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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – EKONOMIKA 
Název priority: E1 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 

Název opatření: OP E 1.1 Nabídka ploch pro podnikání 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
E 1.1.2. Zpracování databáze nebytových prostor  ve 
vlastnictví města vhodných pro podnikání  a její 
zpřístupnění pro veřejnost prostřednictvím 
Internetu 
Město Šumperk ve spolupráci s ŠMR vytvoří komplexní 
databázi  objektů, vhodných pro podnikání ve městě a 
okolí; zajistí pravidelnou aktualizaci údajů.  

Relevantní a aktualizovaná 
databáze v dohodnutém 
formátu, v elektronické i 
tištěné formě 

Podnikatelé  Město Šumperk – 
RÚI, 

ŠMR, PMŠ, kancelář 
tajemníka,organizace 
zřizované městem 

2007  100 000,- 

 

Název opatření: OP E 1.2 Další rozvoj průmyslových zón 
E 1.2.2. Výběr pozemků pro přípravu další 
průmyslové zóny 
Město v rámci nového ÚP  navrhne nové lokality pro 
průmyslové zóny. 

Seznam vhodných pozemků 
s jejich bližší specifikací 

Investoři  Město Šumperk - 
RÚI 

2007 v rámci přípravy 
nového ÚP 

Název priority: E2 Péče o podnikatelské prostředí 

Název opatření: OP E 2.1 Partnerství města s podnikateli 
E 2.1.1. Pravidelná setkání s podnikateli  
Město na setkáních bude pravidelně  informovat o 
aktuálních otázkách při rozvoji města a monitorovat 
potřeby místních podnikatelů. 

1 setkání ročně Podnikatelé  Město Šumperk –, 
ŠKV, vedení města, 
RÚI, OHK Šumperk 

2007 10 000,-  

E 2.1.2. Propagace města prostřednictvím místních 
podnikatelů 
Vazba na aktivitu 1.2.1, zabezpečení dostatku propagačních 
materiálů pro obchodní partnery, s cílem informovat 
potenciální investory o výhodách města Šumperka. Město 
v rámci této aktivity vytipuje vhodné subjekty, na nichž 
ověří možnosti propagace města. 

Setkání s vytipovanými  
subjekty, distribuce 
propagačních materiálů 

Investoři, 
návštěvníci 

Město Šumperk-  

RÚI 

ŠKV, podnikatelé, 
OHK Šumperk 

2007 20 000,-  

Název opatření: OP E 2.2 Podpora prezentace podnikatelů na veřejnosti 
E 2.2.1. Tématicky zaměřená rubrika „okénko 
podnikatele“ v místním periodiku Šumperský 
zpravodaj 
Město v rámci svého periodika bude věnovat sloupek 
podnikatelům, prostor bude  věnován také prezentaci 
názorů podnikatelů na aktuálně řešené problémy města 

Pravidelný sloupek v místním 
periodiku napomáhající 
podnikatelům tvorbu vztahů 
s veřejností (PR) 

Podnikatelé, 
veřejnost 

Město Šumperk - 
ŠKV, podnikatelé 

2007 Bez finanční 
náročnosti 
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Název priority: E3 Efektivní systém finančního a projektového řízení 

Název opatření: OP E 3.1 Zavedení projektového řízení 
E 3.1.3 Příprava žádostí a dalších podkladů 
Město kompletně zpracuje žádosti do vhodných dotačních 
programů a vlastními silami, případně externě zajistí 
všechny nezbytné podklady. 

Podané žádosti o podporu Město Město Šumperk – 
RUI 

2007 Bez finanční 
náročnosti (v případě 
realizace vlastními 
silami) 

E 3.1.4. Iniciace vzniku společných projektů 
Město bude iniciovat a koordinovat společné projekty 
realizované ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě 

Společné jednání a projektové 
záměry 

Město, příspěvkové 
organizace, NNO 

Město Šumperk-
RÚI 

2007 Bez finanční 
náročnosti 

Název opatření: OP E 3.2 Marketing dotačních možností a poradenství pro potenciální žadatele 
E 3.2.1 Informační maily potenciálním žadatelům 
Město zvýší informovanost žadatelů o finanční prostředky 
ze zdrojů Olomouckého kraje, resortů a EU. 

Pravidelná e-mailová 
komunikace o dotačních 
možnostech 

Obce, NNO, 
podnikatelé 

Město Šumperk – 
RÚI 

2007 Bez finanční 
náročnosti 

E 3.2.2 Publikace dotačních možností Šumperském 
zpravodaji 
Město bude informovat o dotačních možnostech 
v městském zpravodaji a na internetových stránkách 
města. 

Občasná rubrika 
v Šumperském zpravodaji 

NNO, podnikatelé Město Šumperk – 
RÚI,  

OHK Šumperk 

2007 Bez finanční 
náročnosti 

E 3.2.3 Informativní semináře a konzultace pro 
potenciální žadatele 
Město bude pořádat informativní schůzky pro potenciální 
žadatele a bude napomáhat čerpání finančních prostředků 
z externích a interních zdrojů zejména konzultacemi pro 
žadatele. 

Alespoň dva informativní 
semináře k dotačním titulům 
pro obce, NNO a příležitostná 
konzultace  pro žadatele 

Obce, NNO, 
příspěvkové 
organizace  

Město Šumperk – 
RÚI 

2007 Bez finanční 
náročnosti 

Název opatření: OP E 3.3 Efektivní řízení městských zdrojů a zdravé městské finance 
E 3.3.1 Pasportizace městského majetku 
Město detailně zmapuje svůj majetek. 

Paspart jednotlivých kategorií 
městského majetku 

Město Město Šumperk – 
MJP, FaP 

2007 200 000,- 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – INFRASTRUKTURA 
Název priority: I1 Dobudování kvalitního dopravního systému města  

Název opatření: I 1.2 Dopravní generel 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
I 1.2.1. Rozpracování studie cyklistických stezek 
jako podklad pro generel dopravy a novou ÚPD 
Město Šumperk zajistí vypracování koncepce řešení 
cyklistické dopravy. 

Koncepce – studie Občané města Město Šumperk - , 
RÚI, 

DOP,sousední obce, 
Správa silnic 
Olomouckého kraje, 
Olomoucký kraj 

2007 100 000,- 

I 1.2.2. Studie statické dopravy ve městě 
Město Šumperk připraví komplexní studii statické dopravy 
ve městě jako podklad pro zpracování generelu dopravy a 
nové ÚPD1, rovněž se zřetelem na řešení kritické situace 
v sídlištích a v návaznosti na úpravu přednádraží. 

Koncepce - studie Občané města, 
návštěvníci 

Město Šumperk – 
RÚI 

DOP 

2007 100 000,- 

I 1.2.3. Zajištění generálního dopravního plánu 
města 
Město Šumperk zajistí na základě výsledků sčítání dopravy 
a zpracovaného modelu základní programový dokument 
pro rozvoj dopravy na území města a v okolí jako podklad 
pro novou ÚPD. 

Koncepce – generální dopravní 
plán (dopravní generel) 

Správa města,  

veřejnost 

Město Šumperk – 
RÚI, 

DOP,dopravci, 
Olomoucký kraj a jeho 
organizace 

2007 800 000,- 

Název opatření: I 1.3 Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
I 1.3.1. Nasvětlení přechodů pro chodce, výstražné 
dopravní značení u přechodů- III. Etapa- realizace 
záměru 

Nasvětlené přechody, umístění 
dopravního značení 

Účastníci silničního 
provozu 

Město Šumperk-
PMŠ 

2007 500 000,- 

Název opatření: OP I 1.4 Vybudování ucelené sítě cyklistických stezek  
I 1.4.3.Cyklostezka Šumperk- Bludov- zajištění 
aktualizace projektové dokumentace 

Dokumentace, územní 
rozhodnutí, stavební povolení 

Souvislost s protierozními 
opatřeními 

Občané města Město Šumperk- 
RÚI 

DOP, obec Bludov 

2007 500 000,- 
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Název opatření: OP I 1.7 Bezpečné hlavní pěší tahy 
I 1.7.1. Bezbariérová trasa městem- návrh a 
zajištění projektové dokumentace 
Město Šumperk navrhne a zajistí dokumentaci na 
bezbariérovou trasu- pro projekt vhodný do programu 
Mobility 

Projektová dokumentace 

Jednání se zapojenými 
institucemi 

občané města se 
sníženou mobilitou 

Město Šumperk- 
RÚI 

dotčené instituce dle 
návrhu 

2007 250 000,- 

I 1.7.2. Zpřístupnění chodníků pro pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu- II.etapa realizace 

Bezbariérové přístupy Občané města se 
sníženou mobilitou 

Město Šumperk- 
PMŠ 

2007 400 000 

Název opatření: I 1.10. Rekonstrukce místních komunikací 
I 1.10.1. Rekonstrukce místních komunikací po 
rekonstrukci kanalizace 
(ulice G.Krátkého, Raisova, Pod Lesem, Pod Vyhlídkou, 
Horní Temenice) 

Nové povrchy místních 
komunikací, chodníky 

Obyvatelé města Město Šumperk- 
RÚI 

2007 15 000 000,- 

Název priority: I2 Rekonstrukce kanalizační a vodárenské sítě 

Název opatření: I 2.1 Rekonstrukce splaškové kanalizace 

 

I 2.1.1. Dokončení I.etapy rekonstrukce kanalizace- 
projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy- I.etapa 
Město Šumperk bude spolupracovat se zainteresovanými 
subjekty na realizaci rekonstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce  cca 6 km  
kanalizace DN 300. 

Obyvatelé města Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, 
a.s., 

Město Šumperk- 

RÚI, Šumperská 
provozní 
vodohospodářská 
společnost, a.s. a 
ostatní správci 
technické a dopravní 
infrastruktury 

2007 12 000 000,- 

(příspěvek města 
VHZ) 

Název priority: I3 Územní a technická příprava rozvojových ploch pro bydlení, služby a průmysl 

Název opatření: I 3.1 Přehodnocení funkčního využití ploch definovaných územním plánem  



Akční plán na rok 2007 

 5 

I 3.1.1. Příprava na pořízení nového územního plánu 
Obsahem je zajištění těch průzkumů a rozborů, které 
souvisejí s přehodnocením funkčního využití ploch 
definovaných současným  ÚP, vyhodnocení stávajícího ÚP 
pro přípravu zadání nového ÚP 
 

Průzkumy a rozbory Obyvatelé města a  
potenciální investoři 

Město Šumperk - 
RÚI  

účastníci procesu 
územního plánování 

2007 550 000,- 

Název opatření: I 3.6 Revitalizace brownfields 
I 3.6.1. Studie využitelnosti brownfields na území 
města 
Město zmapuje všechny lokality brownfields, včetně návrhu 
jejich dalšího využití. 

Seznam brownfields a pilotní 
studie využitelnosti vhodného 
brownfields 

Město, veřejnost, 
developeři, 
podnikatelé 

Město Šumperk  - 
RÚI 

2007 250 000,- 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 
Název priority: S1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 

Název opatření: OP S 1.1 Rozvoj vzdělanostní infrastruktury 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
S 1.1.1. Realizace koncepce rozvoje vybavenosti 
Město Šumperk zajistí realizaci projektů vyplývajících z  
Koncepce rozvoje vybavenosti 

investice do budov a zařízení 
MŠ, ZŠ, školských zařízení 

 žáci MŠ, ZŠ, 
školská zařízení 

Město Šumperk – 
RÚI 

ŠKV, ZŠ 

2007 11 700 000 
(vypsat dle 
rozpočtového 
výhledu) 
 

S 1.1.4. Zpracování projektové dokumentace 
investic do školských zařízení 
Město Šumperk finančně zajistí zpracování projektové 
dokumentace investic do školských zařízení k vybraným 
projektům uvedeným v Koncepci aby byly ihned připravené 
k použití při nalezení vhodných zdrojů dotací (kraj, MŠMT) 

Projektové dokumentace MŠ, ZŠ, školská 
zařízení 

Město Šumperk- 

RÚI  

ŠKV, ZŠ 

2007 450 000,- (150 
tis/projekt) 

S 1.1.5. Modernizace a rozšíření městské knihovny 
Město zhodnotí potřeby městské knihovny a případně zajistí 
vhodné prostory k jejímu rozšíření. 

Projektová dokumentace Uživatelé knihovny Město Šumperk –  

RÚI 

 Městská knihovna 

2007 900 000,- 

Název opatření: OP S 1.2 Rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení 
S 1.2.1. Podpora vzniku dalších Bc. studijních 
programů  – využití Nadačního fondu 
Město Šumperk bude ve spolupráci s místními podniky a 
prostřednictvím Nadačního fondu iniciovat a podporovat 
vznik nových Bc. studijních programů 

Bc. studijní programy 

 

Studenti Město Šumperk - 
ŠKV, podnikatelé, 
VŠB-TU Ostrava 

2007  350 000,- 

Název opatření: OP S 1.3 Vzdělávací a preventivní programy 
S 1.3.1 Realizace výukových programů EVVO na ZŠ, 
SŠ 
Město bude spolupracovat, případně kofinancovat aktivity 
ve spolupráci s Vilou Doris. 

Přednášky, výukové programy Žáci ZŠ, SŠ DDM Vila Doris, 
školy, Město Šumperk 
- ŠKV  

2007 20 000,- 

S 1.3.2. Realizace exkurzí ve spolupráci 
s komerčními a dalšími subjekty ve městě 
Vila Doris uspořádá exkurze pro žáky ZŠ a studenty SŠ 
vztahující se k ekologii. 

Exkurze Žáci ZŠ, SŠ DDM Vila Doris, 
školy, Město Šumperk 
- ŠKV  

2007 20 000,- 
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S 1.3.3. Zvýšení informovanosti pedagogů v oblasti 
EVVO 

Semináře, konzultace, 
distribuce tiskovin 

Pedagogové ZŠ, SŠ DDM Vila Doris, 
školy, Město Šumperk 
- ŽPR 

2007 20 000,- 

S 1.3.5. Pořádání osvětových akcí s tématem 
zlepšení čistoty ve městě 

Přednášky, distribuce tiskovin Veřejnost  DDM Vila Doris, 
Město Šumperk - ŽPR 

2007 20 000,- 

S 1.3.6. Rozšíření nabídky akcí EVVO pro dospělé Exkurze, přednášky, 
konzultace 

Veřejnost  DDM Vila Doris, 
Město Šumperk - ŽPR 

2007 20 000,- 

S 1.3.7. Dopravní a bezpečnostní prevence na 
školách 
Městská policie bude dle požadavků ředitelů škol zajišťovat 
preventivní akce na mateřských,základních a středních 
školách (přednášky, soutěže atd.). 

Programy pro žáky škol, 
propagační materiály pro děti s 
tématikou prevence 

Žáci a studenti ve 
městě 

Městská policie 2007 50 000,-  

Název priority: S 2 Rozvoj občanské společnosti 

Název opatření: OP S 2.1 Péče o bydlení  
S 2.1.1. Regenerace panelových sídlišť 
Město Šumperk postupně  přemění stávající monofunkční 
panelové sídliště na atraktivní polyfunkční městské části 
(sídliště Prievidzká). 

Realizace projektu II. etapa 
Prievidzká 

Projektová příprava III a IV. 
Etapy- Prievidzská 

Veřejnost  Město Šumperk - 
RÚI 

2007 Realizace II etapy 
14 000 000,- 

Projektová příprava 
III a IV .etapy 
400 000,- 

S 2.1.2. Koncepce bytové politiky a vícezdrojového 
financování výstavby bytů 
Město Šumperk ve spolupráci se správci bytového fondu 
zajistí vypracování koncepce bytové politiky a 
vícezdrojového financování výstavby bytů. 

Koncepce  Občané města  Město Šumperk-
MJP 

ŠMR, RÚI, SOC 

2007 V rámci činnosti 
odborů 

 

Název opatření: OP S 2.2 Vytváření podmínek pro činnost neziskových organizací 
S 2.2.1. Grantový a dotační systém pro projekty 
neziskových organizací ze sociální, vzdělávací a 
sportovní oblasti a pro projekty volnočasových 
aktivit pro děti a mládež 
Město Šumperk zajistí grantový a dotační systém pro 
projekty neziskových organizací ze sociální, vzdělávací a 
sportovní oblasti a pro projekty volnočasových aktivit pro 
děti a mládež. 

Grantový a dotační systém Neziskové 
organizace ze 
sociální, vzdělávací 
a sportovní oblasti, 
neziskové 
organizace a se 
zaměřením na 
aktivity dětí a 
mládeže 

 

 

Město Šumperk - 
FaP 

2007 

 

 

 

 

 

 

4 000 000,- 
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Název priority: S 3 Rozvoj sociální infrastruktury 

Název opatření: OP S 3.1 Realizace komunitního plánu v sociální oblasti 
Tato oblast je řešena samostatně aktivitami komunitního plánování, které vyústí v sestavení speciálního strategického plánu pro sociální oblast. První výstupy 
komunitního plánu budou v roce 2007. Tyto aktivity budou začleněny do Akčního plánu na následující 2 roky (2008 – 2009). 

Název priority: S 4  Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, modernizace a zlepšení požární a civilní ochrany 

Název opatření: OP S 4.1 Péče o bezpečnost občanů 
S 4.1.1. Program komunikace s obyvatelstvem jako 
součást preventivní činnosti  

Besedy, tiskové materiály a 
články v tisku, propagační 
materiál 

Veřejnost  Městská policie 2007 V rámci běžných 
provozních nákladů  

S 4.1.2. Příprava strážníků a celé Městské policie 
jako reprezentantů města  
Město Šumperk poskytne Městské policii prostředky na péči 
o výstroj strážníků, podporu komunikace MP s veřejností, 
poskytování základních informací pro občany i návštěvníky 
města (informační plánky), materiální vybavení MP. 

Výstroj a výzbroj strážníků MP, 
komunikační a jazykové kurzy 
pro strážníky,informační plánky 

Veřejnost, 
návštěvníci 

Město Šumperk, 
Městská policie 

2007 V rámci běžných 
provozních nákladů, 
informační materiály –  
do 50 000,- 

S 4.1.3. Příprava MP k plnění pořádkových opatření 
a předávání informací na území města v krizových 
situacích 
Městská policie se bude formou cvičení a kursů připravovat 
na řešení krizových situací, příprava bude probíhat dle 
požadavků krizového štábu města. 

Kursy, cvičení Městská policie Městská policie 

Bezpečnostní rada 
města 

2007 100 000,- 

S 4.1.4. Podpora a koordinace preventivních akcí na 
zvýšení bezpečnosti ve městě 
Město Šumperk vyčlení z městského rozpočtu část 
prostředků, které budou používány na podporu aktivit 
v oblasti prevence kriminality, které nelze financovat 
z projektu Prevence kriminality- Partnerství. 

Fond, kapitola Subjekty pořádající 
aktivity na prevenci 
kriminality 

Město Šumperk - 
FaP 

2007 50 000,- 

S 4.1.5. Nové kamerové body kamerového a 
monitorovacího systému v nových rizikových 
oblastech na území města 
Město Šumperk ve spolupráci s Městskou policií pořídí a 
uvedou do provozu nové kamerové body kamerového a 
monitorovacího systému v nových rizikových oblastech na 
území města, resp. provedou modernizaci stávajícího 
systému.  Při financování bude využita dotace Ministerstva 
vnitra. /pokud bude město zařazeno do programu 
Partnerství/ 
 

4 nové kamerové body Veřejnost, 
návštěvníci 

Město Šumperk, 
Městská policie, 
Ministerstva vnitra ČR 

2006-2007 2 000 000,- 
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Název opatření: OP S 4.2 Modernizace a zlepšení systému požární ochrany 
S 4.2.1. Dostatečné trvalé personální obsazení JSDH 
města Šumperka 
Město Šumperk zajistí nábor a přípravu osob,které budou 
připraveny k zařazení do JSDH města tak, aby početní stav 
JSDH města byl trvale na min.úrovni 13 plně připravených 
a použitelných osob. 
Zajistit základní výcvik pro osoby,které budou připraveny 
k zařazení do JSDH města. 

Propagační akce,skupina osob-
personální záloha JSDH města 

Obyvatelstvo města Město Šumperk – 
odd. bezpečnostní 
rady města 

2007 10 000,- 

S 4.2.2. Rozvíjení spolupráce a koordinace činností 
JSDH města Šumperka s Městskou policií a v rámci 
civilní ochrany 
-Zajistit společné školení JSDH města,person.zálohy JSDH 
města,dobrovolníků CO a městské policie 
-Zajistit společné cvičení JSDH města,person.zálohy JSDH 
města,dobrovolníků CO a městské policie 

Společné školení a společné 
cvičení 

JSDH 
města,pers.záloha 
JSDH 
města,městská 
policie,dobrovolníci 
CO 

Město Šumperk – 
odd. bezpečnostní 
rady města, Městská 
policie 

2007 V rámci běžných 
provozních nákladů 

S 4.2.3. Příprava JSDH města Šumperka, včetně 
personální zálohy JSDH města a dobrovolníků CO 
jako reprezentantů města  
-Zajistit základní výcvik v komunikačních dovednostech ve 
vztahu k veřejnosti 
-Zajistit základní výcvik v komunikaci s osobami se 
zdravotním postižením 

Výcvik-školení JSDH města,person. 
Záloha JSDH 
města,dobrovolníci 
CO 

Město Šumperk – 
odd. bezpečnostní 
rady města 

SDH 

2007 20 000,- 

Název opatření: OP S 4.3 Modernizace a zlepšení systému civilní ochrany 
S 4.3.1. Příprava dobrovolníků CO k činnosti v rámci 
CO města 
Město Šumperk bude provádět nábor a přípravu 
dobrovolníků CO 
-Zajistí základní výcvik v oblasti CO 
-Zajistí základní výcvik v psychosociální pomoci 
-Zajistí základní výcvik ve zdravotnické první pomoci  

Propagační akce,školení a 
cvičení 

Veřejnost a 
dobrovolníci CO 

Město Šumperk- 
odd.bezpečnostní 
rady města 

2007  Do 30 000,- 

S 4.3.2. Komunikace a spolupráce se subjekty na 
území města pro potřeby mimořádných událostí a 
krizových situací 
Město Šumperk zajistí vzájemnou komunikaci a spolupráci 
se všemi subjekty ve městě v přípravě na mimoř.událostí 
-Zajistí pracovní setkání s vedoucími představiteli subjektů 
-Zajistí provedení školení pro výkonné pracovníky CO u 
subjektů 
-Zajistí provedení nácviku vzájemné komunikace při 
mimoř.událostech a krizových situacích 

Pracovní setkání, školení, 
nácvik 

Subjekty Město Šumperk- 
odd. bezpečnostní 
rady města 

2007 30 000,- 
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S 4.3.3. Projekt“Příprava obyvatelstva na krizové 
situace“ 
Město Šumperk zajistí 
-provádění akcí pro základní a střední školy na základně CO 
Luže 
-provedení akce „Bezpečnost,záchrana a pomoc 2007“ 
-propagaci požární ochrany a CO u veřejnosti 

Akce na podporu výuky tématu 
„Ochrana člověka za 
mimořádných událostí“v ZŠ a 
SŠ. 

Akce BZP 2007 

Propagace ve 
sděliv.prostředcích a při 
vhodných akcích. 

Vysílání občanskou radiostanicí 
CB. 

Veřejnost,subjekty,J
SDH 
města,person.záloh
a JSDH 
města,dobrovolníci 
CO,MP 

Město Šumperk-
odd.bezpečnostní 
rady města 

2007 V rámci běžných 
provozních nákladů 

S 4.3.4. Instalace samostatného systému pro rychlé  
hromadné informování občanů města a následnou 
komunikaci při mimořádných událostech a krizových 
situacích 

Technický systém- 2007- 
příprava 

2008-realizace 

Veřejnost, subjekty Město Šumperk- 
oddělení bezpečnostní 
rady města 

2007 300 000,- 
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Název priority: Z1 Zlepšení čistoty ovzduší ve městě  

Název opatření: OP Z 1.1 Snížení sekundární prašnosti 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
Z 1.1.1. Zajištění včasného úklidu komunikací 
po zimním období Čištění komunikací Obyvatelé města Město Šumperk- 

PMŠ 2007 V rámci příspěvku 
PMŠ 

Z 1.1.2 Výsadba zeleně v okolí silnic a její údržba Výsadba nové zeleně v okolí 
silnic 

Obyvatelé města Město Šumperk-
PMŠ 

2007 100 000,- 

Název priority: Z2 Úprava systému sběru a likvidace odpadu 

Název opatření: OP Z 2.1. Zdokonalení systému separace odpadů 

Z 2.1.1 Zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad Rozmístění nových kontejnerů Obyvatelé města ŽPR 2007 200 000,- 

Z 2.1.3 Výstavba sběrného dvora- Příčná ulice- 
realizace I.etapy 
Město Šumperk zajistí vybudování nového sběrného dvora 
v Příčné ulici 

Sběrný dvůr- 1. etapa realizace Obyvatelé města RÚI, 
ZPR 

2007 2 000 000,- 

Z 2.1.4. Vybudování zpevněných ploch pod třídícími 
místy- I.etapa 
Město Šumperk zajistí dobudování zpevněných ploch pod 
třídícími místy 

Ošetřené plochy  Obyvatelé města RÚI 
ZPR 

2007 300 000,- 

Název opatření: OP Z 2.2 Zlepšení čistoty ve městě 

Z 2.2.2. Výměna odpadkových košů ve vybraných 
lokalitách (za odolnější vůči projevům vandalismu) 
Město Šumperk ve spolupráci s PMŠ zajistí výměnu 
vybraných odpadkových košů. 

Instalace odpadkových košů Obyvatelé a 
návštěvníci města 

PMŠ, 
město Šumperk - ZPR 

2007 25 000,- 

 

Název priority: Z3 Stabilizace a rozvoj systému zeleně 

Název opatření: OP Z 3.1 Zlepšení celkového stavu vybraných celků zeleně 
Z 3.1.1. Zavedení koncepčního řešení  rekonstrukce 
zeleně ve vybraných sídlištích 

Studie, projektová 
dokumentace, realizace 

Obyvatelé města Město Šumperk – 
RÚI 

2007 300 000,- 

 
Z 3.1.2 Příměstský rekreační les- realizace I.etapy  Obyvatelé města, 

návštěvníci 
Město Šumperk-PMŠ 2007 500 000,- 
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Z 3.1.3 Revitalizace lesoparku cihelna- studie studie Obyvatelé města Město Šumperk- 

RÚI 

2007 80 000,- 

Z 3.1.4. Park nad ulicí Slovanskou realizace- parková úprava 
v lokalitě nad ulicí Slovanskou 

obyvatelé města Město Šumperk- RÚI 2007 1 300 000,- 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH 
Název priority: C1 Rozvoj nových aktivit a služeb cestovního ruchu a podpora marketingového řízení cestovního ruchu 

Název opatření: OP C 1.1 Marketingové řízení cestovního ruchu 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
C 1.1.2. Zkvalitnění propagace a prezentace města 
Město bude systematicky komunikovat s cílovými skupinami  
existujících a potenciálních návštěvníků. 

Marketingová studie- průzkum 
struktury návštěvníků města- 
/v rámci spolupráce se 
Slezskou univerzitou Opava/ 

Rekonstrukce www stránek 

Propagace a prezentace města 

Návštěvníci, 
investoři, obyvatelé  

Město Šumperk – 
ŠKV 

Kancelář tajemníka 
(informatika) 

2007 Marketingová studie 
10 000,- 

www stránky 
150 000,- 

propagační materiály 

300 000,- 

C 1.1.5. Spolupráce s okolními obcemi v rámci 
turistické oblasti Jeseníky při rozvoji cestovního 
ruchu 
Zintenzivnění spolupráce ze strany města, napomáhající 
vytváření nových produktů cestovního ruchu. 
(cyklotrasa Desná a autocamp Krásné) 

Vyšší počet společných jednání 

  

Okolní obce, 
Podnikatelé 
v cestovním ruchu 

Město Šumperk –  

RÚI 

ŠKV, SCR, okolní obce 

2007 Bez finanční 
náročnosti 

C 1.1.6. Realizace aktivit vyplývajících z Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu 

Dle koncepce Návštěvníci města, 
okolní obce 

Město Šumperk- 

ŠKV 

Sdužení cestovního 
ruchu Jeseníky, 
infrormační středisko 

2007 700 000,- 
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Název priority: C1 Rozvoj nových aktivit a služeb cestovního ruchu a podpora marketingového řízení cestovního ruchu 

Název opatření: OP C 1.2 Podpora vzniku nových produktů a služeb cestovního ruchu 
C 1.2.1. Podpora vybudování autocampu  Benátky 
Město Šumperk zadá zpracování projektové dokumentace 
autocampu v areálu Benátky 
 

Rozhodnutí o umístění 

Projektová dokumentace 

Občané města Město Šumperk 2007 300 000,- 

C 1.2.2 Cyklotrasa Desná- zajištění výhledávací 
studie 
Město Šumperk zajistí zpracování vyhledávací studie 
cyklotrasy Desná 

Vyhledávací studie 

  

Občané města, 
turisté, okolní obce 

Město Šumperk- 

RÚI 

 

2007 150 000,-  

(150 000,- celkový 
náklad- bude snížen o 
příspěvky od obcí) 

Název priority: C 2 Péče o kulturní tradice, kulturní památky a podpora kulturních akcí místního i nadregionálního významu 

Název opatření: OP C 2.1 Obnova kulturních památek a dotváření městské památkové zóny 
C 2.1.1. Dokončení rekonstrukce Pavlinina dvora 
včetně nádvoří 
(Vybudování dostatečně kapacitního venkovního jeviště a 
hlediště v areálu nádvoří) 

Studie využitelnosti nádvoří 

Studie proveditelnosti 

Podaná žádost o dotaci 

Veřejnost, 
návštěvníci, turisté 

Město Šumperk – 
RÚI, 

ŠMR, vlastivědné 
muzeum 

2007 130 000,- studie 

C 2.1.2 Restaurace sousoší Nejsvětější trojice 
Jiráskovy Sady 

Restaurovaná památka Veřejnost, 
návštěvníci 

Město Šumperk- 

RÚI 

2007 400 000,- 

C 2.1.3. Pořízení projektové dokumentace na opravu 
kaple v Temenici 

Projektová dokumentace Veřejnost Město Šumperk-
RÚI 

2007 80 000,- 

Název opatření: OP C 2.2 Podpora kulturního vyžití 
C 2.2.1. Intenzifikace výměny s partnerskými městy 
Město bude realizovat aktivity v kulturní a sportovní oblasti 
s partnerskými městy Prievidza, Mikulov, Nysa, Bad 
Hersfeld 

Četnější návštěvy a vystoupení Kulturní spolky, 
návštěvníci 

Město Šumperk - 
ŠKV,  

kulturní spolky 

 

 

2007 445 000,- 
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C 2.2.5. Realizace expozice „Čarodějnické příběhy“ 
Město Šumperk zajistí a zafinancuje realizaci expozice 
„Čarodějnické příběhy“ v tzv. Geschaderově domě. 
 

Expozice „Čarodějnické 
příběhy“ 

Veřejnost, 
návštěvníci 

Město Šumperk – 
RÚI 

ŠKV 

 

2007 2 000 000,- 

 

Název priority: C 3 Rozvoj sportovního vyžití  a sportovní infrastruktury 

Název opatření: OP C 3.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a  
spolupráce Termín Odhad finanční  

náročnosti (Kč) 
C 3.1.1. Výstavba a využití venkovních sportovišť 
Město Šumperk zajistí vybudování školních a veřejných 
hřišť a umožní využití nových i stávajících školních hřišť 
veřejností po době školního vyučování. Provozovatel zajistí 
vhodný dozor a navrhne zpoplatnění hřišť. 

Školní hřiště 

Možnost využití školních hřišť 
veřejností 

Veřejná sportoviště  

 

Veřejnost  Město Šumperk - 
RÚI, PMŠ  

ŠKV, školy 

2007 Fotbalové hřiště 
1 800 000- RÚI 

Veřejně přístupné 
sportoviště 
1 000 000,--PMŠ 

zpřístupnění školních 
hřišť 2 500 000,-RÚI 

C 3.1.3. Program  modernizace existujících 
sportovních ploch 
Město zmapuje stav existujících sportovních ploch a 
navrhne program jejich modernizace.  

Analýza stavu sportovišť a plán 
jejich modernizace 

Veřejnost  Město Šumperk – 
PMŠ 

RÚI 

ŠKV,  sportovní spolky 

2007 50 000,- 

C 3.1.4. Dopracování studie využití šumperského 
Kotle  
Město využije šumperský Kotel  pro sportovně-rekreační 
účely. 

Dopracování studie 
využitelnosti a případné 
stavebně- technické řešení 
lokality 

Veřejnost  Město Šumperk – 
RÚI,  

PMŠ 

2007 200 000,- 

 
 


