
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Udržitelná mobilita a životní prostředí 

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 Technická infrastruktura 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se ve středu 16. 11. 2021 od 12:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny Udržitelná mobilita a životní prostředí, a to na téma 
Technická infrastruktura. 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 v oblasti technické infrastruktury 
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 Udržitelná mobilita a 
životní prostředí 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 týkající se 
technické infrastruktury, včetně výsledků z 
dotazníkového šetření mezi veřejností a výsledků 
ze strukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry 
ve městě. 

Diskuse se pak týkala potřeb v jednotlivých 
oblastech technické infrastruktury. 

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

B. Výsledky jednání 

Výhodou města je, že naprostá většina základní 
technické infrastruktury je zde dobudována. Hlavní 
potřebou je tak nyní dokončit a aktualizovat 
pasportizaci veškeré technické infrastruktury a 
digitalizovat ji do digitální technické mapy. 



 
 
 

 
 

Město by i nadále mělo podporovat rozvoj centrálního zásobování teplem, a to i pro novou výstavbu. 
Otázkou je další podpora rozvoje plynovodů, jelikož plyn není obnovitelným zdrojem energie. Na 
obnovitelné zdroje energie by se město mělo zaměřit především, pokud se jedná o novou výstavbu. 
Ta by měla obecně reflektovat nízkouhlíková řešení, zádrž a ekonomické využívání vody apod. 

Ve městě v současnosti vzniká nová energetická koncepce, která by ve městě měla mj. zavést 
energetický management. Ten by měl zahrnovat také podporu výroby obnovitelných zdrojů energie či 
využívání tzv. šedé vody u objektů vlastněných městem. 

Město by mělo také posílit využívání SMART řešení, zejména v oblasti veřejného osvětlení, či 
rozšiřování datové sítě, využitelné např. v dopravě a parkování. 

 

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. 


