
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Soudržnost obyvatel města 

Číslo zápisu 2 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 30. 9. 2021 

Místo:  Město Šumperk, Zasedací místnost městského úřadu, Rooseveltova ulice 

Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  

2. jednání odborné pracovní skupiny na téma Bydlení 

 

A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny Soudržnost obyvatel města, a to na téma Bydlení. Tohoto 
jednání se zúčastnili hosté 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 činnosti pracovní skupiny a jejích členů 

3. Rekapitulace minulého jednání, diskuse o navržených opatřeních 

4. Základní výsledky analytické části Bydlení 

5. Moderovaná diskuse nad potřebami města v dané oblasti 

6. Závěr 

7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Soudržnost obyvatel města přivítal starosta města pan Mgr. Tomáš Spurný a 
následně předal slovo zpracovateli SPR společnosti KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byly zrekapitulovány závěry z předchozího setkání pracovní skupiny. Členům byl 
představen prvotní výchozí návrh tematického opatření Sociální a zdravotnické služby, přičemž 
následovala debata nad tímto návrhem a z řad členů pracovní skupiny byly vznášeny podněty pro 
jeho doplnění či vylepšení. 

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

Primárním diskusním tématem tohoto jednání byla potřeba nastartování bytové výstavby v Šumperku 
a role města v oblasti výstavby a bydlení. 

 

B. Výsledky jednání 

Diskutující se shodli na tom, že klíčovým problémem města jsou nedostatečné možnosti pro 
individuální výstavbu a chybějící alternativa k bydlení v bytových domech, které ve městě vznikalo do 
konce 80. let 20. století. Dle účastníků jednání má město ve svém vlastnictví nízký počet bytů, což 
limituje možnosti pro vlastní účinnou bytovou politiku, která by měla mj. sloužit i pro naplňování 
veřejného zájmu (např. sociální záležitosti, nabídka bydlení pro lekaře, zdravotní personál, policisty 
apod.). Stanovení počtu bytů ve vlastnictví města by mělo být v souladu s navrženou strategií,  



 
 
 

 
 

Starosta města seznámil přítomné s konkrétními rozvojovými plochami ve městě, které jsou městem 
připravovány pro možnost nové bytové výstavby. Tyto plochy se nacházejí v rozdílných fázích 
přípravy. 

Z následné debaty vyplynulo, že by si město mělo ujasnit, pro jaké cílové skupiny, a tedy co za typ 
bydlení, chce stavět. Shoda panovala na tom, že by město mělo usilovat o to, aby v jednotlivých 
lokalitách mělo vyvážený mix pro různé cílové skupiny (mladí/rodiny, sociální skupiny, handicapovaní, 
solventnější klientela atd.), aby tak nedocházelo ke vzniku segregovaných lokalit. Dosáhnout toho 
může různými strategiemi – vlastní developerskou činností, vytvářením podmínek pro velké soukromé 
developery nebo individuální výstavbu. Účastníci se shodli na tom, že strategie v oblasti bytové 
výstavby musí být vyvážená kombinující různé způsoby výstavby tak, aby došlo ke zvýšení počtu bytů 
a celkově pestřejší tržní nabídce pro různé cílové skupiny. Klíčovým předpokladem je však vytvoření 
podmínek v územním plánu města a příprava konkrétních rozvojových území. 

V závěru proběhla také diskuse o tom, zda by město mělo do budoucna prosazovat moderní trendy 
v bydlení, včetně ekologických řešení, pasivního bydlení a uhlíkové neutrality. 

 

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají do konce října možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky 
k navrhovanému opatření v oblasti Sociálních a zdravotnických služeb a zároveň návrhy pro opatření 
v oblasti Bydlení. Na přelomu října a listopadu by pak mělo proběhnout poslední jednání pracovní 
skupiny na téma Bezpečnost, přičemž zcela určitě bude dán ještě další prostor na témata 
z předchozích jednání. Termín posledního jednání bude včas upřesněn. 

 


