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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram pracovní skupiny

1. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města 15:00 – 15:05

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejich členů 15:05 – 15:20

3. Základní výsledky analytické části Životní prostředí 15:20 – 15:30

4. Klíčové problémy v oblasti životního prostředí 15:30 – 15:40

5. Podněty k vizi v oblasti životního prostředí 15:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Východiska pro zpracování SPR

Další klíčová témata 

▪ Cestovní ruch, kultura, jednotná 

propagace a podpora sektoru 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

Prioritní tematické oblasti 

Prosperita města 

▪ Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

▪ Vzdělávání a zaměstnanost

▪ Institucionální kapacita a legislativa

Soudržnost obyvatel města

▪ Zdrav., soc. oblast a bezpečnost

▪ Demografický vývoj města

▪ Bydlení

Image města

▪ Image a cestovní ruch

▪ Veřejný prostor, urbanismus

▪ Kulturní a sportovní vyžití

Udržitelná mobilita a bydlení 

▪ Dopravní infrastruktura a obslužnost

▪ Životní prostředí

▪ Energetika
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram

Popis aktivity Období řešení 

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů 17.12.2020

Plán zpracování, včetně plánu komunikace a participace 16.1.2021

Předání a prezentace analytické části dokumentace k projednání 16.4.2021 

Závazný termín odevzdání analytické části 17.5.2021 

Popis aktivity Období řešení 

Předání a prezentace návrhové části dokumentace k projednání 14.9.2021 

Předání připomínek zadavatele k návrhové části Do 28.9.2021 

Závazný termín odevzdání návrhové části 14.10.2021 

Předání a prezentace implementační části k projednání 12.11.2021 

Předání připomínek zadavatele k akčnímu plánu 26.11.2021 

Závazný termín odevzdání implementační části 13.2.2021 

Analytická část 

Návrhová část 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Co je strategie/strategický plán města? 

Co je strategie rozvoje města

▪ dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority 

a konkrétní opatření pro rozvoj města 

Co strategický plán rozvoje města řeší

▪ věnuje se oblastem, ve kterých chceme 

něco změnit či nově vytvořit

▪ stanovuje priority z pohledu zlepšení 

života ve městě

▪ definuje cíle, indikátory úspěchu, opatření 

a k nim příslušné aktivity, zdroje, náklady 

a termíny

Co strategický plán rozvoje města neřeší

▪ prioritně se nevěnuje oblastem, které fungují 

dobře a stačí u nich pouze pokračovat ve 

stávající činnosti

▪ neřeší úplně všechno, co by se dalo změnit, 

ale stanovuje největší priority
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města 

• Soudržnost obyvatel města 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita a životní prostředí

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 17. 6. 2021 Životní prostředí

• Září Dopravní infrastruktura a obslužnost

• Říjen Technická infrastruktura (Energetika)

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategického plánu

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Základní výsledky 
analytické části
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Struktura a metodika socioekonomické analýzy

Analýza současného stavu – tematické oblasti 

Demografický vývoj 

města 

Vzdělávání 

a zaměstnanost 

Dopravní 

infrastruktura 

a obslužnost 

Zdravotnictví, 

sociální oblast a 

bezpečnost

Kulturní a sportovní 

vyžití

Podnikání, inovace, 

výzkum a vývoj 

Veřejný prostor 

a urbanismus 
Životní prostředí Bydlení a energetika 

Image a cestovní 

ruch

Základní informace

Socioekonomická analýza

SWOT analýza 

Dotazníkové 
šetření 

Strukturované
rozhovory

Sekundární 
sběr dat 

Institucionální kapacita a legislativa 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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Šumperk je pozitivně vnímán investory

Šumperk má dobrou pověst

Šumperk aktivně usiluje o svůj rozvoj

V Šumperku se mi dobře žije a nikdy jsem
neuvažoval/-a o odstěhování

Šumperk je příjemné místo pro život

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Průzkum obyvatel města - celkový dojem
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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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…

 Dostupnost sociálních služeb

 Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

 Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Žena Muž

Dostupnost občanské vybavenosti, služeb a 

infrastruktury (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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 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…

 Dopravní zatížení
 Kvalita a dostupnost bydlení

1 - Není to problém  2 - Není to problém, do budoucna by mohl být  3 - Je to problém  4 - Je to závažný problém,…

Jaké problémy má město Šumperk?
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 Investice do protipovodňových opatření

 Obnova a budování technické infrastruktury města

 Obnova vyloučených lokalit ve městě

 Smart City

 Rozvoj sociálních služeb pro seniory

 Rekonstrukce a budování objektů občanské vybavenosti

 Obnova a budování volnočasové infrastruktury

 Obnova místních komunikací

 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 Revitalizace zeleně

 Regenerace sídlišť

Ženy Muži

Jaké projekty by měly být pro město prioritou?
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní výsledky strukturovaných rozhovorů
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Úroveň bydlení

Možnosti mobility obyvatel

Podmínky a atraktivita pro
podnikání

Atraktivita z pohledu
cestovního ruchu

Kvalita veřejného prostoru

Atraktivita z pohledu kulturního
a sportovního vyžití

Úplně vyhovující Spíše vyhovující Spíše nevyhovující Úplně nevyhovující



Životní prostředí
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Klíčová zjištění

• Území s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (nadlimitní roční 

koncentrace benzo[a]pyrenu)

• Navzdory zlepšující se tendenci nadále uváděny zvýšené koncentrace 

prachových částic PM10, PM2,5 a oxidů dusíku

• Za hlavní zdroje emisí ve městě lze označit zejména lokální topeniště a 

automobilovou dopravu – průtah městem

• Vodní toky ve městě značně znečištěné

• Velká část města v záplavovém území – nedokončená protipovodňová opatření 

a snahy o zádrž vody v krajině

• Nárůst produkce odpadů, včetně skládkovaných, vytříděnost roste velmi pomalu



16

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

Odpady

Tok Profil Třída 

jakosti 

Charakteristika 

Desná Šumperk III znečištěná voda 

Bratrušovský 

potok 

Šumperk IV silně znečištěná 

voda 

Tabulka: Kvalita vod na území města Šumperka 

Obrázek: Mapa záplavových území

2011 2015 2020

Komunální odpad na osobu (v kg) 348 366 433

Skládkovaný odpad na osobu (v kg) 219 216 231

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství odpadu na 

občana ukládaného 

na skládku za 

základní sazbu

200 kg 190 kg 180 kg 170 kg 160 kg 150 kg 140 kg 130 kg 120 kg

Základní sazba za 1 t 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč

Zvýšená sazba na 1 t 800 Kč 900 Kč 1000 Kč 1250 Kč 1500 Kč 1600 Kč 1700 Kč 1800 Kč 1850 Kč

Tabulka: Růst limitního množství skládkovaného odpadu na osobu a základní a zvýšené sazby za nadlimitní ukládání dle nové legislativy

Tabulka: Produkce odpadů v Šumperku

Voda



Moderovaná 
diskuse
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Jaké problémy v oblasti životního prostředí vnímáte?

1) Klima, kvalita ovzduší a hluk

2) Voda

3) Příroda a krajina, půda, lesy, geologie a surovinové zdroje

4) Odpady a staré ekologické zátěže
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Vize – jak na to?

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -
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