
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Image města 

Číslo zápisu 3 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 16. 11. 2021 

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

Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  3. jednání odborné pracovní skupiny na téma Veřejný prostor a urbanismus 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se v úterý 16. 11. 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny Image města, a to na téma Veřejný prostor a urbanismus. 
Tohoto jednání se účastnili 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. Základní výsledky analytické části Územní plánování 
4. Moderovaná diskuse nad potřebami města v dané oblasti 
5. Diskuse o navržených opatřeních, vizi a vlajkových projektech 
6. Závěr 
7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Image města přivítal zástupce vedení města a následně předal slovo 
zpracovateli SPR společnosti KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byly hostům představeny základní výsledky analytické části SPR z kapitoly Územní 
plánování, včetně výsledků z dotazníkového šetření mezi veřejností a výsledků ze strukturovaných 
rozhovorů s klíčovými aktéry ve městě. 

Primárními diskusními tématy tohoto jednání byl současný stav, kvalita a využívání veřejného 
prostoru, role městského architekta či stav a kvalita územního plánu. 

V závěru byl členům představen prvotní výchozí návrh Návrhové části SPR, přičemž následovala 
debata zejména nad zněním vize města. 

B. Výsledky jednání 

Moderovaná diskuse se v úvodu zabývala stavem a kvalitou veřejného prostoru a prostranství, 
přičemž byly prezentovány špatné příklady přímo z města, ať už se jedná o reklamní smog, 
nevzhledné komerční prostory v památkové zóně či nejednotnost městského mobiliáře. Potenciální 
řešení zkvalitnění prostoru, která byla následně diskutována, zahrnují zpracování manuálu veřejného 
prostoru (přičemž byly prezentovány příklady dobré praxe z jiných měst) či restriktivní opatření, která 
je možné minimálně v památkové zóně aplikovat. 

I vzhledem k přítomnosti hned několika architektů byl velký prostor věnován roli budoucího městského 
architekta, o jehož zřízení město usiluje. Tato pozice by měla zajišťovat určitou kontinuitu nezávislou 
na politickém vedení, přičemž městský architekt by měl být odborníkem jak přes urbanismus a územní 
plánování, tak mít i konkrétní tvůrčí architektonické zkušenosti. Přítomní se shodli také na nutnosti 
jeho spolupráce s Komisí strategického rozvoje a výstavby, která by měla být více zapojena do 



 
 
 

 
 

strategických projektů města a kde by měli být více zastoupeni architekti. Ve větší míře by měly být 
využívány také veřejné architektonické soutěže. 

Diskuse se výrazněji dotkla také tématu územního plánování. Někteří přítomní považují aktuální 
územní plán za nevyhovující a spíše bránící dalšímu rozvoji města. V některých věcech dle těchto 

připomínek až příliš konkrétně stanovuje 
základní skelet rozvojových ploch, který 
by měly konkrétněji stanovovat územní 
studie. Vzhledem k tomu, že již několikrát 
musel být pro potřeby města územní plán 
aktualizován, již proběhly i na městě 
úvahy o možnosti vypracování nového 
plánu, a to i s ohledem na nově vznikající 
strategické a koncepční dokumenty 
města. Někteří přítomní však naopak 
současný plán považují za kvalitní, 
vytvářející pevně zakotvený systém 
umožňující pružně reagovat. Otázkou 
potřeby nového územního plánu je tak 
potřeba se zabývat ještě více do hloubky. 

V závěru jednání byl čas věnován také 
potenciálu veřejných prostranství pro 
volnočasové aktivity a aktivní rekreaci. 
Zde byla jako jeden z úkolů pro 
městského architekta zmíněna potřeba 
vytipování veřejných prostor, které 
neslouží své funkci, či zcela nových míst, 
které by byly vhodné pro volnočasové 
vyžití obyvatel města. Přítomní se shodli 
na potřebě vytváření vhodných podmínek 
a motivace pro využívání veřejného 
prostoru. Jedním z podnětů bylo také 
posílení vztahu města a jeho toků lepším 
propojením veřejného prostoru právě 
s těmito toky. 

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají nadále možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky k prvnímu 
návrhu návrhové části dokumentu. V případě potřeby by v průběhu ledna či února proběhlo závěrečné 
setkání k validaci celého dokumentu. 


