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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram pracovní skupiny

1. Úvodní slovo zástupců města 15:30 – 15:40

2. Představení zpracování Strategického plánu 15:40 – 15:50

3. Zhodnocení stavu města 15:50 – 16:00

4. Skupinové diskuze k tematickým oblastem 1 a 2 16:00 – 16:25

5. Skupinové diskuze k tematickým oblastem 3 a 4 16:25 – 16:50

6. Vize rozvoje města 16:50 – 17:10

7. Moderovaná diskuze 17:10 – 17:25

8. Závěr 17:25 – 17:30
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Co je strategie/strategický plán města? 

Co je Strategický plán 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

Harmonogram

Zahájení 

zpracování 

Dokončení 

analytické 

části

Dokončení 

návrhové části 

Dokončení 

implementační 

části 

Realizace 

výzkumů 

Schválení 

v orgánech 

města 

Prosinec 2020 Leden – květen 2021 Červen 2021

Listopad 2021Leden 2022Únor 2022
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Jak probíhá zpracování dokumentu 

Formát jednání pracovních skupin

▪ Moderována diskuze

▪ Tvorba podnětů pro tvorbu Strategického plánu

▪ Připomínkování dokumentů

▪ Účast členů na veřejném projednávání 

▪ Neformální diskuze

Soudržnost 

obyvatel města
Image města

Prosperita 

města

Udržitelná 

mobilita a 

životní prostředí

Pracovní skupiny 

1 2 3 4

Témata 

▪ Životní prostředí

▪ Dopravní infrastruktura 

a obslužnost

▪ Technická infrastruktura 

(energetika)

Témata 

▪ Vzdělávání a 

zaměstnanost

▪ Institucionální kapacita 

a legislativa

▪ Podnikání, inovace, 

výzkum a vývoj

Témata 

▪ Sociální služby a 

infrastruktura (komunitní 

plánování)

▪ Bydlení

▪ Bezpečnost

Témata 

▪ Image a cestovní ruch

▪ Kultura a volný čas 

(sport)

▪ Veřejný prostor a 

urbanismus 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Oblasti zaměření Strategického plánu

▪ 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
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Jak se zapojit do jednání pracovních skupin 

https://www.surveymonkey.

com/r/Sumperk_registrace

Termíny jednání pracovních skupin 

▪ 29.9. ve 12:30 Kultura a volný čas (sport)

▪ 29.9. v 15:00 Institucionální kapacita a legislativa

▪ 30.9 ve 12:30 Dopravní infrastruktura a obslužnost

▪ 30.9 v 15:00 Bydlení

https://www.surveymonkey.com/r/Sumperk_registrace
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Kde naleznete informace o Strategickém plánu?

Strategický plán rozvoje města Šumperka

Webové stránky města

Sociální sítě – Facebook 

Šumperský zpravodaj

Další komunikační kanály

https://www.sumperk.cz/cs/podnikani-a-spolky/novy-strategicky-plan-rozvoje-mesta-sumperka/
https://www.facebook.com/sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/filemanager/pdf-viewer/turnJs/magazine/index.php?app=971&fileID=1614216#page/5
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Diskuze On-line

www.slido.com

# 412451
Beseda k otázkám v 17:10

Diskutujte s námi prostřednictvím:

http://www.slido.com/


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

2,0

3,4
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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…

 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

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

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

 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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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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3,0
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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

Co jsme se dozvěděli od občanů - vybrané podněty

Nedostatečná bytová výstavba nebo možnosti pro výstavbu 

individuálního bydlení (parcely).

Zlepšovat kvalitu zeleně ve městě.

Podporovat místní podnikatele a živnostníky včetně dokončení 

průmyslové zóny, více pracovních příležitostí pro mladé.

Pracovat na kultivaci veřejného prostoru (pořádek, 

bezpečnost) a oživení  vylidňujícího se centra. 

Zlepšit možnosti parkování v celém městě.

Bezpečnost pro cyklisty a pěší ve městě.

Lepší a transparentnější komunikace s občany, lépe informovat 

o investicích, více zapojit občany do rozhodování.
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Vybrané socioekonomické ukazatele města 

Počet obyvatel

- 13,4 % za 20 let 

(4 000)

Nezaměstnanost (2021)

Cca 4,5 %

Počet trestných 

činů (2014 – 2020) 

- Cca 35,0 %

Počet dopravních 

nehod (2017 – 2020) 

+ Cca 25,0 %

Počet dokončených 

bytů 2000 - 2019

Pouze 230 
Cca 10 % bytové výstavby 

v Uherském Hradišti nebo 

18 % v Kroměříži 

Počet přenocování 

hostů 2013 - 2019

Pouze 30 tis. 

Podíl na okolí 5 % 

Město je rozpočtově odpovědné a má přiměřenou 

dluhovou službu 



Moderovaná 
diskuze
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Moderovaná diskuze – identifikace potřeb

2 

skupiny

25 minutový blok

1

2

Podmínky pro bydlení / Jak 

nastartovat bytovou výstavbu?

• Individuální výstavba

• Sociální/dostupné bydlení

Prosperita města / Jak 

nastartovat rozvoj města?

• Podnikání 

• Cestovní ruch

• Inovace
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Moderovaná diskuze – identifikace potřeb

2 

skupiny

25 minutový blok

3

4

Doprava ve městě / Jak řešit 

dopravní problémy?

• Dostupnost

• MHD

• Automobilová doprava/parkování 

• Pěší, cyklo doprava 

Služby města / Co Vám ve městě 

chybí a proč?

• Sociální oblast

• Vzdělávání

• Kultura, sport

• Úřad



VIZE Města 
Šumperka 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Vize – jak na to?
Co by mělo být obsaženo ve vizi

• Jaké bychom chtěli mít město v roce 2030/35?

• Jak společně a koordinovaně město rozvíjet / Co proto musíme společně 

udělat?

Jaké pozitivní asociace 

by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 

by neměla vize vyjadřovat? 

+ -
20 minutový blok



Odpovědi
na dotazy - SLIDO



Děkujeme 

za pozornost
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