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Úvod 
Politické subjekty, zastoupené ve vedení města, našly v rámci koaličních jednání širokou 

programovou shodu. Směr a cíle, kam chtějí v letech 2018 až 2022 vést město Šumperk a jak se starat 

o potřeby jeho občanů, vyjadřuje tento dokument – programové prohlášení. 

 

Jak chceme, aby město vypadalo? 
Veřejný prostor ve městě by měl primárně sloužit k trávení volného času občanů města a jeho 

návštěvníků, především pak pěším a cyklistům. Kulturnímu a společenskému vyžití se zvláštním 

zřetelem na rodiny s dětmi. Místním podnikatelům. Tomu chceme přizpůsobit mimo jiné náměstí 

Míru (u radnice), které bychom také chtěli učinit centrem adventních oslav. Statickou dopravu 

(parkování) budeme řešit výstavbou parkovacích domů (např. při ulici Gagarinově) a zvýšením 

parkovacích kapacit, vzniklých revitalizací sídliště Sever. 

Naším cílem je větší dostupnost bydlení pro všechny kategorie obyvatelstva. To se stává jednou 

z našich priorit. Připravíme konkrétní lokality jak pro bytovou výstavbu, tak pro stavby rodinných 

domů. V případě, že bude fungovat plánovaná finanční podpora státu, připravíme zvýšení kapacit 

městského nájemního bydlení a zahájíme jeho realizaci. 

  

Zlepšíme péči o zeleň ve městě, stejně jako o mobiliář a majetek města obecně. V centru města 

zavedeme na veřejných prostorách bezplatný městský internet, jenž nemá duplikovat stabilní 

internetové připojení v domácnostech a firmách, ale zajistit základní komfort obyvatel i návštěvníků 

města (hledání informací na webech a v aplikacích, přečtení mailů, komunikace). 

Pro město začne pracovat městský architekt, jako jeho hlavní přínos vidíme zlepšení komunikace 

občanů s úřadem o investičních záměrech nejen města, ale i podnikatelů a občanů samotných. O 

tom, jak má město do budoucna vypadat, o urbanismu i územním plánování. Budeme tak schopni 

lépe reagovat na připomínky a podněty občanů a podnikatelů. 

 

Co chceme udělat pro občana města? 
Zrekonstruujeme autobusové nádraží. Zefektivníme linky MHD. Seniorům ulehčíme každodenní 

agendu zavedením cenově zvýhodněného seniortaxi pro cesty k lékaři, na úřad nebo za kulturou. 

Podpoříme výstavbu a rozvoj dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrická jízdní kola. 

 

Slogan Šumperk – živá brána Jeseníků naplníme systematickou podporou kulturních, společenských a 

komunitních aktivit. Našimi klíčovými partnery jsou na prvním místě organizace, které uspokojují 

sociální potřeby, zajišťují smysluplné využití volného času, zdravý pohyb dětí a mládeže a aktivity 

znevýhodněných skupin – seniorů, hendikepovaných, sociálně slabých. Těm i dalším subjektům bude 

spravedlivě rozdělována finanční podpora z grantového systému města. Prostředky v grantovém 

systému chceme po celé volební období průběžně navyšovat, umožní-li to finanční kondice města. 



 

Jsme si vědomi aktuálního špatného stavu velkých zařízení ve volnočasové infrastruktuře ve městě. 

Dokončíme rekonstrukci krytého plaveckého areálu na Benátkách a zahájíme náročnou rekonstrukci 

Domu kultury. 

 

Budeme pracovat na dlouhodobé a komplexní vizi rozvoje sportovních aktivit ve městě, s čímž souvisí 

i modernizace areálu Tyršova stadionu včetně dobudování zázemí pro mladé sportovce a zhodnocení 

možností rekonstrukce nebo rozvoje současné basketbalové haly na víceúčelový sportovní objekt. 

Budeme rozvíjet síť cyklostezek v rámci města i v jeho okolí. Dokončíme cyklostezku do Bratrušova. 

 

Shodujeme se jednoznačně na tom, že chceme ve městě udržet stálý divadelní soubor a že chceme 

podporovat sportovní a kulturní akce, které mají nadregionální význam a mají potenciál přivést do 

města nové návštěvníky a podpořit tak podnikání ve městě. Budeme dbát o další rozvoj kina Oko 

s cílem vybudovat druhý sál. Nejen v kině, ale i v dalších kulturních zařízení, zajistíme dostatek pořadů 

pro seniory. 

 

Chceme poskytnout výhodné a motivační podmínky pro podnikatele a živnostníky, rozvíjet 

dostatečné územní kapacity pro rozvoj podnikání a zapojit podnikatele do vzdělávacího procesu, 

iniciovat spolupráci mezi perspektivními firmami a odbornými školami.  

 

Budeme nadále zlepšovat úroveň ZŠ a MŠ včetně udržení jejich kapacit. Budeme rozvíjet technické 

zázemí objektů škol a postupovat v jejich stavebních rekonstrukcích. Provážeme všechny stupně 

vzdělávání ve městě od mateřských škol po vysoké. Zajistíme vytvoření Dlouhodobého plánu 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy města Šumperka. Ve spolupráci se zaměstnavateli – firmami 

regionu poskytneme smysluplné polytechnické vzdělávání odpovídající typu školy a věku dítěte, 

budeme postupovat na základě příkladů dobré praxe z jiných regionů s přihlédnutím ke specifikům 

města. Podpoříme ve spolupráci s rodiči a odbornou veřejností alternativní formy výuky, nové 

výukové trendy tak, aby byly uspokojeny požadavky veřejnosti ve státních školách. Podpoříme 

vzdělávání seniorů.  

 

Město občanovi, občan městu 
Zlepšíme komunikaci a prezentaci města a úřadu navenek. Zpřehlední se i zpravodaj, s občany 

budeme komunikovat na sociálních sítích, kde založíme oficiální profil města. Občan musí mít rychlé a 

dostupné informace o aktuálním dění i chystaných záměrech. Město musí také zvýšit prostřednictvím 

médií svou atraktivitu pro návštěvníky. 

 

Zlepšením technických a finančních podmínek městské policie chceme posílit a zlepšit její fungování 

ve městě. Revitalizací parků docílíme snížení počtu rizikových osob v nich. Chceme, aby se zde cítili 

dobře a bezpečně především naši senioři a rodiny s dětmi.  



Prosazujeme nulovou toleranci hazardu - využijeme všechny legislativní možnosti k postupné 

eliminaci heren ve městě s respektováním již vydaných povolení k provozování hazardních her, avšak 

bez jejich dalšího prodlužování. 

 

Vnímáme jako svoji povinnost péči o týraná a opuštěná zvířata ve městě. Prohloubíme spolupráci 

s útulky v blízkosti města, sami vybudujeme záchrannou stanici.  

 

Jak bude město hospodařit? 
I přes velké investice budeme držet vyrovnaný rozpočet města. Občané budou mít možnost ovlivnit 

přímo některé investice formou participativního rozpočtu. Chceme maximálně využít dotační tituly 

krajské, státní i unijní.  

 

V rámci koalice se plně shodujeme na tom, jak spravovat naše vodovody a kanalizace. Jasným cílem 

je budoucí vlastní provozování vodohospodářské infrastruktury samotnými obcemi. Nejefektivnější 

cestou, jak toho dosáhnout bez rizika výkyvů ceny či zhoršení kvality nebo přerušení dodávek je na 

prvním místě jednání o odkupu akcií provozní společnosti (ŠPVS, a.s.) od jejich současného vlastníka. 

Souběžně zjednodušíme správu infrastruktury (přechod VHZ, a.s. na tzv. monistický systém) a 

vypíšeme spravedlivé a otevřené koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury na 

pět let. Klíčovou podmínkou řízení bude, že nám provozovatel na konci období provozování předá 

veškeré nástroje a znalosti, abychom si následně mohli vodovody a kanalizace provozovat sami. 

V případě, že se nám podaří do provozní společnosti majetkově vstoupit dříve, nebude již potřeba 

v koncesním řízení pokračovat. Obě možné cesty nás tedy bez výkyvů a zbytečných nákladů dovedou 

k vlastnímu provozování vodovodů a kanalizací. 

 

V hospodaření s odpady budeme hledat zásluhový systém, tedy takový, v němž jsou bonifikováni ti 

občané, kteří zodpovědně třídí odpad, produkují co nejmenší množství směsného odpadu a včas platí 

poplatky. Budeme dále podporovat provoz sběrných dvorů na odpad a jarní a podzimní kontejnerové 

svozy. To by mělo občanům usnadňovat občanům zbavování se velkoobjemového odpadu a 

eliminovat černé skládky. 

 

Klíčovými investicemi v nadcházejícím volebním období jsou zmíněné rekonstrukce krytého 

plaveckého areálu na Benátkách, rekonstrukce kulturního domu, záchrana Klapperothovy 

manufaktury a realizace přestupního terminálu. Revitalizací projde sídliště Sever a vznikne nová 

průmyslová zóna o velikosti 90 tis. m2. 

 

Hnutí ANO 2011 

Šumperáci 

Pro Šumperk 

 

V Šumperku 13. 3. 2019 


