobiliář, veřejné osvětlení a obnovou prošla v lokalitě také zeleň.  

 

Lokalita Fibichova 

V roce 2016 byl revitalizován úsek okolí vjezdu z Temenické ulice a úsek při Kmochově ulici. 

Kromě 35 kolmých a 8 podélných parkovacích míst zde vzniklo sběrné místo na odpad  s pěti 

podzemními kontejnery, upravily se chodníky, komunikace, doplnily se stojany  na kola, 

odpadkové koše a revitalizací prošla také zeleň. V roce 2017 se realizovala druhá etapa, 

která spočívala v opravě parkovacích míst a generální opravě mostu přes potok Temenec. 

Současně byla revitalizována přední část Fibichovy ulice, kde kromě nových parkovacích stání 

byly opraveny chodníky, komunikace, pořízeny podzemní kontejnery na odpad, pořízen nový 

mobiliář a revitalizována zeleň.    
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Lokalita Vančurova 

V letech 2015 až 2017 byla po jednotlivých etapách zrekonstruována ulice Vančurova. 

Rekonstrukce povrchů navázala na předchozí rekonstrukci kanalizačního řadu v ulici, kterou 

prováděla firma VHZ a.s. V rámci revitalizace ulice došlo k výměně podkladových vrstev 

komunikace včetně nového povrchu, dále byly vybudovány přechodové ostrůvky, opravou 

prošly také chodníky, veřejné osvětlení a autobusové zastávky. V roce 2016 byla řešena také 

křižovatka s ulicí B. Němcové a na ni navazující část po Havlíčkovu ulici a také křižovatka 

s ulicí Zábřežskou. Podobně jako u křižovatky ulic Žerotínovy a Dolnostudénské u Parsu se i 

zde změnila přednost v jízdě, hlavní ulicí se zde stala ulice Zábřežská.  

 

    

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

 

Lolalita Prievidzská  

V roce 2018 město dokončilo další etapu rozsáhlé investiční akce, která kompletně proměnila 

panelové sídliště Prievidzská. Během několika let došlo v dílčích etapách k postupné 

revitalizaci sídliště, ta zahrnovala například vybudování nové cestní sítě, pořízení nového 

mobiliáře, kompletní obnovu zeleně, pořízení nových podzemních kontejnerů, rekonstrukci 

dětského hřiště a úpravu předprostoru společenského střediska Sever.  V roce 2018 byla 

dokončena předposlední 5. etapa, jež zahrnovala úpravu prostoru při ulici Bludovské. V rámci 

5. etapy došlo k úpravě komunikace za restaurací U Dopity včetně parkovacích ploch a 

vybudování sběrného místa s podzemními kontejnery, dále byla upravena křižovatka s ulicemi 

Langrovou, Zábřežskou a Bludovskou, vnitroblok byl osázen novou zelení, byla vybudována 

nová parkovací plocha, chodníky a sběrné místo s podzemními kontejnery. Ve vnitrobloku byla 

vytvořena také nová relaxační zóna s herními prvky a úpravy se dočkalo i stávající hřiště, jenž 

dostalo nový povrch a oplocení.  Celkové náklady na tuto etapu činily necelých 13 milionů 

korun. V letošním roce byla dokončena předposlední etapa dvouleté revitalizace zahrnující 

část sídliště (u domů č. 2,4,6) při ulici Bludovské. V současné době probíhají projektové 

přípravné práce pro realizaci poslední části rozsáhlé revitalizace zahrnující prostor před domy 

č. 14 a 16 při ulici Bludovské.  

   

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 
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OBČANSKÁ VYBAVENOST  

 

Společenské středisko Sever 

V letech 2014 – 2015 byly na společenském středisku Sever v ulici Temenické provedeny 

rozsáhlé stavební úpravy, jež zahrnovaly výměnu oken, zateplení obvodového pláště a střechy 

a zateplení podlahy vystupující nad venkovní prostor, vybudování rampy a bezbariérový vstup. 

Úpravami prošel i interiér, bylo rekonstruováno sociální zázemí vč. vybudování nové toalety 

pro imobilní občany. V září 2017 pak byly dokončeny práce v předprostoru společenského 

střediska, kde bylo upraveno prostranství před místní prodejnou, vzniklo zde kaskádovité 

uspořádání se zelení, byl vydlážděn podchod a terasa, schodiště bylo osázeno novým 

zábradlím se světelným podsvícením. Ve středisku má svoji pobočku Městská knihovna 

Šumperk, nachází se zde také nově zrekonstruovaná kavárnička pro seniory, kterou provozuje 

obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk. 

  

    
Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

 

 

Hasičská zbrojnice  

Na podzim roku 2012 byla srovnána se zemí hasičská zbrojnice pro jednotku Sboru 

Dobrovolných hasičů Šumperk – Temenice v Temenici.  Na místě původní, staticky narušené 

budovy, vyrostla v letech 2014 - 2015 nová hasičská zbrojnice, jež splňuje všechny technické 

a hygienické požadavky.  Někdejší hasičárnu nahradil přízemní objekt s veškerým potřebným 

technickým a hygienickým zázemím vč. poloprofesionální pračky obleků. V objektu se nachází 

zázemí pro administrativu, zasedací místnost a skladové prostory. Kromě toho město v roce 

2012 vybudovalo u objektu garáž, jež slouží pro stání dvou cisternových stříkaček.  

     

Zdroj foto: MěÚ Šumperk, facebook Hasiči města Šumperka 
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Úřadovna v ulici Jesenické  

V roce 2014 započala rozsáhlá rekonstrukce úřadovny Městského úřadu Šumperk v ulici 

Jesenické, jež zahrnovala výměnu výtahu a rekonstrukci střechy. Ve venkovních prostorách 

byla zrekonstruována kanalizace a nově se napojily dešťové svody. Povrch pak pokryla 

zámková dlažba. V roce 2015 byl zásadně rekonstruován interiér úřadovny, zejména chodby 

vč. informačního systému, byl pořízen nový mobiliář pro klienty úřadu a na budově byla 

vyměněna okna, rovněž se zrekonstruovaly rozvody topení, elektrorozvody, rozvody vody a 

odpadů. Chodby dostaly nové podhledy a podlahy. V letech 2016 - 2017 dostala úřadovna 

novou fasádu a byla zrekonstruována také boční rampa, následovala rekonstrukce fasády 

rotundy a garáží ve dvoře.   

 

Radnice  

Rozsáhlá rekonstrukce z let 2015 a 2016 sestávala ze sanace sklepa, následných stavebních 

úprav sklepních prostor na archivy a kolárnu pro zaměstnance. Dále došlo ke kompletní 

výměně oken v suterénu, radnice také získala jednotné pískovcové obložení, které bylo do té 

doby jen v jedné třetině obvodu budovy. V návaznosti na rekonstrukci suterénu došlo k opravě 

hlavního venkovního schodiště a kašny. V roce 2017 započala rozsáhlá rekonstrukce, která 

v tomto roce zahrnovala úpravu podkroví, vybudování nové serverovny a rekonstrukci rozvodů 

topení. Došlo také k výměně oken a vytvoření sádrokartonových obložení stěn, které skryly 

nově nainstalované slaboproudé a datové rozvody. V roce 2018 pokračovala rekonstrukce 

opravami podkroví, zahrnující vybudování 3 kanceláří s obnovou klempířských prvků a 

opravou střechy. Navenek nejviditelnějším zásahem je rekonstrukce fasády radnice, která by 

měla být ukončena v listopadu roku 2018. Součástí této etapy byla také renovace tří soch, jež 

zdobí radnici. Každá socha o velikosti kolem 3 metrů musela být opatrně sundána jeřábem za 

přítomnosti restaurátorské firmy. Firma vyhotoví odlitky soch, které se pak vrátí na fasádu 

radnice v roce 2019.  

    

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

 

 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/


 

 

Informační centrum Šumperk 

Začátkem roku 2016 započala rekonstrukce prostor bývalé herny v budově divadla. Hernu 

zde vystřídalo nové městské Informační centrum Šumperk. Prostor, jenž navrhl místní ateliér 

MDS – Miloslav Miszak, vychází z kontinuity s historickou minulostí města, zejména pak z idey 

Malé Vídně, jak se městu díky jeho architektonické zdobnosti podobné Vídni v minulosti 

přezdívalo. V prostoru vzniklo nové informační centrum s minigalerií, skladovací prostory a 

zázemí pro zaměstnance. Informační centrum bylo slavnostně otevřeno 1. května 2016 a 

zahájilo tak svoji první turistickou sezónu.  

 

Optický kabel  

Projekt položení optického kabelu ve městě byl rozdělen na tři etapy. V rámci první etapy v 

roce 2014 byl položen optický kabel od radnice po Hlavní třídě směrem k obchodnímu domu 

a dále k Obchodní akademii a pokračuje po ul. 17. listopadu kolem bývalé knihovny až 

k úřadovně v ul. Jesenické. V roce 2016 byl pak položen kabel od Točáku k soudu. Na optický 

kabel, jenž umožňuje bezpečnější a rychlejší přenos dat, jsou napojeny všechny důležité 

instituce po trati: úřadovny, Podniky města Šumperka, divadlo, informační centrum, SVČ Doris 

a bývalá knihovna. V roce 2017 pak byla optická síť dále rozšířena od soudu přes ZŠ Dr. E. 

Beneše k městské úřadovně v Lautnerově ulici až po budovu nové knihovny v ul. 28. října. Na 

optickou síť je rovněž napojen kamerový systém městské policie. Hotová je i odnož od radnice 

přes Polskou ulici směrem k policejní budově a dále je na městskou optickou síť napojeno 

také Středisko ekologické výchovy na Švagrově.  

 

Domov se zvláštním režimem 

V roce 2017 započala kompletní rekonstrukce objektu v areálu „na Lužích“. Zchátralý a 

nevyužívaný objekt poskytuje sociální služby pro osoby bez přístřeší, jejichž zdravotní stav se 

zhoršil do fáze plné závislosti na pomoci druhých. Celková kapacita lůžek je zde 34 míst. 

V rámci rekonstrukce zůstalo jen obvodové zdivo a vše ostatní prošlo proměnou. Součástí 

investiční akce bylo vybudování druhého nadzemního podlaží nad vstupem, zateplení budovy, 

vestavba výtahu a položení nových rozvodů vody, topení, elektroinstalace a odpadů.  

 

Nemocnice  - pavilon B  

V roce 2017 město Šumperk investovalo do zateplení pavilonu B šumperské nemocnice. 

Tento projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a další 

související práce. Město pravidelně investuje do oprav budov v areálu nemocnice, jež jsou 

v majetku města.  

 

 

 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/


 

 

ZELEŇ 

Smetanovy sady  

V roce 2014 započala první etapa rozsáhlé revitalizace parku Smetanovy sady. První etapa 

zahrnovala část mezi ulicí Havlíčkovou, propojovacím chodníkem vedoucím k Nerudově ulici a 

přechodem přes ulici Okružní. Součástí první etapy bylo vybudování sítě mlatových chodníků, 

veřejného osvětlení, zpevnění místa pro herní či venkovní fitness prvky a pořízení nového 

mobiliáře. Významnou proměnou prošla také zeleň.  Na jaře 2015 město zprovoznilo v parku 

plně automatizované veřejné WC. Na podzim roku 2015 odstartovala druhá etapa revitalizace 

parku, kdy byly vykáceny lípy podél potoka a další stromy, které byly na základě 

dendrologického posudku ve velmi špatném stavu. Druhá etapa zahrnovala úpravu cestní 

sítě, výsadbu nové zeleně, úpravu hřišť, pořízení nového mobiliáře, veřejného osvětlení a 

součástí byla také demolice altánu.  

 

Jiráskovy sady a okolí 

V letech 2014 - 2015 proběhla rozsáhlá revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí, jež 

zahrnovala rekonstrukci komunikací pro pěší a automobilovou dopravu v přilehlých ulicích 

Kozinové, Puškinové a Terezínské, rekonstrukci veřejného osvětlení, umístění sběrného místa 

pro odpad. V rámci revitalizace byly zrušeny chodníky ve zmíněných ulicích, jež byly nově 

řešeny jako bezbariérové v režimu obytné zóny s omezením rychlosti na 20 km/h a 

s podélným parkováním, jednosměrným provozem aut a obousměrným provozem cyklistů. 

Ulice Kozinova byla vydlážděna betonovými a žulovými kostkami, jež navázaly na Hlavní třídu. 

Ostatní ulice pak dostaly dlažbu betonovou. Rekonstrukci předcházela rozsáhlá výměna 

kanalizačního a vodovodního řadu, jež byla realizována společností VHZ a.s. Významnou 

revitalizací prošel rovněž park Jiráskovy sady. Zde prošla obměnou zeleň, byla rekonstruována 

kašna, meteorologický altánek, byla vybudována nová cestní síť mlatových chodníků, nové 

osvětlení a pořízen nový mobiliář. V parku byl rovněž vybudován jednoduchý altánek. 

Rekonstrukce byla dokončena v roce 2015.  

        

Zdroj foto: MěÚ Šumperk 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková  
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