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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Východiska
Předmětem tohoto dokumentu je socioekonomická analýza, která je nedílnou součástí zpracování Strategického plánu rozvoje města Šumperka (dále jen SPR). SPR je
zpracován na základě veřejné zakázky, která je financovaná z rozpočtu města Šumperka. Zpracovatelem tohoto dokumentu je na základě smlouvy o dílo společnost KPMG
Česká republika, s.r.o. Účelem dokumentu je analyzovat město z pohledu jeho socioekonomických charakteristik, neboť jejich znalost je důležitá zejména z důvodu správného
zacílení navrhovaných opatření.

Tematické oblasti socioekonomické analýzy

1. Demografický vývoj města
2. Vzdělávání a zaměstnanost
3. Podnikání, inovace, výzkum a vývoj
4. Zdravotnictví, sociální oblast a bezpečnost
5. Veřejný prostor, urbanismus
6. Bydlení a energetika
7. Dopravní infrastruktura a obslužnost
8. Životní prostředí
9. Kulturní a sportovní vyžití
10. Image a cestovní ruch
11. Institucionální kapacita a legislativa

Další klíčová témata 

 Cestovních ruch, kultura, jednotná propagace a podpora služeb
 Životní prostředí 
 Odpadové hospodářství (spalování, ukládání) / Komunální služby
 Koncepce zeleně 
 Hospodaření s vodou a suchem 
 Veřejný prostor vs. parkovací místa
 Historické centrum
 E-Government
 Školství
 Komunitní plán
 Koncepce sportu vs. správa sportovních zařízení
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní předběžné výsledky – průzkum obyvatel města
V rámci zpracování Strategického plánu bylo realizováno dotazníkové šetření na rezidentech města. Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění, jak se občanům ve
městě žije, kde vidí jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si obyvatelé přejí město v budoucnu směřovat. Dotazníkový průzkum byl spuštěn 18. února 2021 a do konce
dubna 2021 se do něj zapojilo přes 560 osob.
Z výsledků vyplývá, že z hlediska kvality života je město hodnoceno pozitivně. Nejvíce se dotazovaní ztotožňují s tím, že je město příjemným místem pro život, s čímž alespoň
částečně souhlasí 90 % dotázaných. Necelých 70 % respondentů je spokojeno se životem ve městě a nikdy neuvažovalo o odstěhování. Jen nepatrně méně lidé souhlasí s tím,
že má město dobrou pověst a že aktivně usiluje o svůj rozvoj. Pouze v otázce vnímání města investory jen neparně převažují záporné odpovědi

Zdroj: KPMG Česká republika 
N: 567

Graf: Celkový dojem obyvatel ze života ve městě 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní předběžné výsledky – průzkum obyvatel města
V následnících oblastech měli možnost obyvatelé hodnotit občanskou vybavenost města (graf vlevo). Z výsledků vyplývá, Lepší dvojkou je hodnocena dostupnost a kvalita
základních a mateřských škol, dostupnost sociálních služeb a lékařské péče, možnost sportovního vyžití či dopravní obslužnost při spojení s jinými městy. obslužnost MHD,
podpora zájmové činnosti, volnočasové aktivity a možnost kulturního vyžití. Nejhůře a podprůměrně je potom hodnocena kvalita a dostupnost vysokých škol. Rozdíly jsou však
relativně malé.
Z hlediska problémových oblastí (graf vpravo) je jako největší problém vnímána kvalita a dostupnost bydlení, dopravní zatížení a podmínky pro podnikání a ekonomickou
činnost. Jako nejlepší je vnímaná technická infrastruktura, dopravní dostupnost města a kvalita životního prostředí.

Zdroj: KPMG Česká republika 
N: 515

Graf: Občanská vybavenost, služby a infrastruktura (1 nejlepší / 5 nejhorší) Graf: Problémové oblasti města (1 – není to problém / 4 – závažný problém) 

3,3

2,8

2,7

2,7

2,5

2,5

2,4

2,3

2,4

2,0

2,0

3,4

2,5

2,6

2,4

2,5

2,2

2,3

2,3

2,1

2,1

2,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

 Vysoké školy (dostupnost a kvalita)

 Možnost kulturního vyžití

 Volnočasové aktivity pro občany města

 Podpora zájmové (spolkové) činnosti

 Dopravní obslužnost ve městě (MHD)

 Možnost sportovního vyžití

 Dostupnost lékařské péče

 Dopravní obslužnost - spojení s jinými
městy a místy

 Dostupnost sociálních služeb

 Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

 Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Žena Muž

2,02

2,13

2,15

2,18

2,43

2,45

2,47

2,50

2,53

2,68

2,71

2,76

2,83

2,97

3,04

3,27

1,00 2,00 3,00 4,00

 Technická infrastruktura

 Dopravní dostupnost města

 Kvalita životního prostředí

 Bezbariérové město

 Sociální služby, péče o seniory

 Úroveň kriminality

 Komunikace městského úřadu s obyvateli

 Zdravotnictví

 Neaktivní obyvatelstvo

 Čistota a pořádek ve veřejném prostoru

 Vysoká nezaměstnanost

 Stav vyloučených lokalit ve městě

 Odliv obyvatel, migrace

 Podmínky pro podnikání a ekonomickou aktivitu
obyvatel

 Dopravní zatížení

 Kvalita a dostupnost bydlení



6

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 
private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní předběžné výsledky – průzkum obyvatel města
Z následujících výsledků vyplývá, které typové projekty obyvatelé preferují. Podle jejich názoru by město mělo nejvíce investovat do regenerace sídlišť, revitalizace zeleně a
rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. Nejmenší prioritu (ale stále podporovanou) mají investice do protipovodňových opatření, obnovy a budování technické infrastruktury a
obnovy vyloučených lokalit ve městě.

Zdroj: KPMG Česká republika 
N: 455

Graf: Typové projekty (1 rozhodně ne / 4 rozhodně ano) 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní předběžné výsledky – polostrukturované rozhovory 
V rámci zpracování Strategického plánu byly realizovány polostrukturované rozhovory na celkovém vzorku 40 respondentů. Respondenti zastupují klíčové osoby ze života
města včetně podnikatelských subjektů. Rozhovory byly zahájeny v březnu 2021 a ukončeny v květnu 2021.
Z výsledků vyplývá, že nejlépe je Šumperk hodnocen z pohledu kulturního a sportovního vyžití a kvality veřejného prostoru. Relativně dobře je hodnocena oblast cestovního
ruchu a podnikání. Naopak jako nevyhovující je hodnocena úroveň a dostupnost bydlení.

N: 34

Zdroj: KPMG Česká republika 

Graf: Výsledky polostrukturovaných rozhovorů 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Demografický vývoj

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Od roku 1992 dochází ve městě ke kontinuálnímu úbytku obyvatel, přičemž za posledních 20 let klesl jejich počet o 13,4 % (cca o 4 000). Za poklesem obyvatel ve městě
stojí převážně migrace, tedy je zde značné množství lidí, kteří z města odcházejí. V rámci SO ORP Šumperk však dochází k významnému procesu suburbanizace, který se
projevuje v poklesu obyvatel města, ale současně nárůstu obyvatel přilehlých obcí. Hlavní příčinou může být velmi nízká výstavba nových bytů a nedostatek stavebních parcel
ve městě. Přesto je celková bilance počtu obyvatel celého SO ORP negativní (úbytek 6,6 %). Město i jeho okolí v rámci širšího regionu patří k nejvíce zasaženým tímto úbytkem.
Populace Šumperka je také výrazně starší než zbytek kraje i celé ČR a výrazně rychleji stárne. Tím se i snižuje zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva, přičemž senioři
v současnosti představují již téměř čtvrtinu populace města.
Demografický vývoj města je tak jedním ze zásadních problémů, na který je nezbytné reagovat vhodnými opatření.

Graf: Vývoj počtu obyvatel města Šumperka v letech 2000 - 2019

Graf: Nárůst/pokles obyvatel ve SO ORP Olomouckého kraje mezi lety 2000 a 2019

Tabulka: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých produkčních skupin obyvatel
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Graf: Vývoj přirozeného úbytku obyvatel a úbytku migrací v Šumperku (počet osob)
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Vzdělávání a zaměstnanost 
Město Šumperk disponuje kvalitní a robustní vzdělávací infrastrukturou, která zahrnuje systém MŠ, ZŠ, SŠ, s poměrně širokou nabídkou odborného vzdělávání, a vysokých škol.
Hned několik těchto škol se zaměřuje i na žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na úbytek obyvatel je v současné době kapacita vzdělávacích institucí ve
městě dostatečná, u MŠ se však naplněnost pohybuje kolem 90 % kapacity. Významnou součástí vzdělávacího systému je také přítomnost tří fakult dvou vysokých škol, což tak ze
Šumperka činí univerzitní město, což není pro takto veliké město častým jevem. V posledních letech však dochází k výraznému snižování počtu studentů, což by mohlo ohrozit existenci
vysokého školství ve městě. I díky těmto možnostem má město dlouhodobě nadprůměrnou vzdělanostní úroveň populace jak ve srovnání s krajem, tak celou ČR.
Ve městě i jeho okolí byl dlouhodobě nadprůměrný podíl nezaměstnaných. V posledních letech se však podařilo díky pozitivnímu vývoji celé ekonomiky tento podíl výrazně snížit a
dostat ho na úroveň krajského i republikového průměru. Výrazně se podařilo v posledních letech snížit také dlouhodobou nezaměstnanost. Vlivem pandemické krize však momentálně
dochází opět k růstu nezaměstnanosti, přičemž rizikem do budoucnosti je i poměrně úzká orientace na průmyslovou výrobu a pracovní místa spíše s nižší přidanou hodnotou.

Zdroj: ČSÚ 
Zdroj: ČSÚ 

Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných ve městě Šumperku, Olomouckém kraji a ČR (v %)

Graf: Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2020 v jednotlivých SO ORP Olomouckého kraje

Zdroj: MŠMT

Tabulka: Pobočky VŠ a vývoj počtu studentů v Šumperku

MŠ ZŠ SŠ

Počet škol 9 (14 pracovišť) 8 8

Naplněnost k 30.9.2019 90 % 81 % -

Zdroj: město Šumperk

Tabulka: Počet MŠ, ZŠ, SŠ na území města Šumperka a jejich naplněnost v roce 2019

Tabulka: Nezaměstnanost, počet uchazečů a pracovní místa v evidenci ÚP k 28.2.2021

Vysoké školy
Počet
studentů
2019/2020

Počet
studentů
2014/2015

% Změna 
za 5 let

Forma studia

ČZU Praha – Provozně 
ekonomická fakulta

51 (Bc.)
67 (Mgr.)
89 (U3V)

124 (Bc.)
182 (Mgr.)
92 (U3V)

-59 %
-63 %
-3 %

Kombinovaná; U3V

VŠB – TU Ostrava, 
Ekonomická fakulta 
(Detašované pracoviště)

36 (Bc.) 115 (Bc.) -69 %
Kombinovaná

VŠB – TU Ostrava, Fakulta 
strojní (Centrum 
bakalářských studií)

83 (Bc.) 160 (Bc.) -48 %
Prezenční i 
kombinovaná

Zdroj: město Šumperk
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Podnikání, inovace, výzkum a vývoj 
Šumperk je významným průmyslovým a ekonomickým centrem severní Moravy. V minulosti město stálo především na textilním průmyslu, od druhé poloviny 20. století ho
postupně nahradily obory v oblasti strojírenství, metalurgie, elektrotechniky, stavební výroby a výroby spotřebního zboží. Tyto obory se i díky zázemí bývalých podniků, kvalitním
odborným školám a přílivu zahraničních investic dále rozvíjely i po roce 1990. Mnohé z podniků dnes však naráží na kapacity prostorové i v oblasti lidských zdrojů.
Podnikatelská aktivita v Šumperku je ve srovnání s obdobně velkými městy průměrná a od poklesu počtu ekonomických subjektů během ekonomické krize jejich počet spíše
stagnuje. Možným rizikem do budoucna je příliš úzké zaměření na technické obory s nižší přidanou hodnotou a větším podílem manuální práce. Do budoucna by bylo
vhodné ekonomiku města více diverzifikovat a využít inovační potenciál města k nalákání a růstu technologických a inovačních firem s vyšší přidanou hodnotou, které by mohly
nalákat mladé a vzdělané lidi. Město by tak mělo podporovat vznik vhodného zázemí v podobě průmyslových zón, hubů, coworkingových center či center sdílených služeb.

Tabulka: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Šumperku

Graf: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou (na tis. obyvatel) v Šumperku a vybraných městech (2019)

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Inovace x Inovační potenciál města
 Inovace - znamená zdokonalení (zavádění vědeckého 

a technického pokroku) jejímž důsledkem je úspora zdrojů 

 Inovační potenciál – je schopnost podniku/města k inovacím 
(využití vnitřních zdrojů ke zkvalitnění a zefektivnění)

Inteligentní specializace města Šumperka

Tradiční Globální megatrendy 

 Strojírenský průmysl 
 Elektrotechnický průmysl 
 Metalurgie
 Stavební průmysl 

 Digitální ekonomika 
 Cirkulární ekonomika
 Kreativní průmysly
 Big Data (velká data)

Efektivní využití podpůrné infrastruktury

Instituce Finanční nástroje

 Národní – MPO, CzechInvest, 
TAČR, MMR, API

 Krajská – Inovační centrum 
Olomouckého kraje

 Místní – systémová podpora 
města (využití brownfields)

 Evropské strukturální a 
investiční fondy (ESIF) – OP 
TAK, OP JAK, program 
přeshraniční spolupráce 

 Národní, krajské dotační a 
grantové programy

Zdroj: KPMG Česká republika 

Typ společnosti  2013 2020 Index 
2020/2013 

Obchodní 
společnosti 

celkem 564 722 128 % 
 z toho akciové společnosti 35 36 103 % 

Družstva  28 24 86 % 

Fyzické osoby 

Soukromí podnikatelé podnikající dle 
živnostenského zákona  1 921 1 972 103 % 

Zemědělští podnikatelé  16 28 175 % 
Soukromí podnikatelé podnikající dle jiných 
zákonů 416 195 47 % 

Celkem ekonomických subjektů 3 194 3 092 97 % 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Zdravotnická a sociální infrastruktura a služby 
Ve městě se nachází Nemocnice Šumperk a.s., která je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující i specializovanou zdravotní péči pro
spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. V roce 2019 disponovala 376 lůžky akutní péče, 80 lůžky následné péče při nasmlouvaném počtu 114 lůžek. Ve městě je 26 ordinací
všeobecného praktického lékařství, 7 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a 25 ordinací zubního lékařství poskytujících služby ambulantní formou. U lékařů a zubařů to
odpovídá zhruba 1 000 obyvatel na jednoho lékaře/zubaře, což značí poměrně širokou, a ve srovnání s ČR nadprůměrnou, nabídku.
V Šumperku je velmi dobré pokrytí jednotlivých typů sociálních služeb. Na území SO ORP Šumperk je k 1. 4. 2021 poskytováno celkem 53 registrovaných sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách, z toho 7 služeb odborného poradenství, 25 služeb sociální péče a 21 služeb sociální prevence. Tyto služby poskytuje 22 organizací
(poskytovatelů). Kromě poskytování reg. sociálních služeb ve městě a jeho okolí působí dalších 22 organizací poskytující široké spektrum dalších navazujících služeb.

Typ bydlení Počet bytů

Domy s pečovatelskou službou 106

Bezbariérový dům zvláštního určení 24 

Chráněné byty v domě zvláštního určení 8 

Dům pro osamělé rodiče s dětmi, krizový byt pro 
ženy, sociální byty

18 

Ubytovna 14

Celkem 170 

Tabulka: Seznam poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve SO ORP Šumperk 2021Tabulka: Byty se sociální službou ve vlastnictví města

Tabulka: Přehled dalších pobytových soc. služeb v Šumperku

Zdroj: MPSV, město ŠumperkZdroj: město Šumperk

Poskytovatel Druh poskytované sociální služby

Armáda spásy azylový dům, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové denní centrum, noclehárna

PONTIS Šumperk azylový dům, denní stacionář, kontaktní centrum, krizová pomoc, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, odlehčovací služba; pečovatelská služba, soc. poradenství, soc. rehabilitace

Centrum sociálních služeb Pomněnka centrum denních služeb, chráněné bydlení, odlehčovací služba, podp. samostatného bydlení

Vincentinum – poskyt. soc. služeb Šternberk chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov Paprsek Olšany domov pro osoby se zdravotním postižením
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, osobní asistence

Sociální služby Libina domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Sociální služby pro seniory Šumperk domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, pečovatelská služba
Středisko sociální prevence Olomouc,
Poradna pro rodinu Šumperk intervenční centrum, odborné soc. poradenství

Dětský klíč Šumperk odlehčovací služba, osobní asistence, soc. rehabilitace, odborné soc. poradenství

Charita Šumperk osobní asistence, pečovatelská služba

Centrum pro dětský sluch Tamtam (Olomouc) raná péče

Jdeme autistům naproti (Olomouc) raná péče

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc raná péče

SOS dětské vesničky (Zábřeh) soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Společně-Jekhetane soc. aktivizační služba pro rodiny s dětmi, odborné soc. poradenství, terénní programy
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR soc. aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, soc. poradenství

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR soc. poradenství

Vida z.s., Vida centrum Šumperk soc. poradenství

Společnost Podané ruce nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy

TyfloCentrum Olomouc soc. aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, soc. rehabilitace

Nemocnice Šumperk soc. služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Typ bydlení Počet lůžek

Domov pro seniory 172

Domov se zvláštním režimem pro starší 50 let 58 

Chráněné bydlení 34

Domov pro osoby se zdravotním postižením 12 

Podporované bydlení 10

Azylový dům pro lidi bez domova starší 18 let 31

Noclehárna 26

Domov se zvláštním režimem pro starší 26 let bez 
domova s potřebou nepřetržité péče

34

Celkem 377 

Zdroj: město Šumperk
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Sociální oblast 
Vzhledem k postupně klesající míře nezaměstnanosti a i kvalitní a robustní síti sociálních služeb můžeme pozorovat v posledních letech stabilní pokles počtu dávek státní
sociální podpory i podpory v hmotné nouzi. U všech dávek podpory v hmotné nouzi můžeme mezi lety 2014-2017 vidět pokles počtu dávek o více než 50 %. V posledním
průzkumu sociálně vyloučených lokalit v roce 2015 bylo v SO ORP Šumperk identifikováno 10 takových lokalit s 300-600 obyvateli. Konkrétní lokality zveřejněny nebyly, z mapy
lze ale vyvodit, že se jedná zejména o lokality na Hanušovicku, ale pravděpodobně také přímo v Šumperku.
Exekuce představují významný problém celé ČR. Dle mapy exekucí v roce 2019 můžeme vidět, že oblast severní Moravy a Jeseníků je jednou z nejproblematičtějších oblastí v
zemi. V roce 2019 bylo ve městě Šumperku 1 893 osob v exekuci, což představovalo 8,6 % podíl na starších 15 let. To odpovídalo průměru celé ČR. V posledních letech došlo
ke snížení tohoto podílu, v porovnání s krajem, okresem i SO ORP je však celkový podíl zadlužených osob ve městě Šumperku vyšší a pokles tohoto podílu nejmenší. Výrazný
pokles lze pozorovat zejména v rámci celého SO ORP Šumperk, kde došlo ke snížení počtu osob v exekuci o více než 21 %. Přesto zejména na severu SO ORP zůstávají obce
s podílem osob v exekuci nad 15 %, v případě Malé Moravy a Kopřivné dokonce nad 20 %.

Tabulka: Podíl osob v exekuci ve městě, SO ORP a okrese Šumperk a v Ol. kraji

Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk 
Zdroj: Mapa exekucí 

Tabulka: Dávky státní sociální podpory a pomoc v hmotné nouzi ve SO ORP Šumperk 2014–2017

2019 2016 Změna 
2019/2016

Změna počtu 
osob v exekuci

Šumperk 8,60 % 9,47 % -0,87 p.b. -11,3 %

SO ORP 8,46 % 10,58 % -2,12 p.b. -21,1 %

Okres 7,40 % 8,76 % -1,36 p.b. -16,5 %

Kraj 7,65 % 9,17 % -1,52 p.b. -17,2 %

2014 2015 2016 2017

Příspěvek na 
bydlení

Počet dávek 16 403 15 952 14 810 12 780
Index na 10 tis.
obyvatel

2 333,68 2 270,42 2 114,90 1 831,86

Výše v Kč 49 964 014 48 396 009 45 974 703 41 624 425
Přídavek na 
dítě

Počet dávek 41 789 39 458 35 564 28 871
Index na 10 tis.
obyvatel

5 945,40 5 616,00 5 078,61 4 138,32

Výše v Kč 25.376.963 23.908.808 21.529.470 17.920.640 
Příspěvek na 
živobytí

Počet dávek 15 457 11 942 9 184 7 277
Index na 10 tis.
obyvatel

2 199,10 1 699,69 1 311,49 1 043,07

Výše v Kč 64 003 150 44 605 153 33 384 473 23 836 784
Doplatek na 
bydlení

Počet dávek 5 779 4 617 3 516 2 616
Index na 10 tis.
obyvatel

822,19 657,13 502,09 374,97

Výše v Kč 19 720 499 14 916 368 11 581 560 8.990 061
Mimořádná 
okamžitá 
pomoc

Počet dávek 750 590 478 396
Index na 10 tis.
obyvatel

106,70 83,97 68,26 56,76

Výše v Kč 1 362 301 856 310 856 310 560 785
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Bezpečnost
Bezpečnostní situace se v Šumperku objektivně na základě dostupných dat zlepšuje. Počet trestných činů i index kriminality od roku 2014 do roku 2020 klesl v rámci
obvodního oddělení PČR Šumperk o 35 %. Ve srovnání s ostatními odděleními se však do roku 2017 jeho umístění zhoršovalo, v posledních letech se však opět zlepšuje a
svou 241. pozicí z 522 v roce 2020 tak lze zařadit šumperské oddělení do průměru ČR. V porovnání s celým Olomouckým krajem a ČR docházelo v Šumperku v posledních pěti
letech výrazně více k násilným a mravnostním činům, zanedbání povinné výživy, hospodářským činům, majetkovým podvodům a k dopravním nehodám silničním. Naopak ve
výrazně menším měřítku zde docházelo k majetkovým činům. V případě přestupků řešených městskou policií však můžeme vidět skokový nárůst přestupků v roce 2019,
zejména přestupků v dopravě, přestupků cyklistů či přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Pokud jde o dopravní nehody, dochází v posledních
pěti letech k nepatrnému nárůstu nehodovosti., což lze přičítat obecnému nárůstu intenzity automobilové dopravy.

Graf: Index kriminality za územní odbory Olomouckého kraje a sousedící (10/2019–9/2020)

Zdroj: Mapa kriminality

Graf: Počet a vývoj celkové trestné činnosti v obvodním oddělení PČR Šumperk  

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Tabulka: Vybrané kategorie nejčastějších trestných činů na 10 tis. obyvatel (12/2015–11/2020)

Zdroj: Mapa kriminality

Graf: Počet dopravních nehod na území obce Šumperka (03/2016–02/2021)
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Celkem dopravních nehod s následky na životě či zdraví

Šumperk Olomoucký kraj ČR
Násilné činy 88,9 68,1 64,6
Majetkové činy 266 334,1 491,5
- krádeže prosté 119,6 179,9 292
- podvod 56,8 33 26,6
- krádeže vloupáním 49,5 76,7 112,1
Zbývající činy 174,4 141,2 129,4
- zanedbání povinné výživy 75 46,9 43,9
- ohrožení pod vlivem návykových látek 43,1 45,7 41,6
- dopravní nehody silniční z nedbalosti 42,9 36,7 30,2
Hospodářské činy 177,7 124,3 117,7
- úvěrový podvod 46,2 31,8 17,8
Celkem 833,2 780,4 939,5
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Veřejný prostor a urbanismus 
Prostorové a funkční uspořádání území je definováno v platném územním plánu (opatření obecné povahy usnesením 341/11 ze dne 22. 9. 2011), který definuje koncepci využití
území města, čímž jsou v dlouhodobém horizontu vytvořeny podmínky také pro zlepšování kvality veřejného prostoru. V roce 2015 byl územní plán změněn a v současné době
je připravena druhá změna, která ještě nebyla schválena. Město samotné má vysokou hodnotu přírodních a kulturních hodnot. Památkový katalog obsahuje 65 záznamů,
přičemž na území města je uplatňovaná také plošná ochrana prostřednictvím městské památkové zóny. Ústřední seznam ochrany přírody a krajiny obsahuje celkem 3 záznamy,
kterými jsou památné stromy. Nejvýznamnější přírodní lokality jsou v okolí města, jen na území SO ORP Šumperk eviduje tento seznam 52 záznamů.
Kvalita veřejného prostoru je v Šumperku dána také vysokým podílem zelených ploch, které jsou ve městě tvořeny parky/lesoparky. Do zlepšování veřejného prostoru,
rekultivace zeleně, rekonstrukcí veřejných budov a infrastruktury město Šumperk stále investuje finanční prostředky. Úroveň veřejného prostoru se tak za poslední roky zlepšila.
Veřejný prostor je však nezbytné rozvíjet koncepčně a vedle územních studií se zabývat jeho další kultivací (např. regulace reklamy, sjednocování mobiliáře nebo jeho využití).

Veřejný prostor 
 jako jakýkoliv prostor, který není privátní, tj. není součásti sféry 

soukromého života 
 slouží jako místo setkavání a komunikace ve všech jejich rovinach
Typy veřejného prostoru 
• Ve veřejném vlastnictví veřejné (ulice, parky, veřejné budovy)
• Ve veřejném vlastnictví administrativní (MÚ, úřady)
• Ve veřejném vlastnictví provozované soukromým sektorem

Manuál veřejného prostoru  
(prostranství)
Dokument, který přináší principy, pravidla,
doporučení a kritéria tvorby veřejných
prostranství. Manuál má stanovovat kvalitu
veřejných prostranství, reagovat na
dlouhodobě neřešené problémy a zabývá
se nástroji ke zlepšení situace od celku až
po detail.

Tabulka: Typy využití pozemků ve správním území Šumperka v letech 2000/10/20

Zdroj: ČSÚ 

Park/lesopark 

Tabulka: Parky a lesoparky v Šumperku

Schéma: Správní území města Šumperka  

Zdroj: Geoportál města 

Územní plán města Šumperka
• Koncepce rozvoje území
• Urbanistická koncepce 
• Koncepce veřejné infrastruktury
• Koncepce uspořádání krajiny
• Podmínky pro využití ploch  

Typ plochy (ha) 2000 2010 2020 Změna 
2020/
2010

Zemědělská 
půda

celkem 1 371,1 1 328,9 1 305 -4,8 %
Orná půda 849,9 814,7 739,2 -13,0 %
Chmelnice - - - -
Vinice - - - -
Zahrada 166,3 154,3 160,8 -3,3 %
Ovocný sad 3,8 3,8 3,8 -0,1 %
Trvalý travní 
porost 351,1 356 401,1 14,2 %

Nezemědělská 
půda

celkem 1 418,7 1 458,9 1 482,9 4,5 %
Lesní pozemek 728,8 730,3 738,9 1,4 %

Vodní plocha 28,3 30,3 30,5 7,8 %
Zastavěná plocha 
a nádvoří 180,4 177,2 175 -3,0 %

Ostatní plocha 481,3 521 538,5 11,9 %

 Sady Bohuslava 
Martinů

 Smetanovy sady
 Čarovný les
 Park u pekárny

 Dvořákovy sady
 Jiráskovy sady
 Lesopark cihelna
 Sady 1. máje
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Bydlení a energetika
Ve městě Šumperku je extrémně nízká výstavba nových bytů. Ve srovnání s obdobně velkými městy bylo v posledních dvaceti letech dokončeno nových bytů výrazně nejméně – konkrétně 230
nových bytů, z toho 115 v rodinných domech, 76 v bytových domech, přičemž poslední dokončený byt v bytovém domě byl dokončen v roce 2007. V posledních deseti letech bylo dokončeno
dokonce pouze 47 bytů. Nedostatečná bytová výstavba je způsobena zejména nedostatkem vhodných rozvojových ploch pro budování zejména rodinných domů. Tato skutečnost tak je
důvodem odchodu části obyvatel za hranice města, kde budují své domy ve správních územích jiných obcí. Šumperk má ve srovnání s podobně velkými městy ČR jedno z nejvyšších zastoupení
bytů v bytových domech oproti rodinným domům. Ke konci roku 2020 mělo město ve vlastnictví 561 bytů a 22 obytných domů, z toho je však 125 bytů v šesti domech určeno k prodeji. Současnou
nevyhovující bytovou situaci se město snaží řešit přípravou nových čtvrtí ve městě. Dle zpracovaných studií by na území bývalé Hedvy měl v budoucnu vyrůst obytný dům se 109 byty, mezi
Bratrušovskou ulicí a domovem pro seniory by měla vyrůst nová čtvrť pro 44 rodinných domů a bezmála stovku bytů v bytových domech. Třetí lokalita pro výstavbu rodinných domů by mohla
vzniknout při ulici Finské, v lokalitě Skalka.
Město Šumperk je plně plynofikováno. I díky tomu došlo v posledních desetiletích k zásadnímu poklesu spotřeby tuhých paliv. Pokud jde o druh paliva vytápění domácností, podle SLDB z roku
2011 ve městě zcela jednoznačně převažuje zemní plyn. Polovina bytů ve městě je sice vytápěna z kotelny mimo dům, nicméně veškeré toto teplo je vyráběno pomocí zemního plynu, který v
ostatních typech vytápění využívá dalších 40 % domácností. Dle zpracované energetické koncepce a územního plánu je i do budoucna preferováno rozšiřování centralizovaného zásobování teplem
a využívání alternativních zdrojů tepla.

Graf: Počet dokončených bytů v Šumperku v letech 2010-2019Graf: Počet dokončených bytů ve vybraných městech (s populací 23,5–29 tis.) v letech 2000–2019

Tabulka: Počet bytů a domů ve městě Šumperku v roce 2011 (SLDB)

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf: Druh paliva v bytech ve městě Šumperku dle SLDB 2011
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Dopravní infrastruktura a obslužnost 
Město Šumperk částečně trpí odlehlostí od větších center a hlavních tahů. Silniční, železniční i autobusové spojení směrem na jih na Olomouc a dále na zbytek Moravy je vcelku kvalitní a rychlé,
přičemž postupně dochází k modernizaci a zkvalitnění jak silničního, tak železničního spojení tímto směrem. Směrem na sever a na východ je rychlost a kvalita spojení značně ovlivněna náročným
terénem Jeseníků. Vzhledem k absenci dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí však nejvíce trpí spojení na západ směrem do Čech a na Prahu. Tímto směrem zcela chybí i přímé
železniční či autobusové spoje. Vzhledem k chybějícímu obchvatu města dochází k rostoucí intenzitě tranzitní dopravy na průtahu městem na třídě Jesenické. Město také trpí nedostatečnými
parkovacími kapacitami. Ke zkvalitnění hromadné dopravy a komfortu cestujících přispěla rekonstrukce autobusového nádraží a vlakového přednádraží. Postupně došlo ke spojení města s
přilehlými obcemi sítí cyklostezek, které jsou postupně budovány i přímo ve městě a při rekonstrukcích pozemních komunikací dochází také k vyznačování cyklopruhů. Vzhledem ke své poloze,
charakteru města, potenciálu cestovního ruchu a snaze o snižování emisí by v tomto trendu město mělo zcela určitě pokračovat a podporovat cyklodopravu i jinými prostředky.

 Ve městě se kříží tři celostátní železniční tratě. Na trati č. 291, která je celá elektrifikovaná, jezdí pravidelné rychlíky Brno – Olomouc – Šumperk, případně umožňuje napojení 
na rychlíky směrem na Prahu v Zábřehu na Moravě. Směrem na sever pak umožňuje spojení téměř až k lyžařskému areálu v Koutech nad Desnou.

 Trať č. 290 Olomouc – Uničov – Šumperk v současnosti prochází elektrifikací a modernizací, po které by se měla stát nejmodernější regionální tratí v ČR.
 Trať č. 292 která je neelektrifikovaná (až na výjimku úseku mezi Šumperkem a Bludovem, kde kopíruje trať č. 291), jezdí přímé linky mezi Šumperkem a Hanušovicemi a 

Šumperkem a Jeseníkem. Odtud se dá dále pokračovat po stejné trati až do Krnova.

 Silniční tahy spojující Šumperk s okolím:   
o I/11 Hradec Králové – Šumperk – Opava – Ostrava – Havířov – (státní hranice Slovensko)
o I/44 Mohelnice (D35) – Bludov – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – (státní hranice Polsko)
o II/446 Olomouc – Uničov – Šumperk – Hanušovice – Staré Město – (státní hranice Polsko)

 Silniční spojení s okolím zajišťují dvě silnice I. třídy, které procházejí městem ve stejné stopě přes ulici Jesenickou, kde je také nejvyšší intenzita dopravy. Do budoucna je 
připravena přeložka této silnice, která by odvedla tranzitní dopravu z města. V úseku Mohelnice-Šumperk by současná silnice měla v budoucnu být nahrazena silnicí pro 
motorová vozidla, a zkrátit tak dojezdovou dobu k dálnici D35 a do Olomouce. 

 Dálnice D35 je ve vzdálenosti cca 26 km a 23 minut. Spojení jihovýchodním směrem je díky tomu poměrně dobré (Olomouc 0:45, Brno 1:30, Ostrava 1:40, Bratislava 2:40) 
Vinou nedokončené dálnice D35 je výrazně horší spojení na západ do Čech (Hradec Králové 1:50, Praha 3:05)

 Město trpí výrazným nedostatkem parkovacích míst, ale zároveň existují místa (především centrum města), odkud by bylo vhodné parkování dostat pryč.

 V současnosti vedou z okraje města cyklostezky do Bratrušova (3,3 km), do Nového Malína (2,4 km) a do Dolních Studének (2 km), kde následně pokračuje cyklostezka až do 
Sudkova. Spojení s Rapotínem zajišťuje další cyklostezka dlouhá 3,1 km, která však nevede až na území města Šumperka. Přímo ve městě jsou dále cyklostezky v části ulice 
Temenická (530 m), podél potoka Temenec (245 m) a ve Smetanových sadech (434 m). Na silničních komunikacích je ve městě také vyznačeno cca 4,7 km cyklopruhů v obou 
směrech. 

 Šumperkem prochází 4 cyklotrasy IV. třídy lokálního propojení: 6114, 6187, 6284 a 6286. V těsné blízkosti města prochází také páteřní dálková trasa I. třídy 4 – Moravská 
stezka, která vede z Břeclavi přes Zlín, Olomouc, Jeseník až na hranice s Polskem. Část této trasy je také součástí evropské trasy EuroVelo 9, spojující Baltské moře s 
Jadranem. Celkově je v širším regionu poměrně hustá síť cyklotras IV. třídy.

 V územním plánu města se předpokládá další značná výstavba cyklostezek a cyklopruhů.

 Dopravní obslužnost ve městě je zajišťována systémem městské hromadné dopravy (MHD), který je tvořen 5 autobusovými linkami obsluhujícími 48 zastávek. Vzhledem k 
velikosti města a nízké vytíženosti linek by stálo za úvahu zhodnocení efektivity současného systému MHD.

 Obslužnost města zajišťuje také příměstská autobusová doprava, a to na 30 linkách, spojujících Šumperk s Jeseníkem, Zábřehem, Mohelnicí, Rýmařovem, Hanušovicemi, Štíty, 
Lošticemi a většinou obcí v okrese Šumperk. Dálková autobusová doprava umožňuje prostřednictvím dvou linek spojení s Jeseníkem, Uničovem, Litovlí, Olomoucí, 
Prostějovem, Vyškovem a Brnem a třetí linka s Rýmařovem, Bruntálem, Horním Benešovem, Opavou a Ostravou. Zcela tu však chybí přímé autobusové dálkové spojení 
směrem na západ do Pardubického kraje a dále do Čech.

 Ve městě je také provozováno Senior taxi (Taxík Maxík), které usnadňuje dopravu po městě pro seniory a hendikepované občany.     
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Životní prostředí 
V minulosti byl Šumperk pravidelně vymezován jako území s nadlimitní roční průměrnou koncentrací tuhých znečišťujících látek PM₁₀, PM₂,₅ a benzo[a]pyrenu v ovzduší (či jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší). Od roku 2008 do roku 2015 došlo na monitorovací stanici Šumperk MÚ pokaždé k překročení maximálního počtu překročení 24hodinového imisního limitu pro PM₁₀. V letech 2018
a 2019 však tento maximální počet překročen nebyl a hodnoty naměřených koncentrací jsou výrazně nižší než v letech minulých, což u této konkrétní látky bude zřejmě dáno změnou umístění
stanice v roce 2017 k 5.ZŠ, což má evidentně významný vliv na měřené koncentrace. PM₂,₅ jsou v Šumperku sledovány až od roku 2017, přičemž od té doby také nebyl překročen imisní limit.
Koncentrace benzo[a]pyrenu ve městě sledovány nejsou, nicméně město je vymezeno jako území s nadlimitní roční koncentrací této látky. Z tohoto důvodů je město stanoveno jako cílová obec v
rámci platného Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07. Celkově však lze pozorovat postupný pokles znečištění ovzduší.
Ve městě v posledních letech výrazně narostlo množství vyprodukovaných odpadů, pozitivním trendem je však růst míry separace odpadů. Do budoucna bude ovšem výzvou míru separace
ještě výrazněji zvýšit, především u směsného komunálního odpadu, který stále obsahuje velkou část využitelných složek, a najít alternativy pro skládkování, které se ve městě užívá pro nakládání s
komunálním odpadem. Dle nového zákona o odpadech s účinností od 1.1.2021 totiž od tohoto roku výrazně poroste sazba poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku, a to až do roku
2030, odkdy bude platit zákaz jeho skládkování.

Tok Profil Třída jakosti Charakteristika 

Desná Šumperk III znečištěná voda 

Bratrušovský 
potok 

Šumperk IV silně znečištěná 
voda 

Tabulka: Kvalita vod na území města Šumperka 

*Údaje pouze za 7 měsíců                                                                                                     Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: město Šumperk

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: ČHMÚ

 PM₁₀ [µg/m³] PM₂ ,₅ [µg/m³] benzo[a]pyren 
[ng/m³] NO₂  [µg/m³] NOₓ [µg/m³] 

2015–2019 17,4–25,1 13,1–19,1 0,7–1,4 6,8–15,4 8,8–24,5 

2011(12*)–2015(16*) 19,6–36,9 15,6–28,4 0,7–2,2 9,2–17,8 10,3–25,8* 

Legenda ≤ dolní mez pro 
posuzování 

dolní mez – horní mez pro 
posuzování 

horní mez pro posuzování 
– IL 

> imisní limit (IL) 

 

Tabulka: Znečištění ovzduší jednotlivými škodlivinami ve městě Šumperk dle mapové interpretace oblastí 
s překročením imisních limitů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

Roční průměr 
PM₁₀ (limit=40) 33,9 33,4 37,4 38,7 39,1 39,5 16,5* 21,5 18,9

Počet překročení 
24h limitu PM₁₀
(max. 35x za rok)

49 54 42 55 70 66 3* 12 6

Roční průměr 
PM₂,₅ 12,7* 17 15

Roční průměr 
NO₂ 19,9 21,1 18,7 14,6 15,9 16,4 14* 17,4 17,5

Roční průměr O₃ 41,4 35,9 42 38,8 40,5 43,8 - 44,4 53,6

2011 2015 2020
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků

673 843 1 215

Papír a lepenka 700 584 720
Sklo 318 330 372
Oděvy 9 81 123
Plasty 150 222 413
Kovy 791 499 10
Biologicky rozložitelný 
odpad 772 1 333 2 017

Směsný komunální odpad 4 527 4 442 4 082
Objemný odpad 1 394 1 270 1 809
Celkem 9 405 9 691 11 021

Tabulka: Naměřené koncentrace jednotlivých škodlivin v Šumperku (v µg/m³) 

Zdroj: ČHMÚ

Tabulka: Produkce odpadů v Šumperku (v tunách) Obrázek: Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu (2019) 

*V roce 2017 probíhalo měření pouze od června do prosince Zdroj: ČHMÚ
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Image a cestovní ruch
Do Šumperka přijelo v roce 2019 necelých 15 tis. hostů, kteří zde strávili přes 30 tis. přenocování. Průměrný počet strávených nocí tak osciluje na úrovni 2 nocí. K
dispozici ve městě je 10 hromadných ubytovacích zařízení, které poskytují 360 lůžek. Výkonnost města na svém okolí, především SO ORP Šumperk, dosahuje pouze lehce
přes 5 %, na okresu Šumperk je to o 0,5 % méně. Výkonnosti města na svém okolí odpovídá také počet HUZ. Z dat tak jednoznačně vyplývá, že turisté město nevnímají jako cíl
pro své ubytování a dovolenou tráví v jeho okolí (Jeseníky, Velké Losiny atd.). Město tak v oblasti cestovního ruchu zatím nedokáže využít svůj kulturní potenciál a význam jako
centra širšího regionu se zázemím služeb. Cestovní ruch představuje pro Šumperk příležitost, jak zvýšit ekonomické přínosy z cestovního ruchu.

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 

Graf: Podíl města v návštěvnosti na svém okolí v porovnání s vybranými městy v roce 2019

Graf: Podíl hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) a lůžkové kapacity na SO ORP vybraných 
okresních měst v roce 2019

Graf: Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Šumperku v letech 2013-2019

Graf: Počet přenocování v HUZ v Šumperku a podíl města na SO ORP Šumperk  
a okresu Šumperk  v letech 2013 -2019
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Institucionální kapacita a legislativa 
Šumperk je na základě zákona o obcích městem v jehož čele stojí starosta. Do samosprávy města patří vedení města, rada a zastupitelstvo. Rada má 9 členů, z toho jsou
tři členové z vedení města (starosta a 2 místostarostové) a dalších 6 členů volených z řad zastupitelstva. Rada zřídila 9 komisí, které mají sloužit jako iniciativní a poradní
orgány. Zastupitelstvo má v současném volebním období (2018–2022) 27 členů a zřídilo 2 výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Městský úřad pak vykonává činnosti jak
v rámci přenesené, tak samostatné působnosti, a to jak ve vztahu ke svému správnímu území, tak území SO ORP Šumperk.
V rámci své působnosti město přijímá obecně závazné vyhlášky, nařízení a zásady platné na území města Šumperka.

Tabulka: Přehled partnerských měst Šumperka včetně roku uzavření partnerské smlouvy

Schéma: Struktura samosprávy města Šumperka v roce 2021 Tabulka: Městem Šumperk zřízené právnické osoby 

Členění městského úřadu
Kancelář tajemníka Krizové řízení
Interní audit a kontrola Odbor dopravy
Odbor finanční a plánovací Odbor majetkoprávní
Odbor sociálních věcí Odbor správní a vnitřních věcí
Odbor strategického rozvoje, územního plánování a 
investic

Odbor výstavby

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí

Organizační složky města Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka
Příspěvkové organizace 
města

Kino OKO
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p.o.
MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace
MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk
Základní škola Šumperk, 8. května 63
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
Základní škola Šumperk, Sluneční 38
Základní škola Šumperk, Šumavská 21
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Organizace s majetkovou 
účastí města

Divadlo Šumperk, s.r.o.
Podniky města Šumperka, a. s.
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
PONTIS Šumperk, s.r.o.
Dům kultury Šumperk, s.r.o.
Nadační fond Centrum bakalářských studií

Bad Hersfeld Nysa Prievdza
1994 1996 2001

Mikulov Ebreichsdorf Maarssen
1998 2002 1994

Polotsk Vaasa Sulmona
2000 1984 2017
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Institucionální kapacita a legislativa – rozpočet (hospodaření) města  
Šumperk se chová rozpočtově odpovědně a dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Za posledních 10 let byly výdaje než příjmy vyšší pouze třikrát, a to v letech 2015
a 2019 a pak výrazněji v roce 2017. Rozpočet města se snížil po roce 2011, což bylo dáno změnou rozpočtového určení daní a ekonomickou recesí. Postupně se rozpočet
dostal až k 700 mil. Kč v roce 2020. Tento vývoj byl dán zejména celkovým růstem národního hospodářství ČR, v jehož důsledku se městu zvyšoval podíl ze sdílených daní.
Tato skutečnost tak kompenzovala snižování počtu obyvatel města a příjmy, které město na základě toho získává.
Z porovnání Šumperka s vybranými okresními městy podobné velikosti vyplývá, že město Šumperk má vysokou míru kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Město
má přiměřené náklady také na obsluhu dluhu, což je dáno dlouhodobě vyrovnaným hospodařením. Dopad pandemie COVID-19 a hospodářská recese budou
pravděpodobně mít negativní dopady na výši rozpočtu v nadcházejícím období. Rizikem pro rozpočet města je také trend snižování počtu obyvatel.

Zdroj: Monitor státní pokladny 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

Graf: Vývoj příjmů, výdajů a salda rozpočtu města Šumperka v roce 2019 v Kč Graf: Rozdíly v příjmech a výdajích na obyvatele ve vybraných městech v roce 2019

Graf: Poměr dluhu k průměru příjmů ve vybraných okresních městech za rok 2019 Graf: Podíl běžných a kapitálových výdajů rozpočtů vybraných měst v roce 2019 v Kč
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Rešerše strategických dokumentů
Národní úroveň

Strategie Schváleno Popis Vazba ke SPR Dopad na SPR

Koncepce politiky soudržnosti po 
roce 2020

Schváleno 
vládou ČR 

(2019)

Stanovuje oblasti pro financování kohezní politiky po roce 2020 -
identifikuje hlavní priority a cíle ČR, a to v návaznosti na nové 
podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise, 
optimalizuje zdroje pro jejich pokrytí.

Nepřímá Střední 

Národní program reforem Schváleno 
vládou ČR 

(2020)

Dokument, který určuje priority státu a promítá se také do možností 
města Šumperk čerpat finanční prostředky v rámci kohezní politiky. 

Nepřímá Nízký 

Strategie regionálního rozvoje 2021 -
2030

Schváleno 
vládou ČR 

(2019)

Dokument, který určuje základní priority v oblasti regionálního 
rozvoje. Definuje přístup státu k rozvoji několika typů území a 
stanovuje pro ně strategické cíle rozvoje. Slouží také jako rámec 
pro krajské strategie. Šumperk zařazen do cílů Regionální centra a 
jejich venkovské území a Hospodářsky a sociálně ohrožená území. 

Přímá Střední 

Politika územního rozvoje (PUR) –
aktualizace č. 1, 2, 3 a 5

Schváleno 
vládou ČR 

(2020)

Politika územního rozvoje ČR je závazná pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území, tedy také pro činnost města v oblasti 
územního plánování. Pro město je zejména důležité zařazení do 
SOB3 – Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník, pro kterou 
jsou definovány konkrétní úkoly pro územní plánování a Kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území.

Přímá Vysoký 

Strategický rámec Česká republika 
2030

Schváleno 
vládou ČR 

(2017)

Dokument, který definuje rámec pro rozvoj ČR ve vztahu k 3 pilířům 
udržitelného rozvoje (oblasti ekonomické, sociální a 
environmentální). Obsahuje mj. kapitolu Obce a regiony se sadou 
strategických a specifických cílů udržitelného rozvoje obcí a 
regionů ČR.

Nepřímá Střední 

Program zlepšování kvality ovzduší –
Zóna Střední Morava CZ07 
(aktualizace 2020)

Schváleno 
vládou ČR 

(2020)

Program zlepšování kvality ovzduší se zpracovává v případě, že je 
v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 
1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí 
obsahovat taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co 
nejdříve.

Přímá Nízký
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Rešerše strategických dokumentů
Krajská (regionální) úroveň
Strategie Schváleno Popis Vazba ke SPR Dopad na SPR

Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje 2019

Zásady územního rozvoje kraje jsou pro územní plán města Šumperk závazné a logicky ovlivňují 
také priority stanovené SPR. Stanovují mj. úkoly pro územní plánování obcí rozvojové oblasti 
nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh, specifické oblasti SOB3 a další úkoly pro územní 
plánování obcí (dopravní tahy apod.)

Přímá Vysoký 

Strategie rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 2021-2027 
s výhledem do roku 2030

2020

Hlavním cílem Strategie je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními 
aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na 
území kraje. Zahrnuje vlajkové projekty, které se přímo dotýkají města Šumperk (Restart Jesenicka 
a Šumperska, Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu).

Přímá Vysoký 

RIS3 strategie Olomouckého kraje -
aktualizace 2020

Definuje krajské priority a návrhy intervencí k jejich naplňování v oblasti výzkumných, vývojových a 
inovačních aktivit. Smyslem je podpořit hospodářský růst a transformaci směrem ke znalostní 
ekonomice. Prioritami je vybudování takové inovační strategie, která stanoví priority pro vytvoření 
konkurenčních výhod vybudováním vlastních výzkumných a inovačních kapacit, jež budou 
odpovídat potřebám podniků.

Přímá Střední 

Program rozvoje cestovního 
ruchu Olomouckého kraje 
na období 2021–2027

2020

Tento program slouží jako nástroj pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu, kterým se 
řídí při svém rozhodování. Představuje základní východisko pro strategické plánování nově 
založené Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje v oblasti destinačního managementu a 
marketingu. Program také obsahuje ideové východisko pro formulování strategií cestovního ruchu 
oblastních organizací destinačního managmentu na území kraje, kterými jsou Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.

Přímá Střední 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
v Olomouckém kraji 2018

Je strategií pro rozvoj cyklostezek a cyklotras v kraji, provázanost místních, regionálních i 
nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a návrh 
opatření ke zvýšení využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního proudu za 
účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do práce, školy, i za zábavou Naplňování akčního 
plánu Koncepce zajišťuje krajský cyklokoordinátor.

Přímá Střední

Územní energetická koncepce 
Olomouckého kraje – aktualizace 
(2015-2040)

2015

Jedná se o strategický dokument, který stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje a 
vytváří podmínky pro hospodárné využívání energie v souladu s potřebami hospodářského a 
společenského rozvoje. Hlavním posláním dokumentu, který byl zpracován na 25 let, je stanovení 
dlouhodobých a krátkodobých cílů při hospodaření s energií, ale také vyhodnocení spolehlivosti 
dodávek energií, hospodárnosti užití energie a podpory trvalého užití energie bez negativních 
dopadů na životní prostředí.

Přímá Střední 

Plán odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje
pro období 2016 až 2025

2016

POH OK je dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními 
skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle, a to při maximální snaze o dodržení 
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce odpadů v kraji, 
zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je směřována do oblasti 
komunálních odpadů.

Přímá Střední 

Strategie Olomouckého kraje o vodě 2021

Cílem strategie o vodě je zmírnit a eliminovat dopady změny klimatu adaptací se na tuto v co 
největší míře, zachovat dobré životní podmínky, uchovat a vylepšit vodohospodářský potenciál pro 
příští generace. Strategické priority: Zlepšení hospodaření s vodou v zastavěném území, mimo 
zastavěné území, Rozvoj vzdělávání, osvěty a inovací v hospodaření s vodou

Přímá Nízký
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Rešerše strategických dokumentů
Místní (lokální) úroveň
Strategie Schváleno Popis Vazba ke 

SPR
Dopad na 
SPR

Strategie rozvoje města Šumperka 
2014–2020 2014

Cílem strategického plánu je na základě důkladné socio-ekonomické analýzy města stanovit 
vizi a hlavní priority rozvoje města, které jsou dále rozčleněny na konkrétní aktivity a 
opatření. Na základě toho vzniká na každé dva roky Akční plán realizace, který stanovuje 
konkrétní projekty, harmonogram realizace a financování.

Přímá Vysoký

Územní plán Šumperk
2020

Dokument definuje koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny, včetně 
vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití. Vymezuje také veřejně prospěšné 
stavby, opatření a asanace, architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a také 
plochy a koridory územních rezerv.

Přímá Vysoký 

Územně analytické podklady –
aktualizace 2020

UAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území SO ORP, jeho hodnot, limitů využití území, 
záměrů na provedení změn v území, zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a 
obsahují určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Díky nim dochází ke 
zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

Nepřímá Vysoký 

Komunitní plán sociálních služeb na 
území ORP Šumperk na období let 
2019–2021

2018

Na území ORP Šumperk plánuje sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám, 
specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Při zpracování dokumentu spolupracují jak obce, 
tak zástupci poskytovatelů a uživatelů soc. služeb. Jedná se o otevřený a cyklický proces s 
cílem zajišťovat dostupnost sociálních služeb podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují.

Přímá Vysoký 

Strategie prevence kriminality 
v Šumperku na období 2018–2021 2017

Strategie definuje a popisuje problematiku kriminality v Šumperku, a na základě problémů 
identifikovaných v rámci bezpečnostních analýz kriminality, sociálně-demografické a 
institucionální stanovuje cíle a priority v oblasti prevence kriminality, které budou řešeny 
dílčími projekty nejen v rámci Programu prevence kriminality na daný rok, ale také z jiných 
finančních zdrojů, a na kterých budou participovat odpovědné instituce.

Přímá Střední 

Plán odpadového hospodářství 
města Šumperk (na období 2017–
2023)

2016

POH MŠ je plánovací dokument pro odpadové hospodářství města, vycházející z priorit 
předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, 
zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a optimalizace nakládání s 
odpady. Zpracovává se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přímá Střední 

Energetická koncepce města 
Šumperk – aktualizovaná 2010

Smyslem koncepce je zajistit pro danou oblast spolehlivé zásobování energií 
s optimálním dopadem na životní prostředí a s minimálními vynaloženými náklady. Závěry 
této koncepce byly zařazeny do závazné části územního plánu, kde vymezují území s 
konkrétně definovaným způsobem vytápění budov.

Nepřímá Nízký 

Koncepce rozvoje sportu 2020
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