
 
 

 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 
 Udržitelná mobilita a životní prostředí 

Číslo zápisu 1 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 17. 6. 2021 

Místo:  Město Šumperk, Zasedací místnost městského úřadu, Rooseveltova ulice 3 
Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  1. jednání odborné pracovní skupiny na téma Životní prostředí 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále jen 
SPR) se ve středu 17. 6. 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk uskutečnilo 
první jednání pracovní skupiny Udržitelná mobilita a životní prostředí, a to na téma Životní prostředí. 
Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 17 hostů z řad představitelů města, pracovníků městského úřadu, 
zástupců soukromých i veřejných institucí a odborníků z různých oblastí. 

Harmonogram tohoto setkání: 

1. Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů 
2. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města 
3. Představení činnosti pracovní skupiny a jejích členů 
4. Základní výsledky analytické části Životní prostředí 
5. Identifikace klíčových problémů 
6. Závěr 
7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Udržitelná mobilita a 
životní prostředí přivítala místostarostka města 
paní Ing. Marta Novotná a následně předala slovo 
zpracovateli SPR, který zahájil a po celou dobu 
moderoval setkání pracovní skupiny. Partnerem 
města pro vytvoření SPR se na základě veřejné 
zakázky stala společnost KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byli hosté seznámeni s procesem 
a harmonogramem zpracování SPR a také 
s fungováním samotné pracovní skupiny. 
Jednotliví členové skupiny dostali prostor se 
představit a sdělit svá očekávání od SPR. 

Následně byly hostům představeny základní 
výsledky analytické části SPR z kapitoly Životní 
prostředí, včetně výsledků z dotazníkového 
šetření mezi veřejností a výsledků ze 
strukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry ve 
městě. 

Primárním diskusním tématem tohoto jednání byla 
validace zjištění z analytické částí a identifikace 
klíčových problémů v oblasti životního prostředí a 
jejich možných řešení. 



 
 

 

 
 

B. Výsledky jednání 
Moderovaná diskuse byla rozdělena do čtyř oblastí: 

 
 Kvalita ovzduší 
 Voda 

 Zeleň 
 Odpady 

V každé z těchto oblastí členové pracovní skupiny debatovali o problémech, které by město mělo řešit, 
o možných řešeních těchto problémů, případně se vyjadřovali k závěrům analytické části. 

V oblasti kvality ovzduší se debata točila především o řešení dopravy ve městě. Jako hlavním původcem 
znečištění ovzduší byla identifikována zejména doprava (obzvláště na průtahu městem), případně 
lokální topeniště. Jako problémy členové pracovní skupiny označili růst hustoty automobilové dopravy, 
z velké části způsobený lidmi žijícími mimo město samotné, dopravu kolem radnice či nebezpečnost 
cyklodopravy. Zmíněna byla nutnost zpracování kvalitní analýzy příčin a původců znečištění, potřeba 
obchvatu města nebo možnost represivnějších opatření v oblasti automobilové dopravy, případně 
motivační opatření pro využívání alternativ k automobilové dopravě. Potenciál hosté vidí také např. 
v carsharingu či bikesharingu, posílení MHD či využívání ekologicky šetrných autobusů. 

Téma vody se zabývalo zejména otázkou nutnosti protipovodňových opatření ve městě. Z diskuse 
vzešlo zjištění, že současná protipovodňová opatření jsou připravena na 20ti letou vodu, ale že i toto je 
nutné ověřit. Velká část přítomných by uvítala lepší protipovodňovou ochranu, někteří však současná 
opatření považují za dostatečná. Zmíněno bylo také to, že by se protipovodňová opatření neměla týkat 
pouze povodí Desné nebo např. to, že v současnosti nikdo neví, kam ve městě teče dešťová voda. 
Problémem komplexního řešení protipovodňových opatření je dle přítomných fakt,že celé povodí 
nespravuje jeden subjekt. 

  
V další oblasti byla diskutována zejména potřeba strategického dokumentu v oblasti zeleně / změny 
klimatu. Zmíněny byly také přínosy, které práce se zelení může mít jakožto prevence proti hluku a 
prachu ve městě. 

Posledním tématem diskuse bylo téma odpadů. Zde hosté zmínili zejména potřebu spalovny, 
nedostatek sběrných dvorů a podzemních kontejnerů a nutnost lepšího využití separovaných odpadů. 
Velký potenciál v této oblasti představují zejména principy oběhového hospodářství a využívání 
moderních technologií a SMART řešení.  



 
 

 

 
 

  
C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají do konce léta možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky 
k analytické části dokumentu. V září a říjnu by pak měla proběhnout další dvě jednání pracovní skupiny 
na témata dopravní infrastruktura a obslužnost a technická infrastruktura (energetika), přičemž zcela 
určitě bude dán ještě další prostor na témata týkající se životního prostředí. Termíny konkrétních jednání 
budou včas upřesněny.  
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