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Úvod
Strategický plán rozvoje města Jeseník (dále i „Strategický plán rozvoje města“) vytyčuje základní
směry budoucího vývoje tohoto města v období 2019–2024 a umožňuje vedení města komplexně
identifikovat potenciál rozvoje města ve střednědobém období. Jedná se o strategický dokument,
pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města
koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel.
Zapojením pracovníků Městského úřadu Jeseník, vedení města, odborné veřejnosti a veřejnosti
došlo ke zpracování dokumentu, který byl podroben připomínkovému řízení ze strany dotčených
orgánů a osob.
Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že:


Řeší problémy dlouhodobě a komplexně.



Pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které se v území musí řešit.



Umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje.



Neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých
cílů odvozuje žádoucí podobu organizace.



Neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování
na budoucí vývoj vnějšího prostředí.

Strategie představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení
změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení
žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění
změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.
Strategie je pojímána jako časově nezávislý dokument, která reaguje především na vývoj města.
Její úspěšnost je bezprostředně závislá na tom, zda zůstane „živým“ dokumentem.
Aby strategický plán zůstal „živým“ dokumentem, bude potřeba provádět jeho aktualizaci, a to:


Při setrvalém vývoji města Jeseník, ale i ČR jako celku.



Dojde-li k závažným „skokovým“ změnám v území nebo jeho systémovém okolí, pak ad
hoc bezprostředně po jejich identifikaci a rozpoznání vlivů, jaké mohou pro budoucnost
území mít.

V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partnerství
oslovením obyvatel města a veřejnosti ke zjištění jejich názorů a postojů.
Strategií přejímá město Jeseník základní principy procedur regionální politiky EU. Jedním z těchto
základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti
na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném
území. Ty jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je právě strategie rozvoje.
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Účel tvorby strategického plánu:


Vytyčit základní směry budoucího vývoje města Jeseníku.



Zvýšit připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a zvýšit šanci získat vnější
finanční prostředky.



Sladit představy jednotlivých subjektů o rozvoji města Jeseníku.



Podpořit vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů ve městě Jeseník.



Strategický plán byl pojat jako „časově“ nezávislý dokument, který reaguje především
na vývoj města.



Úspěšnost strategického plánu je bezprostředně závislá na tom, zda zůstane „živým“
dokumentem (formou aktualizace a realizací akčních plánů).

POUŽÍVANÉ ZKRATKY
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 1: Používané zkratky
Zkratka

Význam

ČSÚ
EU
SC

Český statistický úřad
Evropská unie
Specifický cíl
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1

Metodika a geneze tvorby strategie

Zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké
problémy budou prostřednictvím strategie řešeny, jaké pozitivní faktory budou rozvíjeny a jaké
nástroje při tom budou použity. Prováděcí část strategie musí odpovědět, jakým způsobem budou
alokovány finanční zdroje, které bude možné na realizaci plánu využít.
Návrhová část strategie je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší
mírou konkrétnosti. Pro účely strategického plánu byly stanoveny čtyři, resp. pět základních
úrovní, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. Jednotlivé úrovně je možné definovat
následovně:


Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.



Prioritní osy představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů,
v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit.



Specifické cíle vymezení specifických cílů slouží k logickému uspořádání strategie.
Specifické cíle prostupují Strategickým plánem rozvoje města a pomáhají udržovat
kontinuitu rozvoje.



Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování specifických cílů ve střednědobém
období. Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu či prostoru. Opatření určují
ty oblasti, které mají řešit klíčové problémy území a rozvíjet pozitivní faktory. Opatření je
vždy přiřazeno ke konkrétnímu specifickému cíli (SC), který pomáhá naplnit.



Rozvojové aktivity, tedy formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části.
Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování mají vazbu k příslušným
opatřením a cílům.

Obrázek 1: Struktura strategického plánu

Vize

•vstupní brána (představa budoucího cíleného
stavu)

Prioritní
osy
Specifické
cíle
Opatření
Aktivity

•pilíře rozvoje města

•směr k dosažení vize (cca 6 let)
•formulují způsoby naplňování
cílů ve střednědobém období
(3 až 6 let)
•aktivity k určitému
opatření (akční karty)
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Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje
od definovaných cílů až ke konkrétním aktivitám. Každé opatření a aktivity byly odsouhlaseny
včetně relevantních dat, zdrojů a termínů.
Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě strategického plánu rozvoje města:


Organizační zajištění na úrovni města (Výbor a komise).



Sběr a analýza dostupných podkladů.



Realizace dotazníkového šetření mezi občany ke zjištění spokojenosti s kvalitou života
ve městě.



Tvorba analytických dokumentů.



Analýza SWOT pro rozvojové oblasti (porovnání silných a slabých stránek s příležitostmi
a hrozbami), formulace pozitiv a negativ.



Formulace vize - žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak by mělo
město v ideálním případě vypadat.



Tvorba os a specifických cílů.



Tvorba opatření a aktivit.



Předání výstupů.

Zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké
problémy budou prostřednictvím strategického plánu řešeny, jaké pozitivní faktory a oblasti
budou rozvíjeny a jaké nástroje při tom budou použity. Strategický plán je základním
východiskem pro tvorbu akčního plánu, který na něj bezprostředně navazuje. Akční plán musí být
provázán s přípravou rozpočtu.
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Vize

Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části strategie. Jejím smyslem je určit zásadní
rozvojovou orientaci území. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti
dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (cíle, opatření a aktivity) jsou
prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.
Strategická vize byla formulována s ohledem na představu rozvoje území, časový horizont
a potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci
přínosných aktivit.

Vize města
Město Jeseník, srdce Jeseníků, je rozvíjejícím se lázeňským centrem severní části
Olomouckého kraje. Vizí je být atraktivním a perspektivním městem pro všechny generace
obyvatel. Být městem, které komunikuje se svými občany, ctí svoji historii a klade důraz na
kulturní a sportovní zázemí.
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3

Prioritní osy

Prioritní osy představují ucelené, tematicky zaměřené celky, které jsou konkrétně rozpracovány
do nižších hierarchických úrovní. Obsah prioritních os je směřován k naplnění vize. Strategický
plán je rozdělen do čtyř prioritních os.

PRIORITNÍ OSA 1 – EKONOMIKA MĚSTA A CESTOVNÍ RUCH
Prioritní oblast 1 „Ekonomika města a cestovní ruch“ je zaměřena na podporu místního podnikání,
ekonomické aktivity obyvatel a podporu rozvoje oblasti cestovního ruchu.
Zdůvodnění osy
Problematika podnikání a zaměstnanosti je jednou z klíčových oblastí pro rozvoj ekonomických
a hospodářských aktivit ve městě a regionu.
Z výsledků dotazníkové šetření vyplývá, že občané považují nedostatek pracovních příležitostí
za největší problém ve městě včetně celkového ohodnocení své práce. S touto problematikou je
spojen i úbytek obyvatel z důvodu migrace obyvatel.
Významným potenciálem pro město je vzhledem k přírodním a kulturním podmínkám a poloze
města rozvoj cestovního ruchu.

PRIORITNÍ OSA 2 – KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ
Prioritní osa 2 „Kvalita života ve městě“ zahrnuje širokou škálu faktorů důležitých pro spokojený
život místních obyvatel. V sobě obsahuje dostupnost a úroveň veřejných služeb (zejména sociální
služby, vzdělávání, zdravotní péče), služeb a dostupnosti občanské vybavenosti (zejména kulturní
a sportovní zařízení, obchody) možnosti volnočasových aktivit, kvality bydlení a bezpečnosti.
Zdůvodnění osy
Kvalitní a dobře dostupné služby, občanská vybavenost a možnostmi pracovního uplatnění mají
vliv na příchod či odchod mladých a vzdělaných obyvatel.
Oblast se soustředí na úroveň vzdělanosti místních obyvatel v kontextu s demografickým
vývojem, silnou stránkou je dostupnost předškolního a základního vzdělání.
Rozvoj sociálních služeb je opřen o Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a o další
koncepční dokumenty, což je silnou stránkou rozvoje sociálních služeb ve městě. Kromě zjištění
současného stavu sociálních služeb je potřeba uvážit i budoucí vývoj poptávky po těchto službách.
Očekávaný vývoj zájmu po službách pro seniory i zdravotně postižené je závislý na demografické
projekci ve městě a blízkém okolí, dle demografického vývoje lze v příštích letech očekávat, že
významně porostou podíly všech věkových podskupin seniorů.
Oblast zdravotní péče je ve městě Jeseník zajištěna jak rozsahem, tak kvalitou. Pozitivním jevem
je personální stabilizace nemocnice v porovnání s předchozími roky, přesto je důležité zdůraznit,
že významným jevem, který oblast zdravotnictví zasáhne, je postupné stárnutí populace.
Oblast občanské vybavenosti (zejména kulturní a sportovní zařízení) a služeb je ve městě
na přijatelné úrovni, přesto kvalitní a odpovídající občanská vybavenost má významnou roli
pro udržení obyvatel města s provazbou na podporu cestovního ruchu.
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Úzce souvisejícím tématem je bydlení. Řešena je celková atraktivita prostředí pro bydlení
a možnosti nové bytové výstavby. Vzhledem k demografickému vývoji je pozornost kladena také
na možnosti budování sociálních bytů.
U oblasti volnočasových aktivit je nezbytné soustředit pozornost na celkovou nabídku a kvalitu
rekreačních a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie a cílové skupiny a na zaměření
a fungování dalších spolkových činností. Silnou stránkou města je dobré fungování spolků
a dostatek kulturního a společenského vyžití. Potenciálem pro město je rozvíjet sportoviště
(v dotazníkovém šetření bylo spokojeno se stávající nabídkou sportovišť 53 % respondentů,
s dětskými hřišti pak 66 % respondentů).
Celkovou kvalitu života ovlivňuje bezpečnost, s ní je spjatá problematika práce bezpečnostních
složek a vyplývající spokojenost obyvatel s jejich činností. Silnou stránkou města je, že nepatří
k městům se zvýšeným bezpečnostním rizikem.

PRIORITNÍ OSA 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA, URBANISMUS
Prioritní osa 3 „Životní prostředí, doprava, urbanismus“ zahrnuje cíle v řešení příznivého
životního prostředí ve městě a současně se stává jedním z klíčových předpokladů ke zvýšení
kvality života ve městě.
Problematika dopravní infrastruktury je jedním z klíčových atributů pro rozvoj ekonomických
a hospodářských aktivit v území, je důležitá pro rozvoj malých a středních diverzifikovaných
podnikatelských aktivit, rozvoje cestovního ruchu a dalších odvětví včetně příležitosti být
zaměstnán.
Zdůvodnění osy
Životní prostředí v okolí města je na dobré úrovni. Město Jeseník a jeho okolí patří mezi významné
přírodní lokality. Je důležité udržovat mezi širokou veřejností poptávku po zdravé přírodě a
krajině při odpovídající podpoře cestovního ruchu. Silnou stránkou Jesenicka je právě kvalitní
životní prostředí a bohatá nabídka přírodních atraktivit.
Naopak slabou stránkou je dopravní obslužnost Jeseníku a celého regionu. Z hlediska dopravy je
výzvou do budoucna zlepšení napojení města na centra ČR. Ve městě je také problémem lokální
parkování. Technická infrastruktura je na dobré úrovni.
Účelem vymezené osy podporující přitažlivost místa bude zajištění trvale udržitelného rozvoje
města i jeho částí tak, aby nebyly neúměrně zatíženy budoucí generace. K atraktivitě prostředí
přispívá uchování autenticity města, jeho kulturního dědictví, tradic a přírodních hodnot území.

PRIORITNÍ OSA 4 - VEŘEJNÁ SPRÁVA
Prioritní osa 4 „Veřejná správa“ je zaměřena na odpovídající výkon samostatné působnosti
a přenesené působnosti, kde cílovou skupinou jsou obyvatelé celého SO ORP Jeseník. Důležité je
pojmout veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí s otevřeným
a průhledným rozhodováním.
Zdůvodnění osy
Předpokladem pro kvalitní výkon veřejné správy je dobré zabezpečení úřadu, které umožní
využití a rozvoj moderních technologií sloužících pro zajištění efektivního a kvalitního poskytnutí
8
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služeb uživatelům úřadu, poskytnutí transparentních informací občanům o činnosti města a jeho
hospodaření. Dalším předpokladem pro kvalitní výkon správy je též kvalitní personální obsazení
úřadu, jež souvisí se vzdělaností úředníků. Fungující kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou,
veřejností, podnikatelskými subjekty a dalšími aktéry je podmínkou pro dosahování konsensu
ohledně směru rozvoje města včetně plánovaných projektů ve městě. Samotné město musí v řadě
činností, které připravuje či realizuje, spolupracovat s partnery, okolními obcemi i s Olomouckým
krajem. Kvalita a rozsah spolupráce je důležitá pro úspěch projektů města.
Pozitivním faktorem je, že město disponuje strategickými, koncepčními a analytickými
dokumenty jak se vztahem k urbánnímu rozvoji, tak pro specifické oblasti (např. sociální).
Pro další vývoj je vhodné zvážit přípravu koncepčních dokumentů k tématům jako cestovní ruch,
podpora podnikání a sport.
Důležitou součástí obcí je realizace marketingových a komunikačních aktivit povzbuzující
k lepším službám pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky. Pomáhá městu definovat
a prezentovat oblasti, které mohou být konkurenční výhodou a ty následně posilovat.

Prioritní osa 1
- Ekonomika
města a
cestovní ruch

Prioritní osa 4
- Veřejná
správa

Prioritní osa 2
- Kvalita života
ve městě

Prioritní osa 3
- Životní
prostředí,
doprava,
urbanismus

Uvedené osy mají významné vzájemné průniky a synergie. Pro podporu ekonomického
rozvoje a místních podnikatelských subjektů, je důležitá kvalitní infrastruktura. Pro zajištění
odpovídající kvality života obyvatel je kromě kvalitních veřejných služeb důležité zajišťovat
atraktivní životní prostředí, odpovídající dopravní infrastrukturu apod. Neméně důležitá je
podpora efektivity veřejné správy ve městě. Naplnění vize tedy není možné pouze izolovanými
projektovými záměry, ale právě průniky jednotlivých projektových záměrů v jednotlivých osách.
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4

Specifické cíle

Vymezení specifických cílů slouží k logickému uspořádání strategie. Specifické cíle jsou konkrétní,
realistické a hodnotitelné. Pro jednotlivé cíle byly stanoveny klíčové indikátory, aby bylo možné
hodnotit míru naplňování cíle v průběhu realizace strategického plánu rozvoje.
Každá z os obsahuje minimálně 3 specifické cíle.

Prioritní osa 1- Ekonomika a cestovní
ruch
• SC 1.1 Vytvářet podmínky pro podporu místní ekonomiky a příchod
podnikatelských subjektů
• SC 1.2 Podporovat propagaci a řízení v oblasti cestovního ruchu
• SC 1.3 Rozvíjet infrastrukturu a služby v cestovním ruchu

Prioritní osa 2 - Kvalita života ve městě
• SC 2.1 Podporovat vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
• SC 2.2 Podporovat růst kvality a kapacity služeb v sociální sféře a ve
zdravotnictví
• SC 2.3 Rozvíjet podmínky pro sport, kulturu a volnočasové aktivity
včetně atrakčního potenciálu pro cestovní ruch
• SC 2.4 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a zajištění bezpečnosti

Prioritní osa 3 - Životní prostředí, doprava,
urbanismus
• SC 3.1 Podporovat podmínky pro kvalitní životní prostředí a městskou
zeleň
• SC 3.2 Působit na zlepšení dopravní dostupnosti města, zlepšovat
prostupnost města a rozvíjet parkovací systém
• SC 3.3 Rozvíjet technickou infrastrukturu

Prioritní osa 4 - Veřejná správa
• SC 4.1 Posilovat spolupráci a komunikaci města s občany a místními
iniciativami včetně místní a mezinárodní spolupráce
• SC 4.2 Dodržovat stabilní finanční zdroje města a efektivní nakládání s
majetkem
• SC 4.3 Zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy úřadu i městských
organizací
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5 Prioritní osa 1 - Ekonomika a cestovní ruch
Prioritní oblast 1 „Ekonomika města a cestovní ruch“ je zaměřena na podporu místního
podnikání, ekonomické aktivity obyvatel a podporu rozvoje oblasti cestovního ruchu.

Specifický cíl
Popis cíle

SC 1.1 Vytvářet podmínky pro podporu místní ekonomiky a příchod
podnikatelských subjektů
Cíl je zaměřen na podporu rozvoje podnikání ve městě a s tím související vznik
nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelů, rozvoje
podnikatelské infrastruktury a investic realizovaných městem.
Ze své podstaty má město omezené možnosti, co se týká samotné podpory
podnikatelského prostředí. Nástrojem města tak zůstává budování kvalitních
veřejných služeb pro udržení stávajících zaměstnavatelů a příchodu nových
podnikatelských subjektů, vytváření nabídky kvalitních ploch pro podnikání a to
s ohledem na územní omezení extenzivního rozvoje měst. Potenciál naplnění cíle
v sobě skrývá také odpovídající spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem
a jejich setkávání.

Opatření
naplňující
specifický cíl

Pozitivní stránkou je, že v celkovém vyjádření všech vydaných živnostenských
oprávnění došlo k růstu oprávnění mezi roky 2013 až 2017 a k poklesu míry
nezaměstnanosti v Jeseníku.
1.1.1 Zpracování koncepce rozvoje podnikání a zaměstnanosti – zpracování
koncepce rozvoje podnikání a zaměstnanosti.
1.1.2 Pravidelné jednání u kulatého stolu a spolupráce s podnikatelskými
subjekty a dalšími subjekty – komunikace, spolupráce.
1.1.3 Podpora investičních rozvojových záměrů v souladu s územním plánem
města – opatření v sobě zahrnuje realizaci investičních rozvojových záměrů reagující
na poptávku podnikatelských subjektů, podporu k vytváření inspirativních prostor
pro rozvoj podnikání, akcelerační programy a inovace v nevyužívaných prostorách
města (vhodné pro coworking, networking, akce, eventové pronájmy).

Indikátory




Vytvořená koncepce rozvoje podnikání a zaměstnanosti
Počet uskutečněných jednání a setkání v oblasti podpory podnikání

Partneři





Městský úřad
Olomoucký kraj
Soukromé subjekty

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření




Útvar tajemníka
Oddělení cestovního ruchu

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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Specifický cíl
Popis cíle

SC 1.2 Podporovat propagaci a řízení v oblasti cestovního ruchu
Cílem je zlepšovat propagaci města a okolí k maximálnímu využití potenciálu,
které město a jeho okolí nabízí pro oblast cestovního ruchu a z toho plynoucího
ekonomického potenciálu.
Trendy v oblasti cestovního ruchu v posledních letech ukazují, že poptávka po
turistických produktech se diverzifikuje. Návštěvníci často jezdí cíleně za určitým
typem destinace, který odpovídá jejímu životnímu stylu. Pro zvýšení pestrosti
nabídky služeb nejen pro návštěvníky města, ale také pro samotné obyvatele města
je vhodné realizovat odpovídající propagační a marketingové aktivity.
Dalším nástrojem je spolupracovat s podnikatelskými subjekty při propojování
nabídky služeb pro návštěvníky ve městě a v okolí, ve společné
propagaci a v marketingových aktivitách.

Opatření
naplňující
specifický cíl

1.2.1 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu – dílčí opatření v sobě
zahrnuje zpracování koncepce.
1.2.2 Podpora marketingových aktivit a propagace místních památek, služeb
a akcí – opatření zlepšující propagaci a marketing města a okolí.
1.2.3 Rozvoj spolupráce veřejných subjektů včetně spolupráce s poskytovateli
služeb v cestovním ruchu a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu –
opatření reagující na vzájemnou spolupráci a koordinaci.

Indikátory




Vytvořená funkční koncepce cestovního ruchu
Počet společných produktů cestovního ruchu (vstupenky, akce, slevy)

Partneři





Městský úřad
Olomoucký kraj
Soukromé subjekty

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření



Oddělení cestovního ruchu

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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Specifický cíl
Popis cíle

SC 1.3 Rozvíjet infrastrukturu a služby v cestovním ruchu
Atraktivita města i blízkého okolí jako destinace cestovního ruchu je velmi příznivá.
Rozvojový potenciál města skýtají kvalitní služby pro návštěvníky, které budou
zlepšovat komfort návštěvníkům. Úkolem města v této oblasti zůstává budování
doplňkové infrastruktury ve městě (např. chodník do lázní), rekonstrukce stávající
infrastruktury a ve stimulu růstu kvantity a kapacity poskytovaných služeb
podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu.
Město Jeseník může iniciovat projektové záměry na podporu cestovního ruchu
především u objektů a památek ve svém vlastnictví a tím se podílet na koordinaci
aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity.

Opatření
naplňující
specifický cíl

1.3.1 Rekonstrukce a budování multifunkčního využití objektů na podporu
cestovního ruchu (sportoviště, památky apod.) – opatření se koncentruje
na výstavbu či modernizaci (rekonstrukci) objektů podporující cestovní ruch.
1.3.2 Podpora zkvalitnění nabídky základní infrastruktury a služeb na podporu
cestovního ruchu – opatření směřující k modernizaci a rozšiřování infrastruktury
cestovního ruchu.
1.3.3 Podpora péče o památky ve městě – opatření se koncentruje na rozvoj
kulturní infrastruktury, kvalitu a šíři památkové nabídky.

Indikátory




Nově vytvořené a rekonstruované atraktivity pro cestovní ruch
Počet návštěvníků města

Partneři






Městský úřad
Městská kulturní zařízení Jeseník
Olomoucký kraj
Soukromé subjekty

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření





Oddělení cestovního ruchu
Oddělení investic
Oddělení majetku

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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6 Prioritní osa 2 – Kvalita života ve městě
Prioritní osa 2 „Kvalita života ve městě“ zahrnuje širokou škálu faktorů důležitých
pro spokojený život místních obyvatel. V sobě obsahuje dostupnost a úroveň veřejných služeb
(zejména sociální péče, vzdělávání, zdravotní péče), služeb a dostupnosti občanské vybavenosti
(zejména kulturní a sportovní zařízení, obchody) možnosti volnočasových aktivit, kvality bydlení
a bezpečnosti.

Specifický cíl

SC 2.1 Podporovat vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Popis cíle

Cílem města je zajistit efektivní řízení a rozvoj škol, jejichž zřizovatelem je město
Jeseník, tj. mateřských a základních škol.
Hlavním cílem jsou investice města do rozvoje a modernizace infrastruktury
pro vzdělávání. Investice jsou nezbytným předpokladem pro udržení a růst kvality
poskytovaného vzdělání a tedy investicemi do budoucího rozvoje města.
S ohledem na očekávaný demografický vývoj je nutné do budoucna přizpůsobovat
kapacitu a využívání budov poptávce po vzdělávání.
U škol a školských zařízení (zřizovatelem středních škol a učilišť je Olomoucký kraj),
jejichž zřizovatelem není město Jeseník, je cílem i nadále rozvíjet vzájemnou
komunikaci a spolupráci k zajišťování odpovídajícího vzdělávání.

Opatření
naplňující
specifický cíl

2.1.1 Zajištění územní dostupnosti a odpovídající kapacity mateřských
a základních škol – opatření reaguje na demografický vývoj ve městě.
2.1.2 Realizace aktivit zlepšující technický stav a vybavenost budov a areálů
škol – opatření reagující na stav a vybavenost škol.
2.1.3 Zvyšování kvality vzdělávacích programů – opatření k zvýšení kvality
vzdělávacích programů a jejich relevance s ohledem na potřeby trhu práce
a demografický vývoj.
2.1.4 Podpora zapojení škol, školských zařízení a NNO do mimoškolní výchovy
a celoživotního vzdělávání – opatření zajišťující optimální nabídku, kvalitu
a dostupnost mimoškolních zařízení všech stupňů a mimoškolní výchovu.

Indikátory




Počet aktivit zlepšující stav vybavenosti mateřských a základní školy
Počet aktivit zvyšující kvalitu vzdělávacích programů

Partneři




Městský úřad
Mateřské školy, základní škola

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření



Oddělení školství

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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Specifický cíl
Popis cíle

SC 2.2 Podporovat růst kvality a kapacity služeb v sociální sféře
a ve zdravotnictví
V řešení sociální otázky ve městě a v SO ORP Jeseník město postupuje dle schválených
koncepcí (např. Strategický plán sociálního začleňování Jesenicko 2015 – 2018, Plán
proseniorské politiky města Jeseník 2017 - 2020, Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období let 2018 – 2020).
V souvislosti s očekávanými demografickými trendy (stárnutí populace, nárůst počtu
seniorů) a preferencemi služeb lze předpokládat následující tendence ve městě
Jeseník:


Zvýšení poptávky po všech formách sociálních služeb.



Zvýšení podílu osob v domácí péči.



Zvyšující se podíl zájmu po ambulantních a terénních službách.



Zvýšení nároků na pomoc od terénních pracovníků pro osoby starající se
o seniory v domácnosti.

Cílem je zajistit dostatečnou kvalitu technického a materiálního zázemí, v němž jsou
sociální služby poskytovány. Vzhledem k očekávaným demografickým trendům je
nutné předpokládat nárůst poptávky po sociálních službách. Pro rozvoj kvality
a dostupnosti sociálních služeb ve městě je proto nutné periodicky monitorovat
potřeby cílových skupin ve městě a pružně reagovat strukturou nabídky sociálních
služeb včetně její kapacity.
Významným jevem, který zasáhne oblast zdravotní péče, je postupné stárnutí
populace, s čímž budou souviset zvyšující se nároky na kvalitu, kapacitu a financování
zdravotní péče. A právě na tyto faktory musí město reagovat a spolupracovat se
subjekty v oblasti zdravotních služeb.
Opatření
naplňující
specifický cíl

2.2.1 Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb ve městě – opatření reaguje
na aktuální demografický vývoj ve městě (stárnutí obyvatelstva).
2.2.2 Rozvoj zdravotnické infrastruktury a její dostupnosti ve městě –
zajišťování udržení či zlepšení dostupnosti a kvality poskytované zdravotnické
péče.
2.2.3 Podpora aktivit a služeb pro společenský život a volnočasové aktivity
seniorů – opatření reaguje na aktuální demografický vývoj ve městě (stárnutí
obyvatelstva).
2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených koncepcí v sociální oblasti –
aktivity spadající do oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb,
proseniorské politiky a souvisejících činností.

Indikátory



Počet aktivit zlepšujících stav sociálních a zdravotnických služeb

Partneři





Městský úřad
Centrum sociálních služeb Jeseník
Poskytovatelé sociálních, zdravotních a volnočasových služeb

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Možné zdroje
financování

Specifický cíl
Popis cíle





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

SC 2.3 Rozvíjet podmínky pro sport, kulturu a volnočasové aktivity včetně
atrakčního potenciálu pro cestovní ruch
Oblast volnočasových aktivit, sportu, kultury a ostatních aktivit zabezpečuje ve městě
dostatečné množství aktivních klubů, organizací apod., které organizují nejrůznější
aktivity pro veřejnost. Pozitivní stránkou města je existence širokého spektra
sportovišť splňující současné standardy k jejich využívání.
Město bude udržovat a dle finančních a technických potřeb rozvíjet sportovní
zařízení v majetku města. Město bude podporovat sportovní akce i jednorázové
sportovní akce většího významu včetně podpory školním klubům a kroužkům.
K rozvoji oblasti sportu bude zpracován plán rozvoje sportu vymezující oblasti
podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany,
pro oblast kultury pak bude zpracován a následně implementován plán rozvoje
kultury ve městě.
Stávající kulturní nabídka ve městě aktuálně zahrnuje rozmanité jednorázové
i pravidelné kulturní události. Základní podmínkou pro rozvoj kultury a jejího
atrakčního potenciálu ve městě je kvalitní a moderní infrastruktura. Opatření
na podporu kvalitní kulturní infrastruktury by měly spočívat především v udržení
jejího stávajícího rozsahu a zvyšování jejich kvalitativních parametrů.
Cíl v oblasti kulturní infrastruktury má město doplňovat realizací aktivit na podporu
a propagaci konaných kulturních programů, akcí a společenských událostí.

Opatření
naplňující
specifický cíl

2.3.1 Vytvoření a implementace plánu rozvoje sportu a kultury – vytvoření
a implementace koncepčních dokumentů.
2.3.2 Rozvoj infrastruktury sportovních a kulturních zařízení – realizace aktivit
modernizující jednotlivá městská zařízení či budování těchto zařízení.
2.3.3 Podpora činností sportovních a zájmových klubů a kroužků – podpora
činností klubů, spolků, kroužků.
2.3.4 Podpora dostupnosti volnočasových a sportovních aktivit pro děti
a mládež – podpora aktivit pro děti a mládež.
2.3.5 Podpora rozvoje a spolupráce kulturních institucí, organizátorů, akcí a
společenských událostí – opatření reaguje na rozvoj kultury ve městě.

Indikátory



Počet vybudovaných nebo modernizovaných sportovních, kulturních a
volnočasových zařízení

Partneři







Městský úřad
Sportovní kluby a volnočasové spolky
Kulturní spolky a organizace
Městská kulturní zařízení Jeseník
Středisko volného času DUHA

Garant cíle



Vedení města

16

Strategický plán rozvoje města Jeseník – Návrhová část strategického plánu rozvoje města

Garant
opatření



Městský úřad Jeseník

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

Specifický cíl
Popis cíle

SC 2.4 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a zajištění bezpečnosti
Rezidenční a obslužná funkce města Jeseník, stejně jako snaha o přilákání
návštěvníků, klade nároky nejen na estetické a funkční kvality veřejných
prostranství, ale také na bezpečnost života ve městě.
Prioritně bude řešena revitalizace sídlišť tak, aby se stala atraktivním a důstojným
místem k bydlení. Rekonstrukce objektů k bydlení, které jsou ve správě města, bude
provedena za účelem odstranění nevyhovujícího technického stavu a dosažení
energetického standardu. Dále je důležité v rámci města podporovat zejména takové
aktivity řešení veřejných prostranství, která vycházejí z potřeb obyvatel a která
současně zohledňují historický a společenský vývoj města.
Dílčím cílem je posilování bezpečnosti obyvatel, prevence sociálně patologických
jevů, rozvoj rezidenční kvality města a veřejného prostranství.

Opatření
naplňující
specifický cíl

2.4.1 Zajištění a podpora projektů zvyšující bezpečnost občanů města – opatření
reaguje na udržení bezpečnosti ve městě.
2.4.2 Rozvíjení iniciativ a projektů zaměřených na prevenci kriminality –
podpora iniciativ a projektů zaměřených na prevenci kriminality ve městě.
2.4.3 Revitalizace sídlišť/ploch pro bydlení včetně důrazu na veřejné
prostranství – opatření reaguje na revitalizaci sídlišť, rozvoj veřejného prostranství
a ploch pro bydlení.
2.4.4 Podpora bytové výstavby či obdobných aktivit – opatření ke startovacímu,
sociálnímu a nájemnímu bydlení, podpory individuální výstavby apod.

Indikátory





Počet revitalizovaných sídlišť
Počet projektů zvyšující bezpečnost občanů města
Index kriminality

Partneři





Městský úřad
Městská policie
Policie ČR

Garant cíle



Vedení města

Garanti
opatření






Oddělení majetku
Oddělení investic
Městský architekt
Městská policie

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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7 Prioritní osa 3 – Životní prostředí, doprava,
urbanismus
Prioritní osa 3 „Životní prostředí, doprava, urbanismus“ zahrnuje cíle v řešení příznivého
životního prostředí ve městě a současně se stává jedním z klíčových předpokladů ke zvýšení
kvality života ve městě.

Specifický cíl
Popis cíle

SC 3.1 Podporovat podmínky pro kvalitní životní prostředí a městskou zeleň
Kvalita životního prostředí na Jesenicku je pozitivně ovlivněna především absencí
velkých průmyslových znečišťovatelů a nadprůměrným zastoupením lesních
porostů. Současně město Jeseník disponuje na svém území plochami městské zeleně,
přičemž tyto plochy mají mimo jiné velmi důležitou rozvojovou a urbanistickou
funkci.
Plochu veřejné zeleně je nutné nadále zkvalitňovat se zřetelem na vhodný druhový
výběr. Současně s tím je nezbytné naplňovat opatření zlepšující stav ovzduší ve
městě. Oblast ochrany kvality životního prostředí a investice do udržení ploch
veřejné zeleně jsou jedny z hlavních faktorů kvalitního bydlení a významně se podílí
na charakteristice města, budování jeho image a podpoře cestovního ruchu.
V oblasti odpadového hospodářství je cílem města posilovat motivaci občanů
ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón
vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus).
Žádoucí je koordinace a usměrňování rozvoje města vzhledem ke snaze o trvale
udržitelný rozvoj, který je koncepční, šetrný a esteticky hodnotný.
Systematické úsilí o zvýšení kvality veřejných prostor má potenciál posilovat
atraktivitu města jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky.

Opatření
naplňující
specifický cíl

3.1.1 Obnova a rozvoj městské zeleně – opatření reaguje na zvyšování kvality
městské zeleně a na rozšíření nabídky ploch pro trávení volného času.
3.1.2 Rozvoj kvality veřejných prostor a jejich estetické hodnoty – opatření
reaguje na zvyšování kvality života pro své obyvatele, rozšíření nabídky ploch
pro trávení volného času a zvýšení estetické hodnoty území.
3.1.3 Podpora zvyšování retenční schopnosti území - opatření na snižování vodní
eroze, zvýšení retence vody v krajině a ve městě, aktivity k ochraně proti suchu apod.
3.1.4 Ochrana a rozvoj prvků ekologické stability v území – opatření reaguje
na zachování ekologické stability území ochranou a rozvojem prvků.
3.1.5 Podpora efektivity odpadového hospodářství – navyšování separace
odpadu a ekologické využitelnosti odpadního materiálu, podpora realizací kampaní
v oblasti odpadového hospodářství.
3.1.6 Naplňování stávajícího územního plánu a jeho aktualizace dle potřeby

Indikátory



Počet revitalizovaných veřejných prostranství

Partneři






Městský úřad
Olomoucký kraj
Lesy ČR
Povodí Odry
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Okolní obce
Správa CHKO Jeseníky

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření






Oddělení investic
Oddělení majetku
Městský architekt
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

Specifický cíl

SC 3.2 Působit na zlepšení dopravní dostupnosti města, zlepšovat prostupnost
města a rozvíjet parkovací systém

Popis cíle

Za jeden z největších rozvojových problémů je dlouhodobě označována dopravní
dostupnost města a parkování ve městě.
Rezervy v dopravě jsou i v zajišťované autobusové a železniční přepravě. Problémem
v této situaci zůstává disproporce mezi rostoucími náklady spojů a místy klesající
poptávkou, která se řeší omezením spojů, což problém prohlubuje. Důležité je uvést,
že město má malé možnosti ovlivňovat krajské a státní záměry v oblasti dopravy.
Díky stále se zvyšujícímu počtu automobilů (zejména růst počtu aut na osobu) je
vyvíjen stále větší tlak na kapacitu a kvalitu dopravy v klidu ve městě, nezbytně nutné
je tedy realizovat opatření a aktivity pomáhající odstranit současnou, na některých
místech nevyhovující situaci v oblasti parkování.
V rámci mobility je důležité zkvalitňovat (budovat) provázanost sítě pěších
a cyklistických stezek nebo tras v koordinaci s vnitroměstskými zdroji, právě tento
typ budování dopravní infrastruktury dokáže přinášet určitý rozvoj městu zejména
v oblasti cestovního ruchu.

Opatření
naplňující
specifický cíl

3.2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury opatření se
koncentruje na výstavbu či rekonstrukci místních komunikací, chodníků včetně
zbudování bezbariérových přístupů.
3.2.2 Rozvoj dopravy v klidu – opatření reaguje na situaci v oblasti dostupnosti
ploch pro parkování a na zvýšení kvality využití stávajících parkovacích ploch.
3.2.3 Koordinace jednotlivých investičních akcí – opatření reaguje na koordinaci
zájmů subjektů při plánování oprav, rekonstrukcí a investic.
3.2.4 Spolupráce s obcemi, krajem, státem, provozovateli při zajišťování
autobusové a vlakové dopravy – opatření k posílení komunikačních aktivit pro
koordinaci při zajišťování dopravy a dopravní dostupnosti.
3.2.5 Rozvoj nemotorové dopravy – opatření povede k rozvoji nemotorové
dopravy včetně komunikačních spojení pro pěší a cyklisty.

Indikátory





Zrekonstruované uliční prostory
Počet nových stezek pro cyklisty
Počet realizovaných opatření spolupráce v oblasti dopravy
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Partneři







Městský úřad
Olomoucký kraj
Správa a údržba silnic a mostů Olomouckého kraje
BESIP
SŽDC, ČD

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření





Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení majetku
Oddělení investic

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

Specifický cíl
Popis cíle

SC 3.3 Rozvíjet technickou infrastrukturu
Důležitým prvkem kvality života ve městě a životního prostředí je kapacita a kvalita
technické infrastruktury. Její údržba a rozšiřování v souvislosti se směry rozvoje
města tak má strategický charakter.
Klíčovou součástí je zajištění napojení a rozvoj technické infrastruktury
v rezidenčních oblastech. Bezproblémové napojení domácností na technickou
infrastrukturu patří k službám, které město poskytuje pro zajištění kvality života
svých občanů.
Prostřednictvím tohoto cíle chce město udržovat potřebnou infrastruktury na svém
území k podpoře atraktivity města jako místa pro bydlení.
Úseky kanalizačního a vodovodního systému jsou v různých částech města
v rozdílném stavu. Průběžná údržba a obnova jednotlivých zastarávajících úseků je
nezbytnou součástí péče o zachování fungujícího zásobování vodou a odkanalizování
ve městě.

Opatření
naplňující
specifický cíl

3.3.1 Obnova a rozvoj jednotlivých složek technické infrastruktury – rozvoj
a obnova stávající sítě technické infrastruktury.
3.3.2 Rozvoj technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční funkce města
realizace technické infrastruktury na pozemcích určených pro rozvoj rezidenční
funkce města.
3.3.3 Rozvoj vodovodního a kanalizačního systému města – údržba a rozvoj
vodovodního a kanalizačního systému.

Indikátory



Počet pozemků nově připojených na technické sítě

Partneři





Městský úřad
Správci a vlastníci sítí
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Garant cíle



Vedení města
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Garant
opatření




Oddělení investic
Oddělení majetku

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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8 Prioritní osa 4 – Veřejná správa
Prioritní osa 4 „Veřejná správa“ je zaměřena na odpovídající výkon samostatné působnosti
a přenesené působnosti, kde cílovou skupinou jsou obyvatelé celého ORP Jeseník. Důležité je
pojmout veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí s otevřeným
a průhledným rozhodováním.

Specifický cíl
Popis cíle

SC 4.1 Posilovat spolupráci a komunikaci města s občany a místními
iniciativami včetně místní a mezinárodní spolupráce
Cíl je zaměřen na podporu posílení komunikace města s občany, místními
iniciativami, na zlepšení koordinace společných aktivit a posilování občanské
společnosti ve městě.
Fungující kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností, podnikatelskými
subjekty a dalšími aktéry je podmínkou pro dosahování konsensu ohledně směru
rozvoje města včetně plánovaných projektů ve městě. Samotné město musí v řadě
činností, které připravuje či realizuje, spolupracovat partnery, okolními obcemi
i s Olomouckým krajem. Kvalita a rozsah spolupráce je důležitá pro úspěch projektů
města.
Součástí aktivit na zvyšování efektivity veřejné správy je rovněž posilování
komunikace a spolupráce s veřejností, zvyšování transparentnosti úřadu
a informovanosti veřejnosti o aktivitách veřejné správy. Přínosné pro rozvoj města je
vytvářet vhodné podmínky pro spoluzodpovědnost občanů a místních iniciativ
k budoucímu rozvoji města (participace v plánování města).
V neposlední řadě je pro rozvoj města a kvality jeho veřejné správy přínosné
pokračování v partnerské spolupráci s jinými městy v České republice i v zahraničí.
Taková spolupráce je přínosná z pohledu výměny zkušeností a prezentace města.

Opatření
naplňující
specifický cíl

4.1.1 Vytvoření podmínek pro spolupráci města s občany, místními
iniciativami a občanskou společností, jako partnery pro plánování a realizaci
rozvoje města - opatření k vytvoření podmínek pro zlepšování a posilování úrovně
spolupráce a komunikace ve městě včetně podpory participace veřejnosti
v plánování města a rozvoje občanské společnosti.
4.1.2 Rozvoj spolupráce s jinými obcemi v rámci České republiky a mezinárodní
spolupráce - prezentace, výměna zkušeností s jinými obcemi (včetně mezinárodní
spolupráce).

Indikátory



Počet projektů řešených s občany a partnery

Partneři






Městský úřad
Občané a široká veřejnost
Místní iniciativy a občanské společnosti
Obce v ČR, partnerská města

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření






Pověřený místostarosta
Oddělení cestovního ruchu
Oddělení majetku
Oddělení investic
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Možné zdroje
financování



Útvar tajemníka





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

Specifický cíl

SC 4.2 Dodržovat stabilní finanční zdroje města a efektivní nakládání
s majetkem

Popis cíle

Důležitou podmínkou úspěšné realizace strategického plánu je efektivní fungování
veřejné správy ve městě a stabilní finanční zdroje města.
Podpora transparentnosti a finanční stability je důležitou oblastí a cílem, který se
prolíná ostatními částmi strategického plánu.
Při správě majetku města bude město podporovat efektivní správu a využití svého
majetku včetně realizace opatření, aby nedocházelo k zásadnímu navyšování výdajů
na opravy či údržbu majetku.

Opatření
naplňující
specifický cíl

4.2.1 Vyhodnocování technického stavu a potřebnosti majetku města - opatření
reaguje na technický stav majetku města a na jeho využívání.
4.2.2 Stabilizace finančních zdrojů města - opatření pomáhá naplňovat
dlouhodobou stabilizaci finančních zdrojů města včetně zajištění udržitelnosti
přebytkového provozního hospodaření.



Podíl investičních prostředků vložených do budov v majetku města, ve
vztahu k odpisové hodnotě daného majetku
Index provozních úspor

Partneři




Městský úřad
Občané a široká veřejnost

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření





Oddělení vnitřní správy
Oddělení majetku
Odbor finanční

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy

Indikátory
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Specifický cíl
Popis cíle

SC 4.3 Zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy úřadu i městských organizací
Cílem je zvýšení kvality a efektivity městského úřadu i příspěvkových organizací a to
prostřednictvím zefektivnění fungování úřadu a příspěvkových organizací,
odstranění nadbytečných činností a zjednodušení i zprůhlednění toku práce a
činností.
Stěžejním bodem je průběžně analyzovat stávající procesní řízení s ohledem
na optimální nastavení činnosti úřadu, zda organizační struktura městského úřadu
odpovídá aktuálním potřebám s optimálním využitím lidského kapitálu, které musí
být ve shodě s požadovanými parametry.

Opatření
naplňující
specifický cíl

4.3.1 Implementace projektového a strategického řízení – opatření zahrnuje
aktivity strategického řízení sledující rozvoj města. Projektové řízení umožní
zvyšovat efektivitu a kvalitu služeb městského úřadu a příspěvkových organizací
města.
4.3.2 Rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu – rozvoj
a implementace SMART přístupů.
4.3.3 Zvýšení kvality výkonu městských organizací – zlepšení řízení a kontroly.

Indikátory



Počet projektů městského úřadu

Partneři





Městský úřad
Občané a široká veřejnost
Příspěvkové organizace města

Garant cíle



Vedení města

Garant
opatření



Tajemník/útvar tajemníka

Možné zdroje
financování





Rozpočet města
Rozpočet kraje
EU fondy
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9 Soulad strategie s dalšími rozvojovými dokumenty
VÝCHOZÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných
dokumentů na lokální/regionální/národní a mezinárodní úrovni. Je zcela zásadní, aby strategický
plán jako celek, tedy především klíčové oblasti a cíle byly v dokumentu nastavené, byly v souladu
nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů městského
úřadu, ale rovněž s prioritami vyšších územních a integračních celků, které pro Jeseník vzhledem
k potřebám strategie představuje:
 Olomoucký kraj
 Česká republika
 Evropská unie

SOULAD SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY MĚSTA
Strategický plán rozvoje města je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů na území
města Jeseník, minimalizovat významné slabé stránky území, a naopak podpořit jeho potenciál.
Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat
systematicky.
Základní klíčové potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány právě tímto průřezovým
dokumentem. Smyslem dokumentu je koncentrace podpory urbánního rozvoje v jasně
vymezených mantinelech daných územím, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění
takových cílů, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného města.
Město v minulosti vytvořilo a průběžně tvoří (aktualizuje) dílčí koncepce, programy a strategické
materiály, které nastavují priority a příslušné směry rozvoje daných jednotlivých rozvojových
oblastí v rámci města. Za zpracování a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů nesou
odpovědnost jednotlivé odbory, do jejichž působnosti daná oblast věcně spadá.

SOULAD SE STRATEGIÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Město Jeseník je součástí Olomouckého kraje, který disponuje řadou strategických
regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata
s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických
nižších územních celků, jakými jsou mj. i municipality. Základním dokumentem
rozvoje Olomouckého kraje.

dokumentů
související
dokumentů
je Program
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Tabulka 2: Soulad opatření Strategického plánu rozvoje města se strategií Olomouckého kraje
Program rozvoje Olomouckého kraje
Priorita A.1 Optimalizace systému škol a
školských zařízení a zvyšování kvality
poskytovaného vzdělávání

Opatření Strategického plánu rozvoje města
2.1.1 Zajištění územní dostupnosti a odpovídající
kapacity mateřských a základních škol

A. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

1.1.3 Podpora investičních rozvojových záměrů
v souladu s územním plánem města
Priorita A.2 Podpora zaměstnanosti

2.1.4 Podpora zapojení škol, školských zařízení a
NNO do mimoškolní výchovy a celoživotního
vzdělávání

Priorita A.3 Podpora rovných příležitostí
a prorodinných aktivit

2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených
koncepcí v sociální oblasti
2.3.1 Vytvoření a implementace plánu rozvoje
sportu a kultury

Priorita A.4 Zlepšování podmínek pro
kulturní, sportovní a volnočasové
aktivity

2.3.2 Rozvoj infrastruktury sportovních a
kulturních zařízení
2.3.3 Podpora činností sportovních a zájmových
klubů a kroužků
2.3.4 Podpora dostupnosti volnočasových a
sportovních aktivit pro děti a mládež

C. EKONOMIKA A INOVACE

B. PODMÍNKY PRO ŽIVOT
OBYVATEL

Priorita A.5 Péče o kulturní dědictví

Priorita B.1 Optimalizace systému
zajišťování zdravotní péče

1.3.3 Podpora péče o památky ve městě
2.2.2 Rozvoj zdravotnické infrastruktury a její
dostupnosti ve městě
2.2.3 Podpora aktivit a služeb pro společenský
život a volnočasové aktivity seniorů

Priorita B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě
sociálních služeb

2.2.1 Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních
služeb ve městě

Priorita B.3 Zmírňování sociálního
vyloučení

2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených
koncepcí v sociální oblasti

Priorita B.4 Podpora dalších veřejných
služeb

2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených
koncepcí v sociální oblasti

Priorita C.1 Zlepšování podmínek pro
podnikání

1.1.1 Zpracování koncepce rozvoje podnikání
a zaměstnanosti
1.1.2 Pravidelné jednání a spolupráce u kulatého
stolu s podnikatelskými subjekty
1.1.3 Podpora investičních rozvojových záměrů
v souladu s územním plánem města

Priorita C.2 Podpora znalostní
ekonomiky

1.1.4 Podpora vytváření inspirativních prostor pro
coworking, networking, akce, eventové pronájmy,
rozvoj podnikání, akcelerační programy a inovace
v nevyužívaných prostorech města
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Priorita C.3 Rozvoj cestovního ruchu

Opatření Strategického plánu rozvoje města
1.3.1 Rekonstrukce a budování multifunkčního
využití objektů pro podporu cestovního ruchu
(sportoviště, památky apod.)

D. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A
OBSLUŽNOST

1.3.2 Podpora zkvalitnění nabídky základní
infrastruktury a služeb pro turisty
Priorita D.1 Dobudování a modernizace
silniční infrastruktury

3.2.1 Budování
infrastruktury

a

rekonstrukce

dopravní

3.2.3 Koordinace jednotlivých investičních akcí

Priorita D.2 Modernizace železničních
tratí

3.2.4 Spolupráce s obcemi, krajem, státem,
provozovateli při zajišťování autobusové a vlakové
dopravy

Priorita D.3 Zkvalitnění dopravní
obslužnosti území

3.2.4 Spolupráce s obcemi, krajem, státem,
provozovateli při zajišťování autobusové a vlakové
dopravy

Priorita D.4 Zlepšování podmínek pro
nemotorovou dopravu

3.2.2 Rozvoj dopravy v klidu
3.2.5 Rozvoj nemotorové dopravy
3.1.1 Obnova a rozvoj městské zeleně

F. EFEKTIVNÍ SPRÁVA ÚZEMÍ

E. UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Priorita E.1 Snižování dopadů lidské
činnosti na životní prostředí

3.1.2 Rozvoj kvality veřejných prostor a jejich
estetické hodnoty
3.1.6 Naplňování stávajícího územního plánu a
jeho aktualizace dle potřeby

Priorita E.2 Zefektivnění odpadového
hospodářství

3.1.5 Podpora efektivity odpadového hospodářství

Priorita E.3 Dosažení energetických
úspor

2.4.3 Revitalizace sídlišť/ploch pro bydlení včetně
důrazu na veřejné prostranství

Priorita E.4 Zlepšování ekologické
stability krajiny

3.1.4 Ochrana a rozvoj prvků ekologické stability v
území

Priorita E.5 Ochrana přírody a
krajinného rázu

3.1.3 Podpora zvyšování retenční schopnosti území

Priorita F.1 Efektivní fungování
krajského úřadu a organizací
zřizovaných krajem
Priorita F.2 Plánování a řízení rozvoje

Priorita F.3 Rozvojová spolupráce

x
4.3.1 Implementace projektového a strategického
řízení
4.3.2 Rozvoj a implementace SMART přístupů při
řízení města a úřadu
4.1.1 Vytvoření podmínek pro spolupráci města s
občany, místními iniciativami a občanskou
společností, jako partnery pro plánování a
realizaci rozvoje města
4.1.2 Rozvoj spolupráce s jinými obcemi v rámci
České republiky a mezinárodní spolupráce

27

Strategický plán rozvoje města Jeseník – Návrhová část strategického plánu rozvoje města

Program rozvoje Olomouckého kraje
Priorita F.4 Rozvoj krizového řízení a
integrovaného záchranného systému

Opatření Strategického plánu rozvoje města
2.4.1 Zajištění a podpora projektů zvyšující
bezpečnost občanů města – opatření reaguje na
udržení bezpečnosti ve městě
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