
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Soudržnost obyvatel města 

Číslo zápisu 3 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 15. 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 Bezpečnost 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se v pondělí 15. 11. 2021 od 12:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny Soudržnost obyvatel města, a to na téma Bezpečnost. 
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. Základní výsledky analytické části Bezpečnost 
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 Soudržnost obyvatel 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 
Bezpečnost, včetně výsledků z dotazníkového šetření mezi veřejností, výsledků ze strukturovaných 
rozhovorů s klíčovými aktéry ve městě a výsledků pocitové mapy z roku 2017. 

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

 

B. Výsledky jednání 

Přestože otázka bezpečnosti nebyla v Šumperku identifikována jako problematická, a i diskutující se 
shodli na tom, že město je obecně poměrně bezpečné, existují slabší místa, kterým je potřeba se do 
budoucnosti zabývat. 

Pocitovou bezpečnost ve městě zhoršuje zejména výskyt problémových osob (lidé bez domova, opilé 
osoby apod.). Přestože problematika výskytu sociálně-patologických jevů není zcela řešitelná, město 
se snaží alespoň o úpravu některých veřejných prostranství tak, aby motivovaly zmíněné osoby 
k přesunu do méně exponovaných míst, či o posilování kamerového systému. Pro zlepšení situace by 
mělo město také navýšit ubytovací kapacity pro některé cílové skupiny, přičemž řešením mohou být 
malometrážní startovací byty s jasně nastavenými pravidly. Přestože je drogová problematika ve 
městě dlouhodobě spíše stabilizovaná, je vlivem protipandemických opatření možné sledovat aktuální 
nárůst uživatelů drog. 



 
 
 

 
 

Negativní dopady protipandemických opatření lze pozorovat zejména u mládeže. Zde je proto snaha o 
dlouhodobý program primární prevence u mladistvých. Ne vždy je však zájem ze strany cílových 
organizací o zapojení do takovýchto programů.  

Pokud jde o dopravní bezpečnost, byl zmíněn zejména nevyhovující stav u škol, či např. křížení ulice 
Lidické se železniční tratí. 

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. 


