
Opatření 3.3. 

Pestré kulturní a sportovní vyžití 

Prioritní oblast 2

Prosperita města

Opatření 4.2. 

Kvalitní životní prostředí

Aktivity/projekty

1. Připravovat plochy pro individuální výstavbu stávajících nebo nových obyvatel (zasíťované 

pozemky/parcely) v rámci správního území města

2. Vytvářet podmínky pro developerskou výstavbu bytových domů, podmíněnou a regulovanou 

potřebami města 

3. Rozšiřovat vlastní bytový fond ve vlastnictví města jak novou výstavbou, tak 

odkupem/přestavbou stávajících bytů.

4. Zajistit vybudování potřebné občanské vybavenosti v nově vznikajících čtvrtích v souladu s 

platným územním plánem města

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

6. Definovat bytovou politiku města směrem ke všem cílovým skupinám

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

kontrolu

8. Zlepšovat systém hospodaření s energiemi (např. energetický management budov ve 

vlastnictví města, hospodaření s vodou)

Strategický plán rozvoje města Šumperka 

Prioritní oblast 4

Udržitelná mobilita a životní prostředí 

Prioritní oblast 3

Image města

Prioritní oblast 1

Soudržnost obyvatel města

Strategický cíl 1

Zlepšit v Šumperku podmínky pro kvalitní život

všech jeho obyvatel

Strategický cíl 2

Zlepšit podmínky pro ekonomickou aktivitu obyvatel a 

rozvoj oborů s vyšší přidanou hodnotou

Strategický cíl 3

Zlepšit image města a využít potenciálu cestovního ruchu 

pro ekonomickou prosperitu obyvatel

Strategický cíl  4

Rozvíjet Šumperk v souladu s principy udržitelné mobility 

a šetrného nakládání se zdroji

Opatření 1.1 

Dostupné a kvalitní bydlení

Opatření 1.2 

Sociálně soudržné město

Aktivity/projekty

1. Podporovat sociální služby v souladu s aktuálním Komunitním plánem sociálních a 

návazných služeb a pravidelně jej aktualizovat

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

potřeb a poptávky

3. Definovat bytovou politiku města směrem k osobám v sociální nouzi a v úzké spolupráci s 

poskytovateli sociálních služeb ji realizovat

4. Vytvořit agendu zabývající se dostupností zdravotní péče ve městě a zahájit aktivní 

spolupráci s poskytovateli zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami a lékaři

5. Pravidelně aktualizovat Strategii prevence kriminality

6. Aktivně omezovat sociálně-patologické jevy

Opatření 3.1

Atraktivní město

Opatření 3.2. 

Vstřícný veřejný prostor

Aktivity/projekty 

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

finančního zajištění

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

3. Vypracovat Koncepci kulturních a kreativních průmyslů a uplatňovat ji

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

území města

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

regionu

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

7. Obnovovat a modernizovat stávající infrastrukturu a atraktivity cestovního ruchu

8. Rozvíjet činnost informačního centra

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

Aktivity/projekty 

1. Provést analýzu potřeby změny stávajícího územního plánu města   

2. Rozvíjet veřejný prostor ve městě v souladu s platným územním plánem města a územními 

studiemi

3. Zřídit pozici městského architekta a posílit roli Komise strategického rozvoje a výstavby 

zejména ve strategických investicích města

4. Revitalizovat památkově chráněné objekty v souladu s platným Programem regenerace 

Městské památkové zóny Šumperk

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

inspirativní modrozelené výstavby

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

7. Vytvořit manuál veřejných prostranství včetně souvisejících metodik (např. pravidla pro 

regulaci reklamy a jednotný mobiliář ve městě)

8. Motivovat subjekty ve městě k využívání veřejného prostoru pro kulturní, umělecké, 

společenské, sportovní nebo vybrané komerční aktivity

Opatření 4.1. 

Udržitelná mobilita

Aktivity/projekty

1. Vypracovat a naplňovat Plán udržitelné městské mobility

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)

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

dopravy

4. Najít vhodné řešení problematiky parkování a nedostatečných parkovacích kapacit

5. Vhodnými opatřeními zvyšovat bezpečnost v dopravě (např. realizací opatření z akčních 

plánů Strategie BESIP 2021–2030), a to včetně pohybu cyklistů a pěších

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

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

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

9. Vytvářet podmínky pro alternativní formy dopravy (elektromobilita, autonomní mobilita, 

sdílení dopravních prostředků)

Aktivity/projekty

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

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…)

3. Během rekonstrukcí a investičních akcí podporovat a realizovat opatření na zvýšení zádrže a 

využití dešťové vody, případně na využití šedé vody v budovách

4. Iniciovat jednání a koordinaci protipovodňových opatření s dalšími relevantními subjekty na 

povodí Desné a tato opatření realizovat

5. Naplňovat Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava–CZ07, včetně časového 

plánu provádění opatření pro město Šumperk

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

hospodářství

7. Vybudovat zařízení k předcházení vzniku odpadů a k nakládání s odpady (re-use centrum, 

nový sběrný dvůr apod.)

8. Zavést systém chytrého odpadového hospodářství, optimalizující náklady a umožňující 

příslušná opatření na základě dat

9. Aktualizovat Energetickou koncepci města Šumperka, zavádějící mj. energetický 

management, a naplňovat ji

10. Dokončit/aktualizovat pasportizaci technické infrastruktury města

11. Dokončení digitální technické mapy

12. Rozšiřovat SMART řešení v technické infrastruktuře, zejména chytré veřejné osvětlení a 

datové sítě, využitelné např. v dopravě a parkování

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

orgány

14. Implementovat návrhy stanovené Studií sídelní zeleně Šumperk

15. Podporovat environmentální výchovu na školách a vzdělávání a osvětu pro širokou veřejnost

Opatření 2.1 

Progresivní město

Aktivity/projekty

1. Identifikovat budoucí vzdělávací potřeby pro trh práce 21. století a implementovat je do 

skladby oborů, specializace jednotlivých škol a jejich vzdělávacích programů

2. Iniciovat/podporovat co nejužší spolupráci firem a vzdělávacích institucí (kariérní 

poradenství, stáže/praxe ve firmách, burzy práce, stipendijní programy…)

3. Zlepšovat technické zázemí a vybavení škol, podporovat vznik moderních specializovaných 

učeben a zajistit bezpečný příchod dětí

4. Podporovat snižování počtu dětí ve třídách

5. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

6. Zasadit se o udržení a zatraktivnění nabídky vysokoškolského vzdělávání (orientace na 

atraktivní obory propojené se SŠ nabídkou s potenciálem do budoucnosti)

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

8. Podporovat rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání a rekvalifikací

9. Rozšiřovat nabídku atraktivních nemovitostí a prostor pro podnikání v podobě malých 

průmyslových zón, hubů, coworkingových center, center sdílených služeb či sdílených dílen

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 

11. Podporovat investory s inovačním potenciálem a produkcí s vyšší přidanou hodnotou v 

průmyslu, službách a kreativních průmyslech na základě vytvořených pravidel podpory

Opatření 2.2 

Efektivní správa města

Aktivity/projekty

1. Vypracovat Strategii rozvoje Městského úřadu Šumperk

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

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

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

5. Dokončit plnou digitalizaci služeb městského úřadu

6. Automatizovat a robotizovat interní agendy městského úřadu  

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

8. Naplňovat aktuálně platnou Informační koncepci města Šumperka

9. Zvyšovat podíl občanů na rozhodování města prostřednictvích participativních metod 

10. Využívat potenciál členství města v rámci integračních platforem

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

# ŠUMPERK – ŽIVÁ BRÁNA JESENÍKŮ
„Moderní město uprostřed přírody, atraktivní pro život 

i návštěvníky, s obyvateli, kteří se podílejí na jeho udržitelném rozvoji“ 
# Atraktivní místo (i) pro 

život mladých lidí 

# Atraktivní město pro návštěvníky
# Zelené město

# Město krátkých vzdáleností

# Cílevědomé město s aktivním a vzdělaným obyvatelstvem

Vlajkové projekty města

Udržitelné městské bydlení

SMART ŠumperkManufaktura
Šumperkem pěšky i na 

kole

Inovační centrum Šumperk Národní sportovní centrum Šumperk

Aktivity/projekty 

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 

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

jednotných pravidel 

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

4. Dokončit Koncepci rozvoje sportu a zajistit její implementaci 

5. Provádět průběžnou pasportizaci sportovní infrastruktury ve městě

6. Investovat do obnovy, rozšiřování a budování kvalitní kulturní, sportovní a volnočasové 

infrastruktury ve vlastnictví města 

Kulturní dům Šumperk


