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1 Úvod  

 
Účelem dokumentu je návrhová část Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka (SPR), která navazuje na 
socioekonomickou analýzu, ve které byly identifikovány 
základní problémy a potřeby rozvoje města.  

Cílem návrhové části je stanovit základní strategii rozvoje města v horizontu do roku 2030, a to 
prostřednictvím vize, cílů a strategických opatření. Strategický rámec obsahuje doporučení, která 
by bylo vhodné v Šumperku v následujících letech uskutečnit. Informace, které jsou součástí 
dokumentu, představují pro vedení města a další zainteresované strany důležitou koncepční 
oporu pro jejich rozhodování. Při jeho naplňování je nutné brát v úvahu reálné možnosti 
města vycházející z legislativních a rozpočtových omezení.  

Základem návrhové části je rozvojová vize s dlouhodobým výhledem do roku 2030, která 
představuje žádoucí budoucí stav, který by měl být realizací tohoto dokumentu dosažen. Na vizi 
navazují měřitelné cíle, které umožní pravidelně sledovat a vyhodnocovat způsob jejího 
naplňování. 

Návrhová část je dále rozpracována prostřednictvím čtyř průřezových prioritních oblastí 
obsahujících klíčové intervence, které zohledňují územní specifika a reflektují stanovené 
strategické cíle. Vypracována je v souladu s konceptem chytrého města (smart city). Jednotlivé 
aktivity a projekty jsou navrženy způsobem, které město vede k využívání nových digitálních, 
informačních a komunikačních technologií, efektivnějšímu využívání dostupných zdrojů nebo 
řešení negativních aspektů života ve městě. Důraz na smart řešení v jednotlivých činnostech 
města tak jeho obyvatelům přinese dostupnější služby a zlepšení kvality jejich života.  

Prioritní oblasti tak reprezentují témata srozumitelná pro širokou veřejnost, neboť v ucelené 
podobě řeší konkrétní potřeby a zájmy zainteresovaných stran města.  

❖ Prioritní oblast 1 – Soudržnost obyvatel města  
❖ Prioritní oblast 2 – Prosperita města 
❖ Prioritní oblast 3 – Image a cestovní ruch 
❖ Prioritní oblast 4 – Udržitelná mobilita a životní prostředí 

Pro každou prioritní oblast jsou definována opatření, která obsahují návrh aktivit nebo 
konkrétních rozvojových projektů, které byly identifikovány v procesu zpracování rozvojového 
dokumentu.  

Na tento strategický dokument navazují další tematické strategické dokumenty, které 
systematickým způsobem rozvíjí specifické oblasti života ve městě. Tyto strategické dokumenty 
specifikují způsob realizace tohoto opatření nebo jeho části.  

Na návrhovou část navazuje implementační část dokumentu, která obsahuje vymezení řídící 
struktury dokumentu a finanční a časový rámec implementace dokumentu. Výsledkem je akční 
plán, ve kterém jsou uvedeny priority, které jsou s tímto dokumentem v souladu a které by měly 
být v tomto období realizovány. Ke každému nosnému tématu (opatření) je zpracován „vlajkový 
projekt“, který je nosným projektovým záměrem daného tématu. Strategie obsahuje rovněž 
způsob jejího monitoringu a vyhodnocování tak, aby mohla být implementace dokumentu městem 
systematickým způsobem řízena. 
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2 Vize Šumperka – Jaké chceme mít město v roce 2030? 
 

Vize Šumperka vyjadřuje orientaci a ideální stav, kam by mělo 
město v horizontu 10 let směřovat. Vize je chápaná jako 
nadčasová a platná pro delší časové období. 

# ŠUMPERK – ŽIVÁ BRÁNA JESENÍKŮ 

„Moderní město uprostřed přírody, atraktivní pro život i 
návštěvníky, s obyvateli, kteří se podílejí na jeho 

udržitelném rozvoji“  

Naplnění vize představuje ambici, neboť město musí být připraveno nabídnout vyhovující 
podmínky pro odlišné skupiny obyvatel s různými zájmy a potřebami v jejich jednotlivých životních 
obdobích. Tato vize tak vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj města.   

Vize je složena ze stavebních kamenů, které vyjadřují cílový žádoucí stav v klíčových oblastech, 
které jsou pro další rozvoj města důležité a město na nich může v dlouhodobém horizontu stavět. 
Tyto stavební kameny jsou výsledkem široké diskuse v rámci zpracování SPR, přičemž význam 
jednotlivých stavebních kamenů a cílový stav v roce 2030 je následující: 

❖ Šumperk je atraktivním místem (i) pro život mladých lidí 
o Město nabízí široké možnosti kvalitního bydlení, odpovídající rozsah služeb  

a vysokou kvalitu života pro všechny generace. 

❖ Šumperk je atraktivním městem pro návštěvníky  
o Město je pro své kulturní a historické dědictví (pro které je nazývané „Malou 

Vídní“), pro široké možnosti aktivního vyžití a atraktivní polohu v podhůří 
Jeseníků vyhledávaným místem k návštěvě či trávení dovolené nejen pro 
návštěvníky hor. 

❖ Šumperk je zeleným městem 
o Město je ceněno pro svou polohu v blízkosti atraktivní přírody, pro inovativní a 

zelená řešení a pro vysoký podíl udržovaných zelených ploch a veřejných 
prostranství, využívaných pro aktivní trávení volného času. 

❖ Šumperk je městem krátkých vzdálenosti  
o Město není zatíženo automobilovou dopravou, je vstřícné a bezpečné k pohybu 

pěších a cyklistů a vytváří podmínky pro dlouhodobě udržitelnou dopravu. 

❖ Šumperk je cílevědomým městem s aktivním a vzdělaným obyvatelstvem 
o Ve městě žijí sebevědomí, vzdělaní a podnikaví lidé, kteří se aktivně podílejí  

na rozvoji města a kteří vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj ekonomických 
odvětví s vyšší přidanou hodnotou. 

Cesta k naplnění této vize vede skrze realizaci konkrétních aktivit a projektů, které jsou v synergii 
rozvíjeny městem, jeho obyvateli, podnikateli a dalšími veřejnými, neziskovými  
a soukromými subjekty. Klíčovou úlohou města je být iniciátorem důležitých strategických změn.   
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3 Strategické cíle 

  

Naplnění ambicí města stanovených ve vizi vyžaduje konkrétní 
měřitelné cíle, které umožní vyhodnotit Strategický plán 
rozvoje města z hlediska toho, kolik se z těchto záměrů 
podařilo naplnit.   

Pro dosažení vize je nutno vhodně reagovat na problémy, které město v současné době omezují 
v jeho dalším rozvoji. Za tím účelem byly stanoveny základní strategické cíle, na které navazují 
prioritní oblasti.  

Úspěšnost naplňování strategických cílů je monitorována na základě ukazatelů úspěchu, jejichž 
vývoj umožní stanovenou strategii průběžně vyhodnocovat.  

Tabulka 1: Ukazatele úspěchu SPR pro měření celkové účinnosti dokumentu   

 

Strategický cíl  Ukazatel úspěchu  

Výchozí 
hodnota  

(2020) 

Budoucí 
hodnota 

(2030)  

Zdroj pro měření 

Strategický  
cíl 1 

Zlepšit v Šumperku 
podmínky pro kvalitní 
život všech jeho obyvatel 

▪ Snížení tempa poklesu 
počtu obyvatel a jeho 
dlouhodobá stabilizace 

▪ 25 452 ▪ 24 500 
▪ veřejná databáze 

ČSU 

Strategický  
 cíl 2 

Zlepšit podmínky pro 
ekonomickou aktivitu 
obyvatel a rozvoj oborů 
s vyšší přidanou hodnotou 

▪ Počet ekonomických 
subjektů se zjištěnou 
aktivitou na tis. obyvatel 

▪ 121,5  ▪ 130 
▪ veřejná databáze 

ČSU 

▪ Průměrný roční podíl 
nezaměstnaných 
nepřesahující podíl kraje a 
ČR o více než 0,5 % 

▪ + 0,3 % (vs. kraj) 

▪ + 0,2 % (vs. ČR) 
▪ Max +0,5 % 

▪ veřejná databáze 
ČSU 

Strategický 
 cíl 3 

Zlepšit image města a 
využít potenciálu 
cestovního ruchu pro 
ekonomickou prosperitu 
obyvatel    

▪ Udržitelný růst počtu 
přenocování v HUZ ve 
městě   ▪ 30 213* ▪ 45 000 

▪ veřejná databáze 
ČSU 

Strategický  
 cíl 4 

Rozvíjet Šumperk 
v souladu s principy 
udržitelné mobility a 
šetrného nakládání se 
zdroji 

▪ Změna podílu dělby 
přepravní práce pro pěší, 
cyklo a veřejnou dopravu 

▪ dle PUMM ▪ nárůst podílu 
pěší a cyklo 
dopravy a MHD 

▪ dle PUMM 

▪ Zachování klesajícího 
trendu koncentrací 
znečišťujících látek PM10, 
PM2,5 a NO2 v ovzduší 
(roční průměr) 

▪ 18,9 µg/m3 PM10* 

▪ 15 µg/m3 PM2,5* 

▪ 17,5 µg/m3 NO2* 

▪ dlouhodobě nižší 
než 
v předchozím 
období 

▪ ČHMÚ 

* Jedná se o hodnotu za rok 2019, vzhledem k tomu, že rok 2020 byl výrazně ovlivněn dopady pandemické krize 
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4 Prioritní oblasti a strategická opatření 

 

Prioritní oblasti představují ucelené, tematicky zaměřené celky, 
které vycházejí z výše stanovených strategických cílů. V 
každém opatření jsou stanoveny konkrétní aktivity a projekty, 
jejichž realizace město přiblíží k naplnění stanovených cílů. 

Strategie je dále členěna na čtyři prioritní oblasti, které vychází z výše stanovených strategických 
cílů, o jejichž dosažení bude do roku 2030 město usilovat.  

Prioritní oblasti jsou dále členěny do opatření, která již obsahují strategii, jak potřebných změn 
v jednotlivých oblastech dosáhnout. V každém opatření je proto uveden návrh konkrétních aktivit 
nebo projektů, jejichž úspěšná realizace dosažení stanovených cílů přiblíží.    

Zdroj: KPMG Česká republika  

  

Opatření 3.1 

Atraktivní město  

Opatření 1.1 

Dostupné a kvalitní bydlení  

Opatření 2.1 

Progresivní město 

Opatření 4.1 

Udržitelná mobilita  

Opatření 2.2 

Efektivní správa města 

Opatření 4.2 

Kvalitní životní prostředí 

Opatření 3.2 

Vstřícný veřejný prostor  

Prioritní oblast 2 

Prosperita města 

Prioritní oblast 4 

Udržitelná mobilita  
a životní prostředí 

Prioritní oblast 1 

Soudržnost obyvatel 
města 

Prioritní oblast 3 

Image města 
 

Obrázek 1: Struktura prioritních oblastí a opatření 

Opatření 3.3 

Pestré kulturní  
a sportovní vyžití   

Opatření 1.2 

Sociálně soudržné město 
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4.1 Prioritní oblast 1: Soudržnost obyvatel města  

 

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti zajištění 
základních potřeb a jistot pro kvalitní život všech věkových 
i sociálních skupin obyvatel města.  

Jednotlivá opatření se tak zaměřují na zajištění dostupného 
bydlení, zdravotnických a sociálních služeb a bezpečnosti. 

 

Opatření 1.1  Dostupné a kvalitní bydlení 

Cíle a záměry opatření  

▪ Zajistit připravenost dostatečného množství parcel pro bytovou a rodinnou výstavbu 

▪ Zvyšovat počet bytů ve vlastnictví města pro různé cílové skupiny 

▪ Zkvalitnit bytový fond města a pokračovat v revitalizacích městských sídlišť 

Strategie opatření 

Jedním z největších problémů Šumperka v posledních letech je extrémně nízká výstavba nových bytů a 
domů a celkově špatná dostupnost kvalitního bydlení na území města. To je způsobeno zejména 
nedostatkem připravených rozvojových ploch pro výstavbu. Město má také nadprůměrný podíl bytů v 
bytových domech, které jsou zastoupeny zejména panelovými domy na několika sídlištích v severní, 
severovýchodní a východní části města, přičemž téměř chybí nová moderní výstavba nebo individuální 
bydlení v rodinných domech. 

Územní plán města stanovuje dostatek rozvojových území pro bydlení a vznik nových čtvrtí. Město tak 
musí aktivně usilovat o přípravu těchto území jak pro individuální výstavbu rodinných domů, jakožto 
potřebné alternativě k bytovému bydlení, tak pro developerskou výstavbu bytových domů, případně i 
vlastní developerskou činnost. V různých fázích přípravy jsou konkrétně lokality Hedva, Bratrušovská, 
Anglická a Karlov, pro které jsou zpracovány územní studie, a také větší lokalita mezi ulicemi Šumavskou 
a Bratrušovskou. Město by tak mělo usilovat o co nejrychlejší dokončení přípravy těchto území a případné 
zahájení výstavby, s respektováním určité etapizace a plynulého navázání nové výstavby na stávající 
zástavbu. Vzhledem k časové náročnosti přípravy rozvojových ploch pro bydlení by město mělo 
kontinuálně pokračovat v přípravě i dalších rozvojových ploch v souladu s územním plánem. 

V případě výstavby developery je potřeba stanovovat podmínky pro takovou výstavbu, která bude 
odpovídat potřebám města, ať už jde o zajištění příslušné občanské vybavenosti, skladby bytů či o 
energetické a environmentální priority. Při nové výstavbě je obecně nutné zajistit příslušnou občanskou 
vybavenost, ale také diverzifikovaný mix bydlení pro různé sociální a ekonomické skupiny v rámci jedné 
lokality, aby nedocházelo ke vzniku vyloučených či segregovaných území. 

Město musí mít do budoucna dostatek kvalitních a dostupných bytů v městském vlastnictví, což mu 
umožní provádět aktivní bytovou politiku ke všem cílovým skupinám. Ať už se jedná o byty pro občany v 
sociální nouzi (viz opatření 1.2), startovací byty pro mladé lidi a rodiny s dětmi, ale také o bydlení pro 
obyvatele, o něž by město mělo usilovat (policisté, lékaři, učitelé atd.). Je proto nutné mít diverzifikovaný 
mix bytů různých velikostí a kvality, aby bylo možné uspokojit potřeby všech těchto cílových skupin. Byty 
musí být těmto cílovým skupinám přidělovány na základě transparentních kritérií a průběžně musí být 
kontrolováno dodržování pravidel ze strany nájemníků. 

Průběžně by město mělo pokračovat ve zkvalitňování stávajícího bytového fondu ve svém majetku a také 
v revitalizacích panelových sídlišť. To zahrnuje také zlepšování systému hospodaření s energiemi – 
energetický management budov ve vlastnictví města, hospodaření s vodou apod. 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Připravovat plochy pro individuální výstavbu 
stávajících nebo nových obyvatel (zasíťované 
pozemky/parcely) v rámci správního území města 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní; odbor 
výstavby; investoři 
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2. Vytvářet podmínky pro developerskou výstavbu 
bytových domů, podmíněnou a regulovanou 
potřebami města  

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; odbor výstavby; 
investoři 

3. Rozšiřovat vlastní bytový fond ve vlastnictví města 
jak novou výstavbou, tak odkupem/přestavbou 
stávajících bytů. 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; odbor výstavby 

4. Zajistit vybudování potřebné občanské 
vybavenosti v nově vznikajících čtvrtích v souladu 
s platným územním plánem města 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní; odbor 
výstavby; investoři 

5. Zkvalitňovat bytový fond v majetku města a 
pokračovat v revitalizacích městských sídlišť 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; odbor výstavby 

6. Definovat bytovou politiku města směrem ke všem 
cílovým skupinám 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

7. Přidělovat byty ve vlastnictví města na základě 
transparentních pravidel a provádět jejich kontrolu 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

8. Zlepšovat systém hospodaření s energiemi (např. 
energetický management budov ve vlastnictví 
města, hospodaření s vodou) 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Počet bytů ve vlastnictví města 575 bytů ve vlastnictví města 
v roce 2030 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Počet dokončených bytů na 
území města 

600 nově dokončených bytů 
mezi lety 2022–2030 

ČSÚ, příslušný útvar 
města 

ročně sledovat vývoj 

Opatření 1.2  Sociálně soudržné město  

Cíle a záměry opatření  

▪ Zajistit dostupnost sociálních a zdravotnických služeb, především s ohledem na trend stárnutí 
populace 

▪ Definovat a realizovat aktivní bytovou politiku města směrem k osobám v sociální nouzi 

▪ Snižovat výskyt sociálně-patologických jevů ve městě 

Strategie opatření 

Stávající rozsah sociálních služeb je poměrně široký. S ohledem na trend, kterým je stárnutí populace a 
s tím spojené zvyšování počtu onemocnění ve stáří, je však nezbytné stávající síť sociálních služeb 
přizpůsobovat a rozšiřovat. Poptávka bude především po odlehčovacích a pečovatelských službách, 
službách osobní asistence, domech pro seniory, případně hospicové péči. Celkově by bylo vhodné posílit 
také podporu pečujících osob.   

Důležitým nástrojem města v sociální oblasti by měla být také jasně definovaná bytová politika, a to 
směrem k občanům, kteří jsou v sociální nouzi (senioři, rodiny s dětmi, mladí lidé atd.), ale také k 
obyvatelům, o něž by město mělo usilovat (policisté, lékaři, učitelé atd.). Pro její aktivní realizaci však 
město musí získat do svého vlastnictví dostatek kvalitních a dostupných bytů (viz opatření 1.1). Ty musí 
být těmto cílovým skupinám přidělovány na základě transparentních kritérií a průběžně musí být 
kontrolováno dodržování pravidel ze strany nájemníků. Pro účinnost této politiky z pohledu prevence či 
omezování bezdomovectví je nutné úzce spolupracovat s relevantními poskytovateli sociálních služeb na 
systému prostupného bydlení. 

Dostupnost zdravotní péče je vyhovující. Projevují se pouze dílčí nedostatky v dostupnosti některých 
specialistů. Odpovědnost za kvalitu a dostupnost lékařské péče mají především zdravotní pojišťovny. Ze 
zkušeností mnoha měst však vyplývá, že na to není možné spoléhat. Město by proto mělo navázat na 
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úzké partnerství s Nemocnicí Šumperk a být v kontaktu i s dalšími poskytovateli lékařské péče, 
zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři a specialisty a pro případ jejich nedostupnosti mít systém, 
který bude motivovat lékaře a specialisty k působení ve městě, což může zahrnovat např. nabídku bytů či 
prostor pro ordinace. Vhodné by bylo také zvážit např. podporu a snahu o zajištění navazujícího 
vzdělávání v oboru Zdravotní sestra ve městě.  

Spokojenost obyvatel města úzce souvisí s jejich pocitem bezpečnosti. Přestože se ve městě objektivně 
bezpečnostní situace významně zlepšila, pocitová bezpečnost může být pro některé skupiny obyvatel 
problém. Za tím účelem je nezbytné aktivně potírat projevy, které pocitovou bezpečnost zhoršují 
(bezdomovectví, výtržnictví, kriminalita nebo jiné sociálně-patologické jevy). Důležitou součástí je proto 
důsledná prevence, která musí zahrnovat preventivní programy, omezování hazardu, důsledné udržování 
veřejného pořádku, rozvoj kamerového systému nebo větší přítomnost městské policie v problémových 
lokalitách.  

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Podporovat sociální služby v souladu s 
aktuálním Komunitním plánem sociálních a 
návazných služeb a pravidelně jej aktualizovat 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

poskytovatelé sociálních služeb 

2. Přizpůsobovat a rozšiřovat síť v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb na 
základě potřeb a poptávky 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

poskytovatelé sociálních 
služeb; MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic 

3. Definovat bytovou politiku města směrem 
k osobám v sociální nouzi a v úzké spolupráci s 
poskytovateli sociálních služeb ji realizovat 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní; poskytovatelé 
sociálních služeb 

4. Vytvořit agendu zabývající se dostupností 
zdravotní péče ve městě a zahájit aktivní 
spolupráci s poskytovateli zdravotní péče, 
zdravotními pojišťovnami a lékaři 

MěÚ Šumperk – kancelář 
tajemníka 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí; poskytovatelé 
zdravotních služeb (Nemocnice 
Šumperk), zdravotní pojišťovny 

5. Pravidelně aktualizovat Strategii prevence 
kriminality 

MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí 

pracovní skupina prevence 
kriminality města Šumperka 

6. Aktivně omezovat sociálně-patologické jevy Městská policie Šumperk MěÚ Šumperk – odbor 
sociálních věcí; poskytovatelé 
sociálních služeb a NNO ve 
městě 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat 
Způsob 
vyhodnocení   

Komunitní plán sociálních a 
návazných služeb 

Aktualizovaný a 
naplňovaný plán  

příslušný útvar města dle Komunitního plánu 

Počet bytů se sociální službou 
ve vlastnictví města 

250 bytů se sociální 
službou ve vlastnictví 
města v roce 2030 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Počet praktických lékařů a 
zubařů na tisíc obyvatel 

Meziročně minimálně na 
stejné úrovni 

Národní registr 
poskytovatelů zdravotních 
služeb 

ročně 

Počet trestných činů a 
přestupků evidovaných PČR na 
území města 

Meziroční pokles na základě databáze 
uvedené na webu: 
https://kriminalita.policie.cz/  
příp. dodatečných dat PČR 

ročně 

Počet přestupků (mimo 
dopravních) řešených Městskou 
policií Šumperk 

Meziroční pokles počtu 
ostatních přestupků 

databáze Městské policie 
Šumperk 

ročně 

https://kriminalita.policie.cz/
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4.2 Prioritní oblast 2: Prosperita města 

 

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti 
ekonomického rozvoje a inovací.  

Jednotlivá opatření se tak zaměřují na kvalitu a rozvoj 
vzdělávání, na podporu podnikání a investic a na efektivní a 
moderní správu města. 

 

Opatření 2.1  Progresivní město 

Cíle a záměry opatření  

▪ Udržet současnou síť ZŠ a SŠ a přizpůsobovat ji novým potřebám trhu práce 21. století, 
s moderním a osobnějším přístupem ke vzdělávání 

▪ Udržet a zvýšit atraktivitu nabídky vysokého vzdělávání ve městě 

▪ Podpořit ekonomickou aktivitu obyvatel města a zvýšit atraktivitu města pro investice s vyšší 
přidanou hodnotou 

Strategie opatření 

Rozsah nabídky základního a středoškolského vzdělávání je ve městě vcelku robustní. S ohledem na 
měnící se potřeby trhu práce v oblasti odborných, digitálních, jazykových i měkkých kompetencí 
(kreativita, podnikavost, sociální inteligence atd.) bude nutné tuto síť nejen zachovat, ale dále 
přizpůsobovat novým potřebám trhu práce 21. století. Za tím účelem je nezbytné rozvíjet vztahy mezi 
městem, firmami a jednotlivými vzdělávacími zařízeními a společně komunikovat budoucí vzdělávací 
potřeby, které by měly čím dál více směřovat žáky do oborů s vyšší přidanou hodnotou. Město by tak mělo 
podporovat co nejužší propojení školství s praxí, zvážit určitou specializaci či zaměření jednotlivých ZŠ, 
možnosti vzniku specializovaných učeben v rámci optimálního využití současných prostor ZŠ, případně 
postupné snižování počtu žáků na třídu, umožňující osobnější přístup a větší orientaci na individuální 
potřeby žáků. Město by také mělo reflektovat poptávku po alternativních formách studia. Nutné je dále 
zlepšovat technické zázemí a prostředí škol, včetně zajištění bezpečného příchodu či příjezdu žáků na 
kole, zlepšovat technické vybavení učeben a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 
s ohledem na nové trendy ve vzdělávání. 

Ve spolupráci s vysokými školami působícími ve městě a dalšími zainteresovanými subjekty by se město 
mělo zasadit o udržení možnosti vysokoškolského vzdělání v Šumperku a zvýšení jeho atraktivity. 
Podmínkou je však orientace na zajímavé studijní programy provázané s existující nabídkou SŠ, ve 
kterých bude mít město, ve spolupráci s vysokými školami, ambici dosáhnout specifického postavení 
v rámci regionu, např. inovativní/digitální podnikání, cestovní ruch, průmyslový design či různé 
technologické obory. Tyto programy pak mohou do města za studiem přilákat vzdělané lidi a mimořádné 
talenty. 

Síť předškolního vzdělávání je v Šumperku taktéž poměrně široká. Přesto by mělo město podporovat 
navýšení kapacit MŠ pro děti od 2 let věku a podporovat rozvoj nabídky dětských skupin a zařízení pro 
nejmenší děti, jelikož tato zařízení mají mj. pozitivní vliv na růst zaměstnanosti. Důležitou roli ve městě 
sehrávají i další školská zařízení, jako je např. Základní umělecká škola Šumperk, vzdělávací centrum a 
jazyková škola Akademie Jana Amose Komenského či Středisko volného času a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk. Potenciál těchto subjektů spočívá zejména 
v možnostech celoživotního vzdělávání, rekvalifikačních kurzů a rozšiřování nabídky pro smysluplné 
kulturní vyžití a trávení volného času. Město by tak mělo takovéto aktivity nadále podporovat a zejména 
v oblasti celoživotního vzdělávání podporovat rozšíření jeho nabídky. 

Do budoucna by bylo vhodné ekonomiku města více diverzifikovat a využít inovační potenciál města k 
nalákání a růstu technologických a inovačních firem s vyšší přidanou hodnotou, které by mohly nalákat či 
udržet mladé a vzdělané lidi, a celkově podpořit podnikavost obyvatel. 

Město by tak v souladu s platným územním plánem mělo pro stávající a nové firmy pokračovat v přípravě 
a podpoře vhodného zázemí v podobě malých průmyslových zón, hubů, coworkingových center s 
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připojením na vysokorychlostní internet či center sdílených služeb, včetně podpory síťování a spolupráce 
mezi podnikateli, a stavět na již existující spolupráci podniků se školami a kvalitním technickém 
vzdělávání. Ke zvýšení nabídky atraktivních nemovitostí a prostor pro podnikání může sloužit jak 
revitalizace stávajících brownfieldů, tak rozvoj nových průmyslových zón, s nimiž územní plán města 
počítá. 

Součástí těchto aktivit by měl být vznik inkubačního hubu, který by pomáhal vzniku nových specializací, 
poskytoval (pre-)inkubační služby start-upům, včetně prostor a zasídlení, a zajišťoval expertní zázemí, 
lépe propojoval soukromý sektor s vědou a výzkumem a umožnil podnikatelům sdílení kontaktů, software 
a testovacích či prototypových zařízení. Důležité je také rozvíjet kompetence k podnikání a inovacím na 
základních, středních a vysokých školách formou soutěží, zapojování do generování myšlenek pro 
podnikání, přizváním do pre-inkubační fáze až po podporu založení start-upu a rozjezdu podnikání.  

Z hlediska podpory podnikání by se město mělo soustředit na pečlivý výběr investorů a zaměřit se na ty, 
kteří budou vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou a kteří dokážou efektivně využít 
nastupujícího fenoménu automatizace a digitalizace (Průmyslu 4.0). Podporu zaslouží také podnikatelské 
příležitosti v sektoru služeb, v cestovním ruchu a kreativních průmyslech. V těchto oborech se často 
uplatňují lidé s vyšším vzděláním a inovativním myšlením, kteří mají dlouhodobý vztah k danému místu a 
mohou využít stávající kapacity pro ekonomickou činnost zejména v centru města, což přispěje k jeho 
oživení a atraktivitě. 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Identifikovat budoucí vzdělávací potřeby pro trh 
práce 21. století a implementovat je do skladby 
oborů, specializace jednotlivých škol a jejich 
vzdělávacích programů 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě, 
místní firmy, Olomoucký kraj 

2. Iniciovat/podporovat co nejužší spolupráci firem a 
vzdělávacích institucí (kariérní poradenství, 
stáže/praxe ve firmách, burzy práce, stipendijní 
programy…) 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě, 
místní firmy 

3. Zlepšovat technické zázemí a vybavení škol, 
podporovat vznik moderních specializovaných 
učeben a zajistit bezpečný příchod dětí 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní; odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; vzdělávací instituce ve 
městě 

4. Podporovat snižování počtu dětí ve třídách MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě 

5. Podporovat další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě 

6. Zasadit se o udržení a zatraktivnění nabídky 
vysokoškolského vzdělávání (orientace na 
atraktivní obory propojené se SŠ nabídkou s 
potenciálem do budoucnosti) 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vysoké a střední školy ve 
městě 

7. Navyšovat kapacity MŠ pro děti od 2 let a 
podporovat rozvoj nabídky dětských skupin 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě 

8. Podporovat rozvoj nabídky celoživotního 
vzdělávání a rekvalifikací 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

vzdělávací instituce ve městě; 
úřad práce 

9. Rozšiřovat nabídku atraktivních nemovitostí a 
prostor pro podnikání v podobě malých 
průmyslových zón, hubů, coworkingových center, 
center sdílených služeb či sdílených dílen 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní; vzdělávací 
instituce ve městě; investoři a 
místní firmy; NNO 
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10. Podpořit vznik inovačního hubu, který by 
poskytoval (pre-)inkubační služby, expertní 
zázemí, a pomáhal sdílení znalostí a lepšímu 
propojení firem a vědy a výzkumu  

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
živnostenský; vzdělávací 
instituce ve městě; investoři a 
místní firmy; NNO 

11. Podporovat investory s inovačním potenciálem a 
produkcí s vyšší přidanou hodnotou v průmyslu, 
službách a kreativních průmyslech na základě 
vytvořených pravidel podpory 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
živnostenský 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Počet studentů VŠ ve městě Alespoň 300 studentů 
zapsaných v roce 2030 ke 
studiu na VŠ ve městě 

vysoké školy ročně sledovat vývoj 

Kapacity MŠ a dětských skupin 
pro děti od 2 let 

Kapacity odpovídající 
poptávce 

příslušný útvar města ročně 

Podíl nezaměstnaných osob Podíl nezaměstnaných osob 
ve městě nepřesahuje podíl 
ČR a Olomouckého kraje o 
více než 0,5 % 

ČSÚ ročně 

Podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných 

Podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na všech 
nezaměstnaných v okrese 
Šumperk nepřesahuje 15 % 
v roce 2030 

ČSÚ ročně sledovat vývoj 

Počet ekonomických subjektů se 
zjištěnou aktivitou ve městě 

Meziroční nárůst ČSÚ ročně 

Vznik Inovačního centra Do roku 2025 bude 
dokončeno Inovační 
centrum, poté meziroční růst 
klientů využívajících služby 
centra 

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu, dále ročně 
sledovat počet klientů 

Opatření 2.2  Efektivní správa města 

Cíle a záměry opatření  

▪ Zefektivnit správu města prostřednictvím inovace jeho řízení a služeb občanům 

Strategie opatření 

Klíčovým předpokladem rozvoje je dosažení co nejefektivnější správy „Good Governance“ města 
zajišťované městským úřadem a jím zřizovaných organizací, který reflektuje aktuální trendy v oblasti 
elektronizace služeb veřejného sektoru. Výsledkem musí být profesionální, otevřená a transparentní 
veřejná správa zajištující efektivní výkon všech agend v samostatné a přenesené působnosti.  Za tím 
účelem by měl mít městský úřad k dispozici aktuální Strategii rozvoje úřadu, ve které bude mít v této 
oblasti formulované střednědobě cíle.      

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům státu na zajištění agend v přenesené působnosti a nárůstu 
administrativy je nezbytné provádět analýzu efektivity stávajících procesů a využití personálních zdrojů 
tak, aby město mohlo reagovat na budoucí potřeby. To vyžaduje aktivní zavadění inovací do činnosti 
úřadu, jehož výsledkem bude vyšší míra automatizace rutinních procesů a digitalizace služeb občanům, 
která vychází z legislativy upravující právo občana na digitální službu. V této souvislosti by mělo město 
na úrovni městského úřadu pokračovat v realizaci metod zlepšování, které se v minulosti osvědčily.  

Městem by měla být v rozvoji preferována chytrá řešení, která jsou v souladu s konceptem Smart City, 
pro jehož uplatnění by mělo město tato řešení posuzovat racionálně jak z hlediska ekonomické 
výhodnosti, tak konkrétních přínosů pro obyvatele. Příležitost v této oblasti představuje také rozvoj 
moderních 5G mobilních sítí. Vhodné je i nadále využívat a zkvalitňovat nástroje participativního přístupu 
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k řízení města, a to s využitím k tomu vhodných přístupů a technologií (např. participativní rozpočet, 
pocitová mapa, mapy zatížení města, otevřená data atd.).  

Město také musí sehrávat a dále posilovat své postavení v rámci celého území Šumperska, které sice 
představuje území s řadou strukturálních problémů, ale které má současně značný rozvojový potenciál. 
Minimálně na úrovni regionální politiky kraje v souladu se Strategií rozvoje Olomouckého kraje musí být 
lídrem ve využívání evropských a národních dotačních příležitostí.   

Součástí dobré správy města je také efektivní využívání spolupráce měst v rámci různých integračních 
platforem, a partnerských měst. Členství města v různých platformách a partnerská spolupráce musí 
městu přinášet konkrétní inspiraci pro inovace a další rozvoj 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Vypracovat Strategii rozvoje Městského úřadu 
Šumperk 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

MěÚ Šumperk – ostatní 
organizační útvary městského 
úřadu 

2. Provádět aktivní dotační management a udržovat 
aktivní zásobník projektů a chytrých řešení  

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – ostatní 
organizační útvary městského 
úřadu 

3. Strategické (vlajkové) projekty města řídit 
v souladu s principy projektového řízení  

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle projektů, externí spolupráce  

4. Pokračovat v aplikaci metod řízení za účelem 
zlepšování činnosti městského úřadu 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

MěÚ Šumperk – ostatní 
organizační útvary městského 
úřadu 

5. Dokončit plnou digitalizaci služeb městského úřadu MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka  

 

6. Automatizovat a robotizovat interní agendy 
městského úřadu   

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

dle jednotlivých agend 
městského úřadu  

7. Zvyšovat podíl otevřených dat poskytovaných 
městem a podporovat rozvoj 5G sítí 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

 

8. Naplňovat aktuálně platnou Informační koncepci 
města Šumperka 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

dle Informační koncepce města  

9. Zvyšovat podíl občanů na rozhodování města 
prostřednictvích participativních metod  

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka 

MěÚ Šumperk – ostatní 
organizační útvary městského 
úřadu 

10. Využívat potenciál členství města v rámci 
integračních platforem 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – ostatní 
organizační útvary městského 
úřadu 

11. Prohloubit spolupráci s partnerskými městy a 
využít je pro realizaci společných projektů  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka  

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Strategie rozvoje městského 
úřadu  

Do roku 2024 schválení 
strategie   

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu 

Výše finančních prostředků 
z ESIF nebo jiných dotačních 
příležitostí 

Roční průměr příspěvku 
z ESIF či jiných dotačních 
příležitostí za celé sledované 
období min 20 mil. Kč 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Návštěvnost portálu občana a 
počet poskytnutých služeb na 
dálku  

Zvýšení návštěvnosti a 
služeb poskytnutých na dálku 
průměrně o 10 % ročně  

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj  
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Metody řízení kvality   Aktivně využívané min. 2 
metody zlepšování 
na městském úřadě  

příslušný útvar města ročně  

Participativní rozpočet  V roce 2025 dosažení 0,25 
% z výše rozpočtu města 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 
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4.3 Prioritní oblast 3: Image města 

 

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti zvýšení 
atraktivity města jak pro návštěvníky, tak pro jeho obyvatele, a 
ve zlepšování celkového vnímání města. 

Opatření se tak zaměřují na rozvoj cestovního ruchu, na 
zlepšení marketingu města, na zkvalitnění vzhledu města a jeho 
veřejného prostoru a na rozvoj a zkvalitnění kulturní, sportovní 
a volnočasové nabídky. 

 

Opatření 3.1  Image a cestovní ruch  

Cíle a záměry opatření  

▪ Systematicky a koncepčně pracovat na image a brandu města prostřednictvím nástrojů 
městského marketingu  

▪ Využít potenciál cestovního ruchu pro zlepšení image města, podnikatelských příležitostí a 
života obyvatel 

Strategie opatření 

Na budování dobré image a brandu města je nezbytné dlouhodobě pracovat a připravit pro něj 
odpovídající podmínky. Za tím účelem musí město cíleně uplatňovat principy a nástroje městského 
marketingu (včetně budování brandu města), který může do města přilákat nejen více turistů, ale také 
nových obyvatel či podnikatelských subjektů. Městský marketing musí být založen na vhodně 
identifikovaných bodech odlišnosti, které budou systematicky komunikovány ve vztahu k jednotlivým 
cílovým skupinám (občané, potenciální noví obyvatelé, návštěvníci/turisté a investoři). Podmínkou 
účinného městského marketingu je důsledné uplatňování jednotné marketingové komunikace města a jím 
zřizovaných organizací, která musí být městem důsledně a profesionálně koordinována a ve spolupráci s 
těmito subjekty realizována. Důležitou součástí je také spolupráce v oblasti komunikace města s jeho 
okolím, kterou je nutné vzájemně posílit, neboť image Šumperka je do určité míry spojována s širším 
územím Jeseníků.  

Stávající obraz města má také vliv na jeho atraktivitu pro cestovní ruch, který prozatím nepředstavuje 
významnou část hospodářství města. Důvodem ale není jen zmíněná image, nýbrž také způsob využití 
turistického potenciálu a nedostatečná úroveň destinační spolupráce. Turismus však může být efektivním 
řešením pro rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí a pro zvýšení kvality života obyvatel. 

Úspěšný rozvoj cestovního ruchu je zcela závislý na kvalitě spolupráce mezi veřejným, soukromým a 
neziskovým sektorem. Rolí města jako vlastníka klíčové turistické infrastruktury a služeb je iniciovat 
vzájemnou spolupráci aktérů, spolupracovat na kvalitnějším využití potenciálu a definování produktů a 
podílet se na marketingové podpoře. Pro realizaci těchto aktivit by měla být vypracována Koncepce 
kulturních a kreativních průmyslů, která konkrétně stanoví priority a směr města nejen v oblasti cestovního 
ruchu, ale také v oblasti kultury a dalších kreativních odvětvích, jelikož všechny tyto oblasti jsou, a měly 
by být, vzájemně značně provázané. Pro koordinaci aktivit a podporu vytváření atraktivní nabídky 
cestovního ruchu je vhodné iniciovat vytvoření role destinačního manažera. Ten by měl zajistit lepší 
koordinaci aktivit na úrovni města (veřejný, soukromý a neziskový sektor) ve vazbě na jeho nejbližší okolí 
tak a činnost v DMO Jeseníky. Přesně vymezení činnosti a způsob jeho vzniku je vhodné řešit v Koncepci 
kulturních a kreativních průmyslů. 

Mezi vhodné rozvojové aktivity dále patří budování kapacitní veřejné infrastruktury cestovního ruchu, 
vhodné využívání volných objektů a rozvojových území (brownfieldů), podpora vzniku nových turistických 
atraktivit, kultivace veřejného prostoru nebo zajištění bezpečnosti a informovanosti pro potřeby 
návštěvníků. Mezi takové aktivity by měla patřit také obnova a modernizace stávající infrastruktury a 
atraktivit cestovního ruchu a rozvoj činností informačního centra. Pro zlepšení způsobu financování aktivit 
v oblasti cestovního ruchu by bylo vhodné zahájit výběr poplatků z ubytovacích kapacit, které by měly 
patřit mezi standardní příjmy z turismu. Výnosy z poplatků by měly být použity na budování infrastruktury 
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cestovního ruchu, činnosti informačního centra, městský marketing nebo podporu destinačního 
managementu. 

Ve vztahu k soukromému sektoru by město mělo vytvářet zdravé prostředí pro rozvoj podnikatelských 
příležitostí a investic. Cílem by tak mělo být vytvoření fungujícího spojení města s jeho brandem (ŽIVÁ = 
kulturní, architektonicky unikátní město s žijícím veřejným prostorem, kde se lidem dobře žije, kde se žije 
zdravým životním stylem; BRÁNA = ideální vstup a centrum pro aktivity v Jeseníkách; JESENÍKŮ = 
blízkost unikátní přírody a hor, cykloturistika, zimní sporty), a přilákání více turistů, kteří se ve městě ubytují 
a využijí město jako centrum pro svou dovolenou a využijí místních služeb a kulturní a sportovní nabídky. 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Vytvořit podmínky pro implementaci Komunikační 
strategie včetně jejího organizačního a finančního 
zajištění 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka   

MěÚ Šumperk – odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, 
tiskový mluvčí  

2. Uplatňovat principy jednotného městského 
marketingu na úrovni města a jeho organizací  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
kanceláře tajemníka, tiskový 
mluvčí, městské organizace 

3. Vypracovat Koncepci kulturních a kreativních 
průmyslů a uplatňovat ji 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic, městské org. a spolky 

4. Iniciovat zajištění role destinačního manažera 
(koordinátora) aktivit cestovního ruchu pro území 
města 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

DMO Jeseníky 

5. Aktivně využívat členství v DMO Jeseníky a 
spolupracovat na posilování image celého regionu 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

DMO Jeseníky 

6. Podporovat vytvoření TOP turistické atraktivity a 
rozvoj další turistické infrastruktury 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; místní podnikatelé 

7. Obnovovat a modernizovat stávající infrastrukturu 
a atraktivity cestovního ruchu 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů  

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic 

8. Rozvíjet činnost informačního centra MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

DMO Jeseníky 

9. Využívat poplatky z pobytu pro rozvoj cestovního 
ruchu ve městě 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury  
a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor finanční 
a plánovací 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Naplňování Komunikační 
strategie  

Plnění ukazatelů úspěchu dané 
strategie 

příslušný útvar 
města 

ročně  

Koncepce kulturních a 
kreativních průmyslů 

V roce 2023 dokončený 
dokument a zahájena jeho 
implementace  

příslušný útvar 
města 

dosažení cíle realizací 
projektu, implementace 
dále dle koncepce 

Pozice destinačního manažera V roce 2023 vytvoření pozice 
destinačního manažera a 
zajištění jeho činnosti  

příslušný útvar 
města 

dosažení cíle realizací 
projektu 

Vznik nové významné atraktivity 
cestovního ruchu 

Dokončený alespoň jeden projekt 
s významným návštěvnickým 
potenciálem  

příslušný útvar 
města 

dosažení cíle realizací 
projektu 

Počet přenocování ve městě Počet přenocování v HUZ 
alespoň 45 000 nocí v roce 2030 

ČSÚ ročně sledovat vývoj 
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Podíl počtu přenocování na SO 
ORP Šumperk 

Navýšit podíl počtu přenocování 
na SO ORP Šumperk alespoň na 
6,5 % do roku 2030 

ČSÚ ročně sledovat vývoj 

Opatření 3.2  Vstřícný veřejný prostor 

Cíle a záměry opatření  

▪ Zlepšovat kvalitu veřejného prostoru ve městě a jeho vstřícnost pro obyvatele města a jeho 
návštěvníky 

Strategie opatření 

Předpoklady pro využívání veřejného prostoru v Šumperku vychází z platného územního plánu, kterým 
byla stanovená celková koncepce jeho stávajícího a budoucího využití. S ohledem na četné změny tohoto 
plánu a nové strategické dokumenty města je však vhodné provést analýzu potenciální potřeby nového 
územního plánu. Další rozvoj veřejného prostoru musí být realizován s respektem ke kulturním a 
přírodním hodnotám města, přičemž ty nejvýznamnější hodnoty jsou součástí ochrany v rámci městské 
památkové zóny. To vyžaduje odborné a nestranné rozhodování o rozvoji města v souladu s potřebami 
jeho obyvatel a dále s urbanistickými, architektonickými, estetickými nebo výtvarnými hodnotami. To by 
mělo být zajištěno zřízením pozice městského architekta a posílením role Komise strategického rozvoje 
a výstavby, za podmínky hlavního zastoupeni odborníků na architekturu a urbanismus. Jako nástroj pro 
odpovědné využívání veřejného prostoru by měly v Šumperku i nadále sloužit územní studie, které se 
v minulosti městu při rozvoji území osvědčily.   

V případě nové výstavby by mělo město vybrané lokality řešit komplexně a zvažovat využití otevřených 
architektonických soutěží obsahujících kvalitativní kritéria, jejichž výsledkem budou návrhy, které 
vyváženě respektují jednotlivé městské funkce (bydlení, rekreace, občanská vybavenost, komerční 
aktivity, cestovní ruch atd.). Město by se mělo soustředit na kvalitní obnovu starších budov, vznik nové 
inspirativní modrozelené infrastruktury a klimaticky neutrální bytovou a komerční výstavbu. Zvláštní 
pozornost by mělo věnovat využití zanedbaných území či posílení vazby veřejného prostoru a vodních 
toků (a vody celkem) ve městě. 

Ke zlepšení kvality veřejného prostorou zejména v centru mohou vhodně přispět realizovaná opatření ve 
vztahu k regulaci reklamního značení, omezování vizuálního smogu nebo sjednocování městského 
mobiliáře. Za tímto účelem by měl být k dispozici manuál veřejných prostranství včetně souvisejících 
metodických postupů a doporučení, přičemž dodržování těchto pravidel musí být městem vyžadováno.   

Veřejný prostor by měl primárně plnit funkci pro potkávání lidí a být místem, ve kterém se něco odehrává 
a lidé se v něm cítí bezpečně. Revitalizace a výstavba veřejných prostor by tak měla zahrnovat 
infrastrukturu a prvky podněcující k trávení volného času a ke komunitnímu životu. Město také musí na 
základě jednotných pravidel motivovat subjekty k využívání veřejného prostoru ke kulturním, 
společenským nebo sportovním aktivitám, které veřejný prostor zatraktivňují. Veřejný prostor by měl být 
rovněž využíván ke komerčním účelům, které přispívají ke zkvalitňování služeb pro obyvatele nebo k jeho 
oživení (např. zábor veřejného prostranství pro restaurační zahrádky, trhy).   

Na využívání veřejného prostoru má také vliv bezpečnost. Město musí prostřednictvím městské policie ve 
spolupráci s Policií ČR důsledně dbát na potírání projevů, které veřejný prostor zatěžují (bezdomovectví, 
výtržnictví, kriminalita nebo jiné patologické jevy). Důležitou součástí je proto důsledná prevence, která 
musí zahrnovat omezování hazardu, důsledné udržování veřejného pořádku, rozvoj kamerového systému 
nebo větší přítomnost městské policie v problémových lokalitách (dále viz opatření 1.2).     

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Provést analýzu potřeby změny stávajícího 
územního plánu města    

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 
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2. Rozvíjet veřejný prostor ve městě v souladu s 
platným územním plánem města a územními 
studiemi 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

 

3. Zřídit pozici městského architekta a posílit roli 
Komise strategického rozvoje a výstavby zejména 
ve strategických investicích města 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

 

4. Revitalizovat památkově chráněné objekty v 
souladu s platným Programem regenerace 
Městské památkové zóny Šumperk 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle Programu regenerace 
Městské památkové zóny 
Šumperk  

5. Podporovat inovativní řešení architektury, např. 
obnovou starších budov / vznik nové, inspirativní 
modrozelené výstavby 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

investoři, vlastníci nemovitostí 

 

6. Soustředit se na rozvoj a regeneraci zanedbaných 
území (včetně revitalizace vodních toků) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

Olomoucký kraj, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, 
CzechInvest  

7. Vytvořit manuál veřejných prostranství včetně 
souvisejících metodik (např. pravidla pro regulaci 
reklamy a jednotný mobiliář ve městě) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů 

8. Motivovat subjekty ve městě k využívání veřejného 
prostoru pro kulturní, umělecké, společenské, 
sportovní nebo vybrané komerční aktivity 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

kulturní instituce ve městě, 
neziskové/soukromé subjekty 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Program regenerace Městské 
památkové zóny  

Aktualizovaný program  příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu 

Manuál veřejného prostranství 
(pravidla reklamy a jednotného 
mobiliáře) 

V roce 2023 nová pravidla 
pro reklamu a jednotný 
mobiliář 

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu 

Počet akcí konaných ve 
veřejném prostoru  

Zvýšení oproti 
předcházejícímu období  

příslušný útvar města ročně  

Opatření 3.3  Pestré kulturní a sportovní vyžití  

Cíle a záměry opatření  

▪ Zkvalitnit a rozšířit zázemí kulturní a sportovní infrastruktury 

▪ Kvalitním koordinovaným marketingem využít kulturní, sportovní a volnočasové nabídky pro 
zlepšení celkové image města 

Strategie opatření 

Kvalitní kulturní, sportovní a volnočasová nabídka odpovídající vzdělanostní a sociální struktuře obyvatel, 
pro jejíž rozvoj město dokáže vytvořit dlouhodobě stabilní a transparentní podmínky, přispívá k posílení 
sounáležitosti obyvatel s městem, jejich vzájemné soudržnosti, oživení veřejného prostoru a celkovému 
zlepšení jeho vnějšího obrazu a atraktivity. 

Z pohledu nabídky disponuje město širokými a vysoce kvalitními možnostmi jak kulturního, tak 
sportovního vyžití. Pro plné využití této nabídky jak pro spokojenost občanů, tak pro větší atraktivitu 
z pohledu návštěvníků, je však nezbytné tyto kulturní a sportovní aktivity a možnosti koordinovat a 
provádět jejich jednotnou marketingovou komunikaci jako součást městského marketingu. Taková 
nabídka by měla být v jednotné, přehledné a ucelené podobě přístupná jak občanům, tak návštěvníkům, 
a to především v digitální podobě umožňující i další funkcionality, jako je rezervace či platba vstupenek. 

V oblasti podpory kultury je nezbytné pokračovat v nastaveném trendu a dále zlepšovat podmínky pro její 
rozvoj, a to nejen jejích tradičních forem, ale rovněž nových progresivních forem tak, aby výsledkem byly 
pestré možnosti pro obyvatele a návštěvníky města. Za tím účelem musí být zlepšována stávající pravidla 
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pro její podporu. Tato pravidla musí kulturní zařízení motivovat ke spolupráci a k rozšiřování nabídky, 
která bude rozprostřená do celého roku. Prostor pro vlastní aktivní kulturní vyjádření je nezbytné 
poskytnout také obyvatelům města, občanským iniciativám a neprofesionálním kulturním, uměleckým a 
společenským aktivitám, a to jak ve veřejném prostoru, tak v jednotlivých kulturních zařízeních na území 
města. Mimo to je nutné nadále investovat do obnovy, rozšiřování a budování kvalitní kulturní 
infrastruktury, konkrétně především do přestavby kulturního domu a jeho okolí. Pro efektivní fungování 
jednotlivých městských organizací musí mít město jasnou vizi, pro jaké cílové skupiny a jakou nabídku 
aktivit chce nabízet v jednotlivých organizacích. Za účelem systematického přístupu k rozvoji kultury a 
využití kreativního potenciálu, by mělo město zpracovat koncepci podpory kultury a kreativních průmyslů 
a zajistit její implementaci a vytvořit pro její implementaci vhodné organizační podmínky.  

V oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit je nezbytné se soustředit na zapojení co největšího počtu 
obyvatel do sportovních a volnočasových aktivit, a to i pro občany, kteří nejsou členy žádného klubu, 
oddílu či spolku. Klíčová je podpora dětí a mládeže, u nichž by mělo být snahou vybudovat na základě 
osvětových programů návyk sportovat a vnímat sport jako samozřejmou součást životního stylu. Město 
proto nadále musí podporovat modernizaci sportovní a volnočasové infrastruktury, její vhodné doplnění a 
vytvářet podmínky pro zajištění jejího maximálního využití. Tím bude vytvořeno kvalitní zázemí pro 
všesportovní přípravu místních sportovních klubů, sportovců, veřejnosti, dětí a mládeže. Mimo to má však 
současná sportovní infrastruktura v kombinaci s vhodnou polohou města v podhůří Jeseníků a vhodným 
uzpůsobením a doplněním i potenciál pro přilákání sportovních klubů a sportovců i ze širšího regionu. Pro 
naplnění tohoto potenciálu by bylo vhodné centralizovat správu a řízení sportovních zařízení a zajistit 
jejich vhodné rozšíření, a vybudovat tak nadregionální sportovní centrum (více viz kapitola 5.7.3). Město 
by proto mělo dokončit svou koncepci rozvoje sportu a zajistit její implementaci. 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Koordinovat kulturní a sportovní aktivity ve městě 
a provádět jejich jednotnou marketingovou 
komunikaci ve vztahu k občanům a návštěvníkům 
města jako součást městského marketingu  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů  

městské organizace a spolky 

2. Podporovat kulturní, sportovní a jiné společenské 
akce z rozpočtu města na základě jednotných 
pravidel  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

městské organizace a spolky 

3. Vypracovat Koncepci podpory kultury a kreativních 
průmyslů a zajistit její implementaci  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic, městské organizace a 
spolky, externí dodavatel 

4. Dokončit Koncepci rozvoje sportu a zajistit její 
implementaci  

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a 
vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic Podniky města 
Šumperka a.s., městské 
organizace a spolky, externí 
dodavatel 

5. Provádět průběžnou pasportizaci sportovní 
infrastruktury ve městě 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

Podniky města Šumperka a.s., 
městské organizace a spolky 

6. Investovat do obnovy, rozšiřování a budování 
kvalitní kulturní, sportovní a volnočasové 
infrastruktury ve vlastnictví města  

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

MěÚ Šumperk – odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů; 
Podniky města Šumperka a.s.; 
TJ Šumperk 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Koncepce podpory kultury  
a kreativních průmyslů 

V roce 2023 dokončený 
dokument a zahájena jeho 
implementace  

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu, implementace 
dále dle koncepce 

Koncepce podpory sportu  V roce 2022 dokončený 
dokument a zahájena jeho 
implementace  

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu, implementace 
dále dle koncepce 
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4.4 Prioritní oblast 4: Udržitelná mobilita a životní prostředí 

 

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti mobility a 
životního prostředí, a to zejména s ohledem klimatické změny, 
kvalitu životního prostředí a šetrné nakládání se zdroji. 

Jednotlivá opatření se tak zaměřují na rozvoj udržitelné 
mobility a dopravy a na kvalitní životní prostředí. 

 

Opatření 4.1  Udržitelná mobilita 

Cíle a záměry opatření  

▪ Omezovat individuální automobilovou dopravu ve městě ve prospěch pěších, cyklistů, 
hromadné dopravy a alternativních (udržitelných) dopravních forem 

▪ Zvýšit bezpečnost v dopravě, zejména s důrazem na pohyb pěších a cyklistů 

Strategie opatření 

Možnost přirozeného pohybu lidí po městě podstatně ovlivňuje jeho atraktivitu pro život obyvatel, 
návštěvníky a rozvoj podnikatelských příležitostí. Dopravní systém musí odpovídat významu dopravy, 
a proto je nezbytné jej řešit komplexně jako soubor dílčích opatření zahrnující veřejnou hromadnou 
dopravu, individuální automobilovou, ale také cyklistickou a pěší dopravu. Koncepční přístup by město 
mělo uplatňovat prostřednictvím Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) a jeho strategického rámce.  

Město částečně trpí svou odlehlejší polohou a horší dopravní dostupností. Zároveň skrz město vede 
významný dopravní tah na Jeseník, který je zdrojem tranzitní dopravy, generující zvýšené emise, hluk, 
vibrace a celkové zatížení dopravy. Město proto musí aktivně vyjednávat s institucemi veřejného sektoru 
a usilovat o zlepšení silniční dostupnosti města a vymístění tranzitní dopravy mimo jeho zástavbu, 
případně alespoň omezení jejích dopadů. 

I mimo hlavní tranzitní tah je město zatíženo intenzivní automobilovou dopravou. Musí proto hledat vhodná 
a vzájemně navazující opatření pro snížení intenzity automobilové dopravy ve městě, která by měla být 
doprovázena aktivní politikou města v oblasti řešení dopravy v klidu, která je dlouhodobým problémem 
zejména na některých šumperských sídlištích. Výsledný systém parkování by měl využívat řešení 
zvýhodňující jiné formy dopravy před automobilovou a zároveň kapacitně uspokojit potřeby jak místních 
obyvatel, tak návštěvníků města.  

Proto město musí usilovat také o další zatraktivnění městské hromadné dopravy (MHD). To vyžaduje její 
přizpůsobení požadavkům obyvatel, což může do budoucna naplnit rozvoj konceptu MHD na vyžádání, 
ale také další investice do chytrých řešení. 

Město by také mělo usilovat o plošné zklidňování dopravy, které vede ke zvýšení bezpečnosti provozu, 
zmírnění hlučnosti a emisí škodlivin či skromnějšímu dimenzování komunikací ve prospěch společenské 
funkce ulic. Pro zvyšování dopravní bezpečnosti by pak město obecně mělo naplňovat aktivity z akčních 
plánů Strategie BESIP 2021–2030.  

Šumperk je vzhledem k morfologii terénu ideální pro rozvoj cyklistické nebo pěší dopravy. Město by proto 
mělo vytvářet podmínky pro její větší zapojení do svého dopravního systému (vytváření cyklopruhů, 
budování cyklostezek, cyklistické infrastruktury atd.). Podporován by měl být vznik atraktivních a 
bezpečných dopravních spojení pro chodce a cyklisty propojujících centrum, periferie a již stávající trasy, 
stejně jako umožnění pohybu cyklistů přímo v centru města. 

V souladu s trendy by město mělo podporovat také alternativní formy dopravy, jejichž rozvoj souvisí s 
rychlým rozvojem sdílené ekonomiky a moderních technologií, které mohou přispět k celkovému zlepšení 
dopravního systému města. Vhodnou formou je podpora rozvoje elektromobility, autonomní mobility či 
vodíkové dopravy prostřednictvím budování související infrastruktury nebo vytváření podmínek pro sdílení 
dopravních prostředků. 
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Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Vypracovat a naplňovat Plán udržitelné městské 
mobility 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

2. Aktivně vyjednávat s institucemi veřejného sektoru 
a usilovat o zlepšení silniční dostupnosti města a 
vymístění tranzitní dopravy mimo zástavbu města 
(či omezení jejích dopadů) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

Olomoucký kraj, Ministerstvo 
dopravy, ŘSD, SFDI 

3. Přijímat vhodná opatření ke snížení intenzity 
automobilové dopravy ve městě a zklidňování 
dopravy 

MěÚ Šumperk – odbor 
dopravy 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic; dále dle PUMM 

4. Najít vhodné řešení problematiky parkování a 
nedostatečných parkovacích kapacit 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

5. Vhodnými opatřeními zvyšovat bezpečnost 
v dopravě (např. realizací opatření z akčních plánů 
Strategie BESIP 2021–2030), a to včetně pohybu 
cyklistů a pěších 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

6. Budovat systém dopravních spojení pro pěší a 
cyklisty a propojovat již stávající trasy 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

7. Podporovat rozvoj cyklodopravy (doplňující 
infrastruktura, systém sdílení kol apod.) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

8. Zatraktivňovat městskou hromadnou dopravu 
(MHD) pro obyvatele a návštěvníky města 

MěÚ Šumperk – odbor 
dopravy 

dle PUMM 

9. Vytvářet podmínky pro alternativní formy dopravy 
(elektromobilita, autonomní mobilita, sdílení 
dopravních prostředků) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

dle PUMM 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Podíl dělby přepravní práce Vyšší podíl dělby přepravní 
práce pro pěší, cyklo a 
veřejnou dopravu 

dle PUMM v roce 2026 a 2030 

Počet dopravních nehod Meziroční pokles Centrum dopravního 
výzkumu 

ročně 

Systém sdílení kol Do roku 2024 zavedený 
systém, poté meziroční 
nárůst použití služby 

příslušný útvar města dosažení cíle realizací 
projektu, dále sledovat 
ročně vývoj   

Počet přepravených cestujících v 
MHD 

Meziroční nárůst  příslušný útvar města ročně 

Délka cyklostezek a stezek pro 
pěší a cyklisty na území města 

Zvýšit délku cyklostezek a 
stezek pro pěší a cyklisty 
z cca 5,3 km alespoň na 12 
km do roku 2030 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Délka cyklopruhů na území 
města 

Nárůst délky vyznačených 
cyklopruhů, odpovídajících 
legislativě 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 
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Opatření 4.2  Kvalitní životní prostředí   

Cíle a záměry opatření  

▪ Zlepšovat kvalitu životního prostředí ve městě a v jeho okolí 

▪ Posilovat zapojení města do oběhového hospodářství a snižovat uhlíkovou stopu města 

Strategie opatření 

Město může svým přístupem vztah obyvatel k životnímu prostředí pozitivně ovlivňovat, snižovat svou 
ekologickou stopu a preferovat řešení, která jsou z hlediska jednotlivých složek životního prostředí 
dlouhodobě udržitelná. Za tím účelem musí aktivně využívat moderní SMART řešení a principy cirkulární 
ekonomiky, které mu umožní podstatně zlepšit efektivitu nakládání se svými zdroji a lépe řešit negativní 
dopady na životní prostředí. Jelikož je město svými obyvateli oceňováno pro svou polohu v blízkosti 
přírody, pro svůj vysoký podíl městské zeleně a celkově možnosti zdravého životního stylu, mělo by být 
jeho ambicí zařadit se mezi leadery v zelených, ekologických a inovativních řešeních v České republice, 
k čemuž mohou přispívat i vzdělávací instituce ve městě. Je vhodné proto zvážit přistoupení města 
k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a zařadit se tak po bok 84 měst a obcí v ČR, 
kam patří nejen většina největších měst včetně Olomouce, ale třeba i blízký Jeseník. 

Město by se mělo připravovat na dopady změny klimatu, které ho budou v budoucnu stále více ovlivňovat 
(např. sucho, povodně či jiné katastrofy). Vhodné je tak zpracovat Adaptační strategii na změnu klimatu 
(případně Akční plán pro udržitelnou energii a klima, jehož vytvoření je povinné v rámci výše zmíněného 
Paktu) a zajištění její implementace. V této oblasti je vhodné se zaměřit na přirozenou zádrž vody v krajině 
i ve městě a využívání dešťové vody. K tomu by mělo být směřováno již na úrovni veřejných zakázek, 
město by se mělo snažit využívat dešťovou vodu, případně budovat propustné povrchy, a nesvádět ji do 
kanalizace a také by např. měla být posouzena možnost návratu potoků do původních koryt. Důležité je 
realizovat analýzu současného stavu protipovodňové ochrany, identifikovat slabá místa a nutná opatření, 
která následně i ve spolupráci a koordinaci s dalšími relevantními subjekty realizovat. 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, město by mělo naplňovat opatření k Programu zlepšování kvality ovzduší, 
včetně časového plánu provádění opatření. Ke snižování emisí a hluku z dopravy může přispět její 
vytěsňování z města, preference a podpora využívání alternativních forem veřejné i individuální dopravy 
a nízkoemisních řešení, případně vysazování zeleně v blízkosti zdrojů znečištění. Pro řešení lokálních 
zdrojů znečištění v podobě lokálních topenišť je nutné vést informační kampaň a motivovat obyvatele k 
využívání ekologických druhů vytápění. Oblastí, kterou by se město mělo zabývat, je i kvalita a efektivita 
veřejného osvětlení, a to jak s ohledem na energetickou náročnost, tak na světlený smog ve městě. 
Celkově by město mělo podporovat a realizovat nízkouhlíková řešení ve všech oblastech jeho fungování 
(odpovědné zadávání, správa a údržba městských objektů, nová výstavba, doprava, vzdělávání 
zaměstnanců apod.) a postupnými kroky směřovat ke snižování své uhlíkové stopy. 

I vzhledem k nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství se musí město co nejvíce řídit dle 
principů cirkulární ekonomiky a aktivně ve spolupráci s odborníky hledat příklady nejlepší praxe vhodně 
aplikované na prostředí města Šumperka. Mezi takové aktivity patří cirkulární zadávání veřejných zakázek 
(tedy sociálně a environmentálně odpovědné zadávání respektující principy oběhového hospodářství), 
digitalizace odpadového hospodářství a využívání SMART řešení (např. pasportizace, evidence a 
očipování nádob), podpora kompostování, vznik re-use centra či vlastní recyklace, případně zapojení 
drobných podnikatelů do systému města. Klíčovým úkolem je i nadále působit na obyvatele osvětou, 
prevencí a pozitivní motivací tak, aby se zvyšoval podíl vytříděného odpadu. 

Město by mělo dokončit a aktualizovat pasporty veškeré technické infrastruktury, a ty následně 
digitalizovat do veřejné digitální technické mapy města. Nadále by město mělo usilovat o rozvoj SMART 
řešení v technické infrastruktuře, především pak rozvoj chytrého veřejného osvětlení a datové sítě 
využitelné např. v dopravě a parkování. Potřebné investice do rozvoje a modernizace technické 
infrastruktury je vhodné koordinovat s ostatními investicemi tak, aby její obnova probíhala s co nejmenšími 
dopady na běžný život obyvatel (uzavírky komunikací, dopravní omezení atd.). Město musí aktivně 
spolupracovat s dalšími vlastníky technické infrastruktury a dbát na to, aby její obnova probíhala 
koordinovaně. 

Město musí být schopno identifikovat přírodně cenná území a rozvíjet je v souladu s požadavky na jejich 
ochranu. Pro svůj rozvoj by proto mělo přednostně využívat území s ekologickou zátěží (brownfieldy) 
oproti rozrůstání se do krajiny a přírodně hodnotných území. Šumperk je městem s vysokým podílem 
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zelených ploch. Na základě Studie sídelní zeleně Šumperk je podstatné definovat dlouhodobý přístup 
města pro péči o zeleň, včetně koncepčního přístupu k výsadbě, a to s ohledem na změnu klimatu. 

Typové aktivity Garant 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Vypracovat Adaptační strategii na změnu 
klimatu, případně přistoupit k Paktu starostů a 
primátorů pro udržitelnou energii a klima a 
vypracovat Akční plán pro udržitelnou energii a 
klima, a vybraný dokument implementovat 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP 
a investic 

Příslušné odbory MěÚ 
Šumperk 

2. Podporovat environmentálně udržitelná a 
uhlíkově neutrální řešení ve všech oblastech 
fungování a rozhodování města 
(odpovědné/cirkulární zadávání, výstavba, 
fotovoltaické a solární panely na budovách 
města, vzdělávání zaměstnanců…) 

MěÚ Šumperk – kancelář 
tajemníka 

jednotlivé odbory MěÚ 

3. Během rekonstrukcí a investičních akcí 
podporovat a realizovat opatření na zvýšení 
zádrže a využití dešťové vody, případně na 
využití šedé vody v budovách 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP 
a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí 

4. Iniciovat jednání a koordinaci protipovodňových 
opatření s dalšími relevantními subjekty na 
povodí Desné a tato opatření realizovat 

MěÚ Šumperk – krizové 
řízení 

MěÚ Šumperk – krizové řízení, 
odbor životního prostředí; 
odbor strategického rozvoje, 
ÚP a investic 

5. Naplňovat Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Střední Morava–CZ07, včetně časového 
plánu provádění opatření pro město Šumperk 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí 

MěÚ Šumperk – odbor 
dopravy, odbor strategického 
rozvoje, ÚP a investic, odbor 
majetkoprávní, odbor výstavby, 
PMŠ a.s. 

6. Naplňovat zásady, cíle a opatření pro nakládání 
s odpady podle platného Plánu odpadového 
hospodářství 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí 

-  

7. Vybudovat zařízení k předcházení vzniku 
odpadů a k nakládání s odpady (re-use 
centrum, nový sběrný dvůr, apod.) 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP 
a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí, NNO 

8. Zavést systém chytrého odpadového 
hospodářství, optimalizující náklady a 
umožňující příslušná opatření na základě dat 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí 

společnosti zajišťující 
odpadové hospodářství města, 
společnosti nabízející řešení 
projektu 

9. Aktualizovat Energetickou koncepci města 
Šumperka, zavádějící mj. energetický 
management, a naplňovat ji 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí, odbor 
výstavby, PMŠ a.s. 

10. Dokončit/aktualizovat pasportizaci technické 
infrastruktury města 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí, odbor 
výstavby, PMŠ a.s. 

11. Dokončení digitální technické mapy MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP 
a investic 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

12. Rozšiřovat SMART řešení v technické 
infrastruktuře, zejména chytré veřejné osvětlení 
a datové sítě, využitelné např. v dopravě a 
parkování 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí, odbor 
strategického rozvoje, ÚP a 
investic, odbor výstavby, PMŠ 
a.s. 

13. Aktivně koordinovat investiční aktivity do 
technické infrastruktury s jednotlivými 
dotčenými orgány 

MěÚ Šumperk – odbor 
strategického rozvoje, ÚP 
a investic 

- 

14. Implementovat návrhy stanovené Studií sídelní 
zeleně Šumperk 

MěÚ Šumperk – odbor 
majetkoprávní 

MěÚ Šumperk – odbor 
životního prostředí 
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15. Podporovat environmentální výchovu na 
školách a vzdělávání a osvětu pro širokou 
veřejnost 

MěÚ Šumperk – odbor 
školství, kultury a vnějších 
vztahů 

vzdělávací instituce města 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat 
Způsob 
vyhodnocení   

Strategie v oblasti klimatu a 
udržitelného nakládání s 
energiemi 

V roce 2023 dokončená 
Adaptační strategie na 
změnu klimatu nebo Akční 
plán pro udržitelnou 
energii a klima a následná 
implementace 

příslušný útvar města dosažení cíle 
realizací projektu, 
implementace dále 
dle koncepce 

Klimasken města (hodnocení 
příspěvku města ke změně 
klimatu a jeho adaptace na její 
dopady) 

Zlepšení celkového 
indexu v roce 2026 a 
v roce 2030 oproti roku 
2022 

výpočet na 
https://www.klimasken.sk/cs/  

sledování vývoje 
indexu v roce 2026 a 
2030 oproti 
výchozímu stavu roku 
2022 

Protipovodňová ochrana V roce 2030 dokončená 
protipovodňová ochrana 
chránící město před 
alespoň 50letou vodou. 

příslušný útvar města dosažení cíle 
realizací projektu 

Energetická koncepce města V roce 2023 dokončená 
nová energetická 
koncepce města a 
následně její 
implementace 

příslušný útvar města dosažení cíle 
realizací projektu, 
implementace dále 
dle koncepce 

Zachování klesajícího trendu 
koncentrací znečišťujících látek 
PM10, PM2,5 a NO2 v ovzduší 
(roční průměr) 

Meziroční pokles 
sledovaných koncentrací 
(jako průměr pěti 
posledních let) 

ČHMÚ ročně 

Množství odpadu ukládaného 
na skládku 

Nejpozději od roku 2025 
(a ve všech následujících 
letech) produkovat dané 
množství na osobu 
odpovídající maximálně 
limitu pro základní sazbu 
dle legislativy 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Procento vytříděného odpadu 
z celkového objemu 
komunálního odpadu 

Nejpozději od roku 2025 
minimálně 60 % 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 

Studie sídelní zeleně Šumperk Sledovat plnění návrhové 
části dokumentu 

příslušný útvar města ročně sledovat vývoj 
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5 Implementační část  

Předmětem implementační části je stanovení způsobu realizace, monitoringu a vyhodnocování 
SPR v průběhu jeho platnosti. V této části jsou uvedeny nástroje implementace v podobě akčního 
plánu, který představuje prováděcí dokument upřesňující definovanou strategii. Součástí je také 
plán řízení rizik, změn a návrh způsobu financování SPR.   

5.1 Způsob řízení a řídící struktura SPR  
 

Pro implementaci SPR musí být nastaven vhodný způsob řízení 
včetně organizační struktury, ve které jsou správně definovány 
role jednotlivých subjektů podílejících se na naplňování 
dokumentu.  

Strategické změny, které má být prostřednictvím implementace SPR ve města dosaženo, je 
možné docílit pouze vhodným nastavením způsobu řízení včetně organizační struktury SPR. 
Základním principem implementace je tak dodržování principů projektového řízení, a to jak 
na úrovni městského úřadu, tak spolupracujících zainteresovaných stran.        

Řídící (strategický) výbor SPR 

❖ Působí v implementační fázi jako iniciativní a poradní orgán rady města. Jeho složení 
reflektuje jak výkonnou (starosta, místostarostové, volení zástupci města), tak i 
odbornou složku (zástupci městského úřadu, příp. příspěvkových organizací).  

❖ Takto ustanovenému výboru budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování. Jeho 
úkolem je dohled nad realizací a aktualizací SPR. 

Gestor SPR – Městský úřad Šumperk  

❖ Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic je pořizovatelem a 
gestorem tohoto dokumentu. Koordinuje implementaci dokumentu ve vztahu k ostatním 
tematickým strategickým dokumentům v působnosti města.  

❖ Gestor připravuje akční plán a jeho vyhodnocení, které předkládá k projednání řídícímu 
výboru a vedení města Šumperka. Ze své pozice se podílí na realizaci vybraných 
aktivit/projektů.  

Garanti aktivit opatření SPR 

❖ Pro každou aktivitu je určen garant, který odpovídá za koordinaci činností, jež se dané 
aktivity týkají, a za její věcné naplňování.   

❖ Dokument dále stanovuje okruh subjektů, se kterými by garant měl na dané aktivitě 
spolupracovat tak, aby bylo docíleno jejího dosažení. Tento okruh není úplný, ale 
představuje pouze předpokládané subjekty, které by podle jejich gescí měly na dané 
aktivitě/projektu spolupracovat.  

Návrh typových aktivit/projektů Garant 
(odpovědný subjekt) 

Spolupráce 

      

Název aktivity, která má být v rámci opatření 
zrealizována a povede k naplňování 

stanoveného opatření  

Identifikace garanta věcně 
odpovědného za naplňování 

dané aktivity/projektu SPR    

Identifikace spolupracujícího subjektu 
podílejícího se na naplňování dané 
aktivity/projektu SPR.      
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Odborné pracovní skupiny 

❖ Odborné pracovní skupiny byly vytvořeny pro každou prioritní oblast SPR, a to ze 
zástupců města, odborné veřejnosti, dalších veřejných institucí a zástupců občanské 
společnosti za účelem zpracování SPR.  

❖ Odborné pracovní skupiny budou také součástí procesu implementace SPR, ve kterém 
budou plnit důležitou poradní roli při zpracování akčních plánů a jejich vyhodnocení. 
Informace o aktuálním složení odborných pracovních skupin má k dispozici Odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic. 

Komise rady města 

❖ Komise rady jsou odborné poradní orgány rady města, ve kterých jsou pravidelně 
projednávány vybrané záměry vyplývající z realizace SPR. 

Rada/zastupitelstvo města   

❖ Rada a zastupitelstvo města schvalují dokument případně jeho aktualizace. Rada 
města každý rok projednává a schvaluje vyhodnocení předešlého akčního plánu a nový 
akční plán na další roční období. Podle jednotlivých záměrů realizovaných v rámci 
implementace SPR rada, případně zastupitelstvo, schvaluje potřebné výdaje.  

5.2 Nástroje implementace SPR 

 Nástroje implementace slouží k tomu, aby to, co bylo 
naplánováno v době vytváření dokumentu, případně jeho 
aktualizace, bylo také provedeno. Základním nástrojem 
implementace je Akční plán, dále pak zásobník projektů a klíčové 
vlajkové projekty.       

Akční plán  

❖ Akční plán je prováděcím dokumentem SPR, který je zpracovaný na období jednoho 
roku, se zahrnutím výhledu do dalších let. Dokument připravuje Odbor strategického 
rozvoje, územního plánování a investic ve spolupráci s garanty jednotlivých aktivit 
dokumentu.  

❖ Proces tvorby akčního plánu (a jeho následná aktualizace) musí být úzce spjat s 
procesem rozpočtování. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem 
nebo jiným (externím) zdrojem financování a korespondovat s rozpočtovým výhledem. 
Pokud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj 
financování, nemohou být jeho součástí. V případě, že bude rozhodnuto o realizaci 
projektu financovaného z participativního rozpočtu, pak i takový projekt je součástí 
akčního plánu.  

Zásobník projektů  

❖ Zásobník projektů je databáze projektových námětů, iniciativ a zkušeností, zahrnující 
projekty ve všech fázích životního cyklu. Tyto projekty mají potenciál stát se 
rozvojovými projekty města, pokud orgány města takto rozhodnou (tedy mohou být 
přeřazeny ze zásobníku do akčního plánu).  

❖ Přeřazení projektového námětu ze zásobníku do akčního plánu závisí především na 
jeho prioritě, ale také na dostupnosti externích zdrojů financování, tedy především 
prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, případně dalších 
finančních mechanismů. 

❖ Základní výčet klíčových projektů je uveden v části 5.8.   
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Vlajkové projekty  

❖ Vlajkový projekt je systémovým projektem strategického významu, který řeší komplexní 
problém/rozvoj města a má z hlediska výsledků značný dopad. Vlajkový projekt musí 
mít návaznost na SPR nebo jiné integrované iniciativy rozvíjené v území a měl by být 
ideálně financován z více zdrojů. Vlajkový projekt je vždy také součástí zásobníku 
projektů města. Každý vlajkový projekt by měl mít vlastní řídící strukturu a vlastního 
projektového manažera. 

❖ Pro každý vlajkový projekt je zpracovaná karta v této struktuře:  

o Název projektu  
o Cíl projektu  
o Časový rámec a vazba na SPR:  

▪ Časový rámec realizace  
▪ Vazba na prioritní oblasti SPR 
▪ Vazba na opatření SPR 

o Organizační zajištění a financování projektu:  
▪ Nositel  
▪ Partneři 
▪ Rozpočet 
▪ Zdroje financování 

o Popis projektu 
o Umístění / dotčené území 
o Cílová skupina projektu 
o Výstupy projektu  
o Dopady projektu 
o Způsob vyhodnocení dopadu 

5.3 Vyhodnocování naplňování SPR  
 

Měření dosaženého pokroku u jednotlivých částí SPR je 
prováděno na základě ukazatelů úspěchu (indikátorů), které jsou 
stanoveny pro úroveň strategických cílů a strategických opatření. 

V dokumentu jsou pro účely jeho vyhodnocování a měření dosaženého úspěchu stanoveny dva 
základní typy indikátorů: 

❖ Ukazatel úspěchu (indikátor) – kontextu: je stanoven na úrovni strategických cílů a 
slouží pro měření celkové účinnosti navržené strategie. Jeho naplnění závisí na způsobu 
implementace dokumentu, ale také na vnějších podmínkách, jako je např. ekonomický 
vývoj či institucionální prostředí. Pokud dojde k objektivním změnám vnějších podmínek, 
případně k podstatné změně způsobu implementace, je nezbytné hodnoty těchto 
ukazatelů aktualizovat. 

Ukazatel úspěchu pro měření  
strategických cílů 

Výchozí 
hodnota  

Výhled  
2030 

Zdroj pro 
měření  

    

Název kritéria úspěchu (indikátorů), 
prostřednictvím kterého je měřen celkový 
dopad SPR.  

Výchozí hodnota indikátoru, 
vůči které se posuzuje míra 
naplnění.  

Očekávaná hodnota 
cílového stavu kritéria 
úspěchu.  

Specifikace zdroje pro 
výpočet hodnoty kritéria 
úspěchu.  
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❖ Ukazatel úspěchu (indikátor) – výsledku: je stanoven na úrovni dílčích strategických 
opatření a slouží k měření způsobu dosažení stanovených opatření a aktivit. 

Ukazatel úspěchu  
Kritérium 
úspěchu 

Zdroj dat 
Způsob 

vyhodnocení   

    

 
 
 

Ukazatele úspěchu (indikátory) nejsou určeny pro všechny aktivity/projekty, neboť by to nebylo 
účelné. Vyhodnocování však probíhá pro všechny aktivity/projekty, které jsou ve SPR stanoveny. 
Pokud není na úrovni aktivity/projektu stanoven konkrétní ukazatel úspěchu, je vyhodnocení 
provedeno slovně s využitím relevantních informací dokládajících posun v realizaci.  

Tabulka 2: Doporučená šablona pro vyhodnocení SPR 

PRIORITNÍ OBLAST 1 
Soudržnost obyvatel města 

Opatření Aktivita/projekt Garant Způsob naplnění (komentář)  
Finanční náročnost  

(v tis. Kč) 

Indikátor  
(pokud je relevantní) 

Návrh 
dalšího 
postupu 

Výchozí 
stav 

Aktuální 
stav 

Cílový 
stav 

1.
1 

D
os

tu
pn

é 
a 

kv
al

itn
í b

yd
le

ní
 1.         

2.         

3.         

4.         

Zdroj: KPMG Česká republika 

5.3.1 Harmonogram vyhodnocování SPR 

Naplňování SPR by mělo být průběžně (v pravidelných intervalech) hodnoceno (evaluováno). 
Základní vyhodnocení by mělo být prováděno každý rok v návaznosti na zpracování akčního 
plánu, který je nástrojem operativního řízení a jímž je SPR postupně naplňován. 

Komplexní dopadovou evaluaci je vhodné provádět za delší časové období tak, aby mohlo být 
ověřeno nejen formální naplnění jednotlivých aktivit/projektů, ale také jejich dopady na rozvoj 
města. Dopadové evaluace SPR je doporučeno provést za tato období:  

❖ Průběžná evaluace SPR – provedená v roce 2025 

❖ Závěrečná evaluace SPR – provedená v roce 2030 jako součást tvorby aktualizace SPR 
na období 2030+ 

 

 

Název ukazatele úspěchu 
(indikátorů), prostřednictvím 
kterého je měřen výsledek. 
stanované aktivity Strategie  

Stanovuje zdroj informací 
(dat), které jsou využity 
pro měření. 

Stanovuje, co je 
považováno za kritérium 
úspěšnosti naplnění. 
stanovené aktivity 

Stanovuje, jakým způsobem a v jaké 
frekvenci je ukazatel úspěchu 
vyhodnocován. 
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5.4 Řízení rizik SPR 

 Období implementace je přirozeně spojeno s určitou mírou 
nejistoty a riziky. Z tohoto důvodu je nezbytné průběžně 
identifikovat rizika tak, aby na ně bylo možné včas reagovat 
vhodnými opatřeními a strategické směřování města s ohledem 
na tato rizika vhodně přizpůsobit.  

Vzhledem k tomu, že rizika se v čase mohou vyvíjet, přičemž některá mohou zcela vymizet a jiná 
naopak vzniknout, je vhodné s riziky pracovat průběžně. 

Každé správně řízené riziko tak místo negativního dopadu na způsob implementace může 
naopak představovat pozitivní rozvojovou příležitost. Za tím účelem město musí pravidelně rizika 
sledovat a vyhodnocovat jejich dopad.   

Vyhodnocení stávajících a identifikace nových rizik z pohledu implementace je prováděno 
gestorem dokumentu ve spolupráci s odpovědnými subjekty za plnění aktivit a projektů 
vyplývajících ze strategických opatření. 

5.5 Plán řízení změn SPR 
 

V průběhu implementace dokumentu může dojít k objektivní 
potřebě provedení jeho úpravy. Podstatné je, aby taková změna 
byla správně řízena.  

V průběhu realizace dokumentu může dojít k objektivní potřebě dílčích změn. Tato potřeba může 
být způsobena jak vnějšími (rozhodnutí kraje/vlády/EU, nepříznivý ekonomický vývoj, krize, 
živelní pohroma atd.), tak vnitřními faktory, kdy potřeba změny vyvstane při průběžném 
monitorování cílů SPR nebo v důsledku rozhodnutí na úrovni vedení města.  

Rozhodnutí, zda je nutné některé části SPR upravit, je součástí základního procesu každoročně 
prováděného vyhodnocení nebo výsledkem dopadové evaluace. O aktualizaci dokumentu 
rozhodují samosprávné orgány města – rada/zastupitelstvo města. 

5.6 Financování SPR 

 

Financování opatření, aktivit a konkrétních projektů musí být 
zajištěno prostřednictvím vícezdrojového financování. Město 
musí být schopno využívat pro implementaci různé zdroje 
financování a prostředky na jednotlivé rozvojové projekty 
efektivně sdružovat.  

Zdroji pro financování SPR by měly být:   

❖ rozpočet města Šumperka a rozpočtový výhled, včetně rozpočtů organizací zřizovaných 
městem   

❖ rozpočet Olomouckého kraje a jeho organizací (krajské dotační tituly) 
❖ Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 2021+, komunitární programy EU 
❖ fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska 
❖ národní dotační tituly 
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❖ ostatní veřejné instituce (např. správy NPÚ, SŽ, ŘSD, MMR, MPO, MŽP) 
❖ finanční zdroje soukromých subjektů (soukromé investice) jako součást PPP projektů 

nebo čistě soukromé zdroje, které naplňují cíle SPR  
❖ finanční zdroje neziskových organizací 

Předpokládané finanční nároky na implementaci SPR závisí na rozhodnutí vedení města, přičemž 
vychází z jeho aktuálních rozpočtových možností, včetně jeho úspěšnosti při získávání externích 
finančních zdrojů (dotace, investice). Úspěšnost realizace SPR závisí na schopnosti města 
finanční prostředky na rozvojové aktivity získávat z více různých zdrojů a na jeho schopnosti 
efektivně čerpat dotační prostředky.   

Finanční nároky na celkovou implementaci SPR jsou obtížně vyčíslitelné. Vyčíslení některých 
projektů vyžaduje vypracování studií proveditelnosti obsahující upřesnění finančních potřeb.  

5.7 Vlajkové projekty města 

 

Součástí SPR je seznam vlajkových projektů města, které jsou 
definovány na základě jednotlivých opatření strategického 
dokumentu. Jedná se o systémové projekty strategického 
významu, které řeší komplexní problém/rozvoj města a které mají 
z hlediska výsledků značný dopad pro obyvatele města a další 
zainteresované strany.   

Níže uvedený seznam může být v průběhu implementace dokumentu upravován v návaznosti na 
aktuální vývoj a potřeby města. 

 

 

 

Udržitelné městské 
bydlení 

SMART Šumperk Manufaktura 
Šumperkem pěšky 

i na kole 

Inovační centrum 
Šumperk 

Národní sportovní 
centrum Šumperk 

1 3 2 

6 5 4 

Dům Kultury Šumperk 

7 
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5.7.1 Udržitelné městské bydlení 

Název projektu  Udržitelné městské bydlení 

Cíl projektu 

Cílem projektu je vznik nových městských čtvrtí, které umožní jak individuální výstavbu rodinných 
domů, tak bytové bydlení, a revitalizace existujících čtvrtí, zejména sídlišť. Nové čtvrti (i nově 
zrevitalizované) by měly respektovat prvky trvale udržitelného bydlení, být environmentálně citlivé, 
využívat moderních technologií, být otevřené komunitnímu životu a vytvářet prostředí pro přívětivé 
prostředí napříč generacemi i sociálním postavením. To zahrnuje dostatek zeleně, nevysoké budovy, 
využívaní obnovitelných zdrojů energie, maximální využití srážkové vody, uhlíkově neutrální provoz 
budov, chytré osvětlení, nabíjecí stanice pro elektromobily, prostory pro setkávání, zajištění občanské 
vybavenosti apod. Zároveň by část bytové výstavby měla být realizována přímo městem, aby došlo 
k navýšení počtu městských bytů a zvýšily se možnosti realizace bytové politiky města. Vznik nových 
čtvrtí a revitalizace stávajících by měly být realizovány na základě hotových či nově zpracovaných 
územních studií. 

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2030 • PO – 1, 3, 4 • SO – 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.2 

Organizační zajištění 
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk  • developeři 

• architekti 

• stanoven dle studií 
jednotlivých částí 
projektu 

• vlastní zdroje 

• evropské fondy 

• MMR 

• investoři/developeři 

Popis projektu  

• vybudování dopravní a technické infrastruktury pro nové čtvrti a příprava parcel pro výstavbu 

• zajištění výstavby bytových domů (soukromými developery či vlastním developmentem) 

• stanovení podmínek pro potenciální investory, odpovídajících potřebám města a cílům projektu 

• vznik alespoň 100 nových bytů ve vlastnictví města 

• revitalizace sídlišť a obytných čtvrtí dle územních studií 

• příprava potenciálních dalších rozvojových ploch města (navazující pozemky na lokalitu 
Bratrušovská, západní část lokality mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou, či rozvojové 
plochy na západě města) – zpracování územních studií, výkupy pozemků apod. 

Umístění / dotčené 
území 

• rozvojová oblast Bratrušovská (pod domovem pro seniory)  

• rozvojová oblast Anglická 

• rozvojová oblast Karlov 

• rozvojová oblast Šumavská (mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou) 

• další potenciální rozvojové oblasti 

• další stávající čtvrti a sídliště 

Cílová skupina 
projektu 

• noví a stávající obyvatelé města (všechny věkové skupiny se zaměřením na rodiny s dětmi) 

• ekonomické subjekty  

• vlastníci nemovitostí  

• investoři/developeři   

Výstupy projektu  

• nabídka nových bytů (zčásti městských) a připravených parcel pro individuální výstavbu 

• nabídka nových prostor pro komerční využití 

• vznik nových čtvrtí a nových veřejných prostranství 

• zrevitalizované čtvrti 

Dopady projektu 

• snížení či zastavení úbytku obyvatel města 

• zvýšení dostupnosti bydlení pro všechny cílové skupiny 

• zlepšení kvality bydlení stávajících a nových rezidentů města 

• zlepšení kvality veřejného prostoru a občanské vybavenosti 

• snížení energetické náročnosti města a efektivnější nakládání se zdroji 

• lepší image města díky vzniku moderních, udržitelných čtvrtí 
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Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• Ročně sledovat vývoj výstavby a uspokojení poptávky po bydlení 

• V roce 2030 dopadová evaluace    

5.7.2 Inovační centrum Šumperk 

Název projektu  Inovační centrum Šumperk 

Cíl projektu 

Cílem projektu je vytvořit ve městě inovační centrum, které bude poskytovat kvalitní zázemí, prostory 
a sdílenou podporu pro zasídlení firem a poskytování inovačních služeb firmám, městu, nevládnímu 
neziskovému sektoru a vzdělávacím institucím. Vznik takovýchto center ve svých okresních městech 
předpokládá kraj ve své Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, a to ve spolupráci 
s Inovačním centrem Olomouckého kraje, přičemž v Přerově a Prostějově tato centra již vznikla nebo 
vznikají a v Jeseníku se již tento projekt také připravuje. 

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2025 • PO – 2, (3) • SO – 2.1, (3.1, 3.2) 

Organizační zajištění  
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk • Inovační centrum 
Olomouckého kraje 

• Olomoucký kraj 

• vzdělávací instituce 

• firmy a podnikatelé 

• OHK Šumperk 

• stanoven dle studie 
proveditelnosti  
(20–80 mil. Kč) 

• vlastní zdroje 

• Olomoucký kraj 

• evropské fondy (OP 
TAK – Služby 
infrastruktury) 

Popis projektu 

• Ve vhodném prostoru (brownfield / jiné stávající prostory / novostavba) vytvořit inovační centrum, 
zahrnující kancelářské prostory se zázemím, včetně prostoru pro co-working, jednací prostory 
s moderní prezentační technikou, vybavené laboratoře/dílny či prostory pro lehkou výrobu apod.  

• Ve spolupráci se zainteresovanými aktéry (Inovační centrum Olomouckého kraje, vzdělávací 
instituce, místní firmy…) zajistit provoz zařízení, (pre)inkubační služby, služby intermediárních 
subjektů a technologických expertů, případně akcelerační či vzdělávací služby. 

Umístění / dotčené 
území 

• bude vytipováno  

Cílová skupina 
projektu 

• místní firmy, podnikatelé a začínající podnikatelé 

• vzdělávací instituce ve městě a studenti VŠ a SŠ 

• město Šumperk 

• NNO 

• obyvatelé města 

Výstupy projektu  

• vybudované inovační centrum s příslušným zázemím a vybavením (přestavbou stávajících 
prostor či novostavba) 

• zajištěná organizační struktura vedení centra 

• nastavený model financování a fungování centra 

Dopady projektu 

• rozvoj podnikatelského prostředí a zvýšení přidané hodnoty místní produkce 

• více pracovních příležitostí 

• vyšší přenos inovací do veřejného, soukromého i neziskového sektoru 

• lepší pracovní uplatnění místních absolventů 

• vyšší atraktivita studia ve městě 

• snížení podílu brownfields a nevyužíváních ploch na správním území města 

Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• provozní fáze – ročně sledovat využívanost centra 

• v roce 2030 dopadová evaluace    
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5.7.3 Národní sportovní centrum Šumperk 

Název projektu  Národní sportovní centrum Šumperk 

Cíl projektu 

Cílem projektu je vytvoření sportovního centra/zázemí nadregionálního významu na území města. 
Předpokladem pro takovéto centrum je významná koncentrace sportovišť a zázemí pro velmi široké 
spektrum olympijských sportů do jednoho území (okolí Tyršova stadionu a areálu Benátky) a blízkost 
lokalit vhodných i pro další sporty (zimní sporty, cyklistika, vodácké sporty). Při vhodném doplnění, 
rekonstrukci a revitalizaci stávající infrastruktury (např. realizací záměrů Urbanisticko-architektonické 
studie optimálního rozmístění sportovních ploch Tyršova stadionu v Šumperku, vytvořením 
běžkařských stop v okolí města či realizací dalších záměrů navržených v dokončené Koncepci rozvoje 
sportu Šumperk), sjednocení propagace a řízení těchto sportovišť a případném navázání spolupráce i 
s dalšími aktéry (např. skiareály v okolí, ČOV) je tak možné vytvořit vysoce kvalitní zázemí nejen pro 
rozvoj sportu, volnočasového vyžití a zdravého životního stylu obyvatel města, ale také pro sportovní 
soustředění či kempy sportovních klubů z celé ČR, pořádaní nadregionálních sportovních akcí a 
celkově zvýšit atraktivitu města k životu i návštěvě. To povede k větší návštěvnosti města, a tedy i 
k růstu ekonomických přínosů z cestovního ruchu.  

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2030 • PO - 3 • SO – 3.1, 3.2, 3.3 

Organizační zajištění  
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk / 
TJ Šumperk 

• TJ Šumperk, Sokol a 
další sportovní kluby 

• Šumperské sportovní 
areály s.r.o. 

• Národní sportovní 
agentura 

• Český olympijský výbor 

• další aktéři v okolí 

• stanoven dle 
studie 
proveditelnosti 

• vlastní zdroje 

• Olomoucký kraj 

• Národní sportovní 
agentura 

• evropské fondy 

Popis projektu  

• Vznik nových sportovišť a příslušné infrastruktury v areálu Tyršova stadionu (či v okolí) 

• Sjednocení správy a provozu sportovišť v rámci centra 

• Sjednocený marketing a komunikace 

• Navázání spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty ve městě i mimo něj 

Umístění / dotčené 
území 

• primárně areál Tyršova stadionu, případně sportoviště v blízkém okolí 

Cílová skupina 
projektu 

• obyvatelé města a jeho okolí  

• sportovní kluby ze širšího regionu 

• návštěvníci města 

Výstupy projektu  

• nová sportoviště v areálu Tyršova stadionu, případně v jeho okolí 

• nové či zrekonstruované zázemí sportovišť a doprovodná infrastruktura 

• sjednocené vedení celého areálu/centra a sjednocený marketing a komunikace 

Dopady projektu 

• rozšíření nabídky sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města 

• nárůst aktivních sportovců ve městě 

• zvýšení povědomí o městě 

• nárůst cestovního ruchu díky soustředěním klubů ze širokého okolí či větším sportovním akcím  

Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• dopadová evaluace v roce 2030    
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5.7.4 Šumperkem pěšky i na kole 

Název projektu  Šumperkem pěšky i na kole 

Cíl projektu 

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pohybu chodců (a zejména) cyklistů po městě a vytvořit a doplnit 
vhodnou infrastrukturu pro rozvoj cyklodopravy v Šumperku. V souladu s Plánem udržitelné městské 
mobility a územním plánem města by mělo dojít k rozšíření sítě cyklostezek (či sdílených stezek pro 
pěší a cyklisty) a to tak, aby došlo k propojení již stávajících stezek a také propojení klíčových lokalit 
ve městě (napojení na přilehlé obce a městské části Horní a Dolní Temenice, školy, kulturní a 
sportovní zařízení, pamětihodnosti a přírodní atraktivity). Tam, kde je to možné, by tyto stezky měly 
procházet atraktivním prostředím mimo hlavní dopravní tahy (např. podél vodních toků či v zeleni). 
Přestože by hlavním cílem mělo být oddělit dopravu cyklistů od dopravy automobilů na hlavních 
dopravních tazích, tam, kde to není zcela možné, by mělo docházet k úpravám a opatřením zvyšujícím 
bezpečnost cyklistů. Součástí projektu by mělo být zajištění systému sdílení kol, včetně ploch pro 
jejich parkování, či rozšíření sítě dobíjecích stanic pro elektrokola, s ohledem především na potřeby 
cykloturistů. Kromě stezek uvnitř města bude součástí projektu také doplnění „infrastruktury“ pro 
vycházky v okolí. Ať už jde o vytvoření či dotvoření vycházkových okruhů pomocí obnovy, propojení 
či zpevnění záhumenních cest nebo o doplnění drobnou architekturou či hřišti, ideálně s ohledem na 
co největší bezúdržbovost a jednoduchost investic (např. lokalita Temenice, či další propojení 
s okolními obcemi). 

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2030 • PO – 3, 4 • SO – 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 

Organizační zajištění 
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk   • cyklokoordinátor 
Ol. kraje 

• Olomoucký kraj 

• okolní obce 

• stanoven dle studií 
dílčích částí 
projektu 

• vlastní zdroje 

• Olomoucký kraj 

• evropské fondy (IROP) 

• MMR 

Popis projektu  

• budovat nové cyklostezky a stezky pro chodce a cyklisty ve městě, spojující důležitá místa a již 
stávající stezky 

• vyznačovat nové cyklopruhy ve vozovce tam, kde to je možné a kde zároveň není možné 
cyklodopravu vymístit mimo vozovku 

• přijímat další opatření na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 

• rozšiřovat doprovodnou infrastrukturu pro cyklodopravu 

• zavedení systému sdílení kol 

• rozšíření vycházkových okruhů vně zástavby města včetně drobné infrastruktury a značení, 
zpevňování či propojování stávajících cest apod. 

Umístění / dotčené 
území 

• intravilán i extravilán města   

Cílová skupina 
projektu 

• obyvatelé města a přilehlého okolí 

• návštěvníci 

Výstupy projektu  

• nové cyklostezky a stezky pro pěší a cyklisty ve městě 

• zavedený systém sdílení kol 

• nové plochy a stojany pro parkování kol 

• nové cyklopruhy na komunikacích 

• rozšířená síť dobíjecích stanic pro elektrokola 

• rozšíření vycházkových okruhů vně zástavby města včetně drobné infrastruktury a značení 

Dopady projektu 

• změna dělby přepravní práce ve prospěch cyklodopravy a pěší dopravy  
• snížení emisí z motorové dopravy 

• zvýšení návštěvnosti města 

• zkvalitnění a rozšíření možností rekreace a trávení volného času obyvatel města 
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Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• Provozní fáze – ročně na základě ročního vyhodnocení projektu  

• Realizační fáze – dopadová evaluace    

5.7.5 Manufaktura – interaktivní expozice textilnictví 

Název projektu  Manufaktura – interaktivní expozice textilnictví 

Cíl projektu 

Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé Klapperothovy manšestrové manufaktury, kde by měla 
vzniknout moderní interaktivní expozice textilnictví. Objekt by kromě toho měl sloužit i jako 
společensko-kulturní místo setkávání, včetně zrekonstruované zahrady. Správným pojetím expozice, 
jejího marketingu a vytvořením navazujících aktivit a programu se může z muzea stát významné 
lákadlo pro potenciální návštěvníky města.  

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2030 • PO – 3 • SO – 3.1, 3.2, 3.3 

Organizační zajištění 
projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk • Kulturní zařízení  
• Vzdělávací 

zařízení  
• DMO Jeseníky  

• dle studie 
proveditelnosti 

• vlastní zdroje 

• Olomoucký kraj 

• evropské fondy 
(IROP – kulturní 
památky) 

• MMR, MK 

• fondy EHP a Norska 

Popis projektu 
• Kompletní rekonstrukce budovy a přilehlé zahrady 

• Vytvoření expozice 

• Postupná tvorba doplňujícího programu a aktivit 

Umístění / dotčené 
území 

• bývalá Klapperothova manšestrová manufaktura  

Cílová skupina 
projektu 

• obyvatelé města  

• návštěvníci města 

• kulturní, vzdělávací organizace 

Výstupy projektu  
• moderní interaktivní expozice v historicky cenné budově s potenciálem generovat významnější 

návštěvnost 

• nové zázemí pro kulturně-společenské akce města   

Dopady projektu 

• růst počtu návštěvníků a počtu přenocování ve městě 

• zkvalitnění veřejného prostoru města 

• rozšíření volnočasového vyžití obyvatel 

• posílení vztahu obyvatel s městem a jejich patriotismu a historického povědomí  

Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• Provozní fáze – ročně na základě ročního vyhodnocení projektu  

• Realizační fáze – dopadová evaluace    

5.7.6 SMART Šumperk 

Název projektu  SMART Šumperk 

Cíl projektu 
Cílem projektu je kompletní digitalizace služeb městského úřadu v rámci portálu občanu, případně 
městské aplikace, která umožní lidem naprostou většinu věcí s úřadem (ale i jeho organizacemi) 
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vyřešit odkudkoli, rychle a efektivně. To by také, společně s digitalizací a robotizací agend uvnitř 
samotného úřadu, mělo značně uvolnit ruce zaměstnancům úřadu, kteří tak budou mít více času na 
samotnou koncepční činnost a rozvoj svých agend. Součástí projektu je také digitalizace kompletních 
pasportů města a jejich zveřejnění, které by mělo být součástí celé sekce otevřených dat. Ta by měla 
být městem na jednom místě přehledně zveřejňována, ať už jde o statistické údaje, které město 
shromažďuje, o investice města a jeho financování, o zmíněné pasporty či veškeré koncepční a 
strategické dokumenty města. 

Celkově by řízení města a rozhodování o různých opatřeních a investicích mělo být založené na 
datech, a proto projekt zahrnuje rozvoj SMART řešení v různých oblastech. Ať už jde o digitalizaci 
odpadového hospodářství využívající sběr dat, na základě kterých je možné nakládání s odpady 
zefektivnit, o chytré osvětlení, které šetří náklady, snižuje světlený smog, ale také umožňuje sbírat 
meteorologická či dopravní data apod.  

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2022–2030 • PO – 2, 3, 4 •  2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2 

Organizační zajištění  
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk • městské organizace  • dle dílčích částí 
projektu 

• vlastní zdroje  

• Olomoucký kraj 

• Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

• evropské fondy 

Popis projektu  

• dokončení digitalizace služeb městského úřadu 

• postupná digitalizace a robotizace procesů a agend uvnitř úřadu 

• aktualizace a kompletace pasportů města a jejich digitalizace 

• vytvoření online místa pro zveřejňování otevřených dat a postupné vytváření jejich databáze 

• zavedení systému chytrého odpadového hospodářství 

• postupné zavádění chytrého osvětlení, rozšiřování datové sítě umožňující sběr různých dat 

• zavádění dalších vhodných chytrých řešení, založených na datech a využívání technologií 

Umístění / dotčené 
území 

• celé území města 

Cílová skupina 
projektu 

• obyvatelé města 

• podnikatelé ve městě 

• investoři  

• NNO, vzdělávací instituce 

Výstupy projektu  

• kompletní digitalizace služeb města v rámci jednoho online místa/aplikace 

• digitalizované či robotizované agendy na městském úřadě 

• jednotné online místo poskytující otevřená data města 

• zavedený systém chytrého odpadového hospodářství 

• chytré veřejné osvětlení 

• další identifikovaná vhodná SMART řešení sbírající či využívající data (energetika, doprava, 
parkování…) 

Dopady projektu 

• vyšší kvalita služeb občanům 

• více času zaměstnanců úřadu na koncepční činnost a rozvoj agend 

• zvýšení efektivity řízení města díky obsáhlé datové základně a digitalizaci procesů 

• lepší informovanost občanů, zaměstnanců města, návštěvníků, investorů a dalších 
zainteresovaných subjektů o různých oblastech města 

• snížení nákladů za odpadové hospodářství, zvýšení vytříděnosti odpadů, snížení nákladů za 
veřejné osvětlení, efektivnější rozhodování o opatřeních v dopravě  

Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• Provozní fáze – ročně na základě ročního vyhodnocení projektu  

• Realizační fáze – dopadová evaluace    
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5.7.7 Dům kultury Šumperk 

Název projektu  Dům kultury Šumperk 

Cíl projektu 

Cílem projektu je rekonstrukce Domu kultury, včetně přilehlých prostranství Sadů 1. máje. Vzniknout 
by tak mělo výjimečné kulturně vzdělávací centrum a místo pro setkávání i pro návštěvu, a to na 
základě již zpracované architektonické studie Ing. arch. Hájka. Součástí projektu by měla být i 
rekonstrukce jižního křídla domu kultury a modernizace galerie, G-klubu a vybavení penzionu. Cílem 
je tak vytvořit atraktivní místo pro setkávání místních obyvatel i návštěvníků s bohatým programem 
podporujícím vzdělanost a aktivitu obyvatel města, a to funkčním propojením Domu kultury, Sadů 1. 
máje a prostoru Pavlínina dvoru.  

Časový rámec a vazba 
na SPR 

Časový rámec realizace Vazba na prioritní oblasti Vazba na opatření 

• 2023–2030 • PO – 2, 3 •  2.1, 3.1, 3.2, 3.3 

Organizační zajištění  
a financování projektu 

Nositel Partneři Rozpočet projektu Zdroje financování 

• město Šumperk • městské organizace  • dle dílčích částí 
projektu 

• vlastní zdroje  

• Olomoucký kraj 

• Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

• evropské fondy 
(IROP) 

Popis projektu  

• rekonstrukce Domu kultury 

• modernizace galerie, G-klubu a vybavení penzionu 

• rekonstrukce Sadů 1. Máje 

• přechod provozování Pavlínina dvoru pod Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

• Podpora bohatého kulturního, vzdělávacího a společenského programu 

Umístění / dotčené 
území 

• Sady 1. máje, Dům kultury Šumperk, Pavlínin dvůr 

Cílová skupina 
projektu 

• obyvatelé města 

• návštěvníci města  

• NNO, vzdělávací instituce 

Výstupy projektu  
• Unikátní prostor funkčně propojující moderní komplex Domu kultury, zelenou plochu Pavlínina 

dvora, Galerii Jiřího Jílka, zázemí G-Klubu a Penzionu G a Sadů 1. Máje 

Dopady projektu 

• Rozvoj možností kulturního a volnočasového vyžití 

• Kvalitnější veřejný prostor vybízející k aktivnímu trávení volného času 

• Větší atraktivita centra města pro návštěvníky i obyvatele 

• Rozvoj vzdělanosti obyvatel a aktivní občanské společnosti  

Způsob vyhodnocení 
dopadu  

• Provozní fáze – ročně na základě ročního vyhodnocení projektu  

• Realizační fáze – dopadová evaluace    
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5.8 30 projektů pro atraktivní Šumperk do roku 2030 
 

Jedním z nástrojů implementace SPR je zásobník projektových 
námětů, iniciativ a zkušeností, zahrnující projekty ve všech fázích 
životního cyklu. Ty nejdůležitější jsou součásti Strategie pod 
názvem 30 projektů pro atraktivní Šumperk do roku 2030.  

V této části jsou uvedeny klíčové projekty generující požadovanou kvalitativní změnu, které byly 
identifikovány při zpracování dokumentu. Tento přehled slouží jako přehledný nástroj prezentace 
naplňování strategie pro širokou veřejnost. Kompletní zásobník projektů je detailnější a vychází 
ze všech aktivit navržených ve strategických opatřeních a je žádoucí ho dále doplňovat  
a aktualizovat. Kompletní zásobník projektů vede město v elektronické podobě.  

30 projektů pro atraktivní Šumperk do roku 2030 

Prioritní 
oblast 

Název Obsah Vazba na 
PO/SO 

S
o

u
d

rž
n

o
st

 o
b

yv
at

el
 m

ěs
ta

 NOVÉ ČTVRTI (PARCELY) Zajistit podmínky (dostatek připravených parcel) pro individuální a 
bytovou výstavbu a vznik příslušné občanské vybavenosti 

1.1, 1.2, (2.1, 
4.2) 

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ Revitalizovat již stávající čtvrti a sídliště, s ohledem na udržitelné, 
ekologické a komunitní bydlení 

1.1, 1.2, (3.2, 
4.2)  

MĚSTSKÝ BYTOVÝ FOND Rozšířit a zkvalitnit bytový fond města (vlastní výstavbou, 
odkupem, rekonstrukcemi), aby umožňoval uplatňovat bytovou 
politiku města 

1.1, 1.2 

BYTOVÁ POLITIKA Definovat a uplatňovat transparentní bytovou politiku směrem ke 
všem cílovým skupinám (startovací byty pro mladé, sociální byty 
(senioři, startovací byty pro sociálně slabé apod.), byty ve 
veřejném zájmu) 

1.1, 1.2 

ROZVOJ SOC. SLUŽEB Zajistit rozšíření sociálních terénních i pobytových služeb (s 
důrazem na seniory a odlehčovací služby) 

1.2 

P
ro

sp
er

it
a 

m
ěs

ta
 

AKTUALIZACE VŠ A SŠ 
OBORŮ 

Aktualizovat či doplnit nabídku VŠ a SŠ oborů pro zatraktivnění 
studia ve městě, lepší uplatnitelnost v oborech s vyšší přidanou 
hodnotou a pro naplnění potřeb města (např. zdravotní sestry) 

2.1, (1.2, 3.1) 

KAPACITY MŠ PRO DĚTI 
OD 2 LET 

Navýšení kapacit MŠ a dětských skupin pro děti do 2 let věku 2.1 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Dokončit průmyslovou zónu a zajistit její naplnění vhodnými 
zájemci 

2.1 

INOVAČNÍ CENTRUM Vybudovat a zahájit provoz inovačního centra 2.1, (3.2) 

DIGITALIZACE ÚŘADU Dokončit integrovanou nabídku digitálních služeb úřadu 2.2, (3.1, 3.3) 

PASPORTY A OPEN DATA Dokončit, digitalizovat a zpřístupnit pasporty města a poskytovat 
větší množství open dat 

2.2 (1.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2) 

Im
ag

e 
m

ěs
ta

 

JEDNOTNÁ KOMUNIKACE Aktualizovat jednotnou vizuální identitu města a uplatňovat ji 
současně s jednotnou komunikací města 

3.1 (2.2) 

DESTINAČNÍ MANAŽER Vytvořit pozici destinačního manažera/koordinátora cestovního 
ruchu města 

3.1 (2.1) 

MANUFAKTURA Vybudovat interaktivní muzeum textilnictví v budově bývalé 
manšestrové manufaktury 

3.1, 3.2, 3.3, 
(2.1) 

MANUÁL VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Vypracovat manuál veřejných prostranství a uplatňovat ho při 
správě mobiliáře, úpravách veřejného prostoru a při jednání 
s podnikateli 

3.1, 3.2 
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MĚSTSKÝ ARCHITEKT Obsadit pozici městského architekta (příp. celé kanceláře) a 
posílit roli stavební komise zahrnující vyšší počet architektů a 
urbanistů 

3.1, 3.2, (1.1, 
4.1) 

ONLINE PORTÁL Vytvořit jednotné informační a interaktivní online místo pro oblast 
kultury, sportu a volného času ve městě 

3.1, 3.3, (2.2) 

STRATEGIE KULTURNÍCH 
A KREATIVNÍCH 
PRŮMYSLŮ 

Vypracovat a uplatňovat strategii kulturních a kreativních 
průmyslů 

3.1, 3.3, (2.1) 

KULTURNÍ DŮM A SADY 1. 
MÁJE 

Zrekonstruovat kulturní dům a celé přilehlé veřejné prostranství 
Sadů 1. Máje 

2.1, 3.1, 3.2, 
3.3 

REKONSTRUKCE KINA Dokončit rekonstrukci kina  3.2, 3.3 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ 
CENTRUM 

Rekonstrukcí a dostavbou Tyršova sportovního areálu a 
sjednocením řízení a propagace sportovních zařízení vytvořit 
Národní sportovní centrum nadregionálního významu 

3.1, 3.3, (2.1, 
2.2) 

U
d

rž
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PARKOVÁNÍ Dle PUMM přijmout opatření na řešení problematiky parkování 
(parkovací domy / parkovací zóny / chytrá řešení inspirovaná 
jinými městy) 

4.1, 4.2, (3.1, 
3.2) 

BEZPEČNÁ 
CYKLODOPRAVA 

Dopravními úpravami zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců a 
propojit a rozšířit stávající cyklostezky ve městě 

4.1, 4.2, (2.1, 
3.1, 3.2, 3.3) 

BIKE SHARING Zajistit ve městě služby sdílení kol (příp. car-sharingu)  4.1, 4.2, (3.1) 

DOSTUPNÁ A ŠETRNÁ 
MHD 

MHD – dle PUMM (zajistit ekologické autobusy, zvýšit využívání 
MHD, příp. rozšířit působnost na přilehlé obce…) 

4.1, 4.2, (2.1) 

OBCHVAT MĚSTA Proaktivně lobovat a vyvíjet tlak na příslušných místech pro 
zlepšení dostupnosti města a vymístění tranzitní dopravy mimo 
zástavbu. Cílem by tak mělo být, aby v roce 2030 byl projekt 
obchvatu v procesu přípravy ŘSD. 

4.1, 4.2, (2.1, 
3.1, 3.2) 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE 
NA ZMĚNY KLIMATU 

Vypracovat a uplatňovat adaptační strategii na změnu klimatu 4.2, (3.1) 

CHYTRÉ ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

Pasportizace a digitalizace odpadového hospodářství a využívání 
chytrých řešení a dat pro následná opatření 

4.2, (2.2) 

PROTIPOVODŇOVÁ 
OCHRANA 

Zahájit výstavbu protipovodňové ochrany 4.2 

RE-USE CENTRUM Zahájit provoz re-use a swap centra 4.2, (1.2) 
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6 Přílohy  

6.1 Seznam zkratek  

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Český olympijský výbor 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DMO  organizace destinačního managementu 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy  

EU  Evropská unie 

HUZ  hromadná ubytovací zařízení 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

MHD  městská hromadná doprava 

MK  Ministerstvo kultury ČR 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MŠ  mateřská škola 

MěÚ   Městský úřad 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí ČR 

NNO  nestátní nezisková organizace 

NO2  oxid dusičitý 

NPÚ  Národní památkový ústav 

OHK  okresní hospodářská komora 

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  

PČR  Policie ČR 

PM10  frakce prašného aerosolu s částicemi menšími než 10μm 

PMŠ  Podniky města Šumperka 

PO  prioritní oblast 

PPP  partnerství veřejného a soukromého sektoru 

PUMM  Plán udržitelné městské mobility 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO  strategické opatření 

SO ORP správní obvod obcí s rozšířenou působností 

SPR  Strategický plán rozvoje 

SŠ  střední škola 

SŽ  Správa železnic   

TJ  tělovýchovná jednota 

ÚP  územní plánování 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ   základní škola 


