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Charakter akčního plánu
Akční plán rozvoje města na období 2016-2018 patří mezi strategické dokumenty města, které vyjasňují
priority rozvoje města na toto tříleté období a snaží se rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti, tak aby
město dokázalo co nejefektivněji využívat svých finančních prostředků, dotačních možností
a personálních kapacit. Cílem akčního plánu je tedy koncepční přístup k vedení města a maximální
využití synergického efektu součinnosti aktivit při strategickém plánování.
Tvorba akčního plánu vycházela jak z již existujících dokumentů (Strategický plán rozvoje města Jeseníku;
Akční plán rozvoje města Jeseníku na období; Programové prohlášení Rady města; Rozpočtový výhled
města; strategické dokumenty Olomouckého kraje, ČR a EU), tak z aktuálního dění (dotazníkové šetření
mezi odbory MěÚ Jeseník a příspěvkovými organizacemi města, komunikace s vedením města
a pracovníky MěÚ).
Proces tvorby akčního plánu zajišťovala pracovní skupina vytvořená k tomu účelu, a to ve složení:







Ing. Adam Kalous – starosta města, předseda VSRI
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – 1. místostarostka města
Ing. Libor Halas – zastupitel města, člen VSRI
Ing. Jiří Uher – vedoucí Oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
Ing. Dana Kašparová – referent územního plánování MěÚ Jeseník
Mgr. Jan Mrosek – referent regionálního rozvoje MěÚ Jeseník

Akční plán obecně popisuje projekty, jejichž realizací se bude město zabývat v období 2016-2018. Tyto
záměry jsou tematicky rozděleny do tří základních okruhů:




Kvalita života
Infrastruktura města
Cestovní ruch, podnikání, partnerství

Závěr dokumentu vytyčuje záměry, které jsou pro město stěžejní a které by měly být v tomto období
realizovány prioritně.
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Záměry města Jeseník

1 Kvalita života
Město Jeseník bude podporovat vzdělávání a rozvoj institucí, které ho zajišťují – vzdělávání pedagogů,
revitalizace budov a okolí institucí, vybavení učeben, atd. V oblasti kultury a volného času bude město
podporovat rozvoj kulturního a společenského života ve městě, organizace, spolky a kluby, které tento
rozvoj zajišťují. V oblasti životního prostředí bude město prosazovat zachování kvalitního životního
prostředí, které je důležitým parametrem pro spokojenost občanů a také jedním z lákadel
pro návštěvníky města a lázní.

1.1

Vzdělávání

1.1.1




Oprava školních budov
ZŠ Jeseník (Průchodní) – oprava střechy, úprava sklepních prostor
ZŠ Jeseník (B. Němcové) – oprava fasády v přístavbě hlavní budovy, oprava hl. vchodu
MŠ Kopretina (Tyršova) – oprava střechy, fasády, dřevěné verandy

1.1.2 Revitalizace okolí škol
 ZŠ Jeseník (Nábřežní) – revitalizace venkovního areálu (parkovací místa, chodníky, brána, atd.),
workoutové prvky ve sportovním areálu
 ZŠ Jeseník (B. Němcové) – revitalizace sportoviště (doskočiště, atletická dráha)
 MŠ Karla Čapka – revitalizace zahrady, oprava oplocení
 MŠ Kopretina (Tyršova) – revitalizace zahrady, úprava hřiště (položení umělého povrchu), oprava
oplocení
1.1.3








Vybavení škol
ZŠ Jeseník (Nábřežní) - výtvarný ateliér, klimatizace
ZŠ Jeseník (Průchodní) – multimediální učebna
ZŠ Jeseník (B. Němcové) – multimediální učebna
MŠ Karla Čapka – rekonstrukce kuchyně a elektrorozvodů
MŠ Kopretina (Dittersdorfova) – rekonstrukce a modernizace kuchyně, vybudování jídelny
MŠ Křížkovského – rekonstrukce kotelny a rozvodů vody
ZUŠ Jeseník – nahrávací studio

1.1.4 Dopravní hřiště
Vybudování dopravního hřiště (se semafory) pro žáky základní školy a veřejnost.
1.1.5 Neinvestiční projekty v oblasti vzdělávání
Neinvestiční projekty v oblasti vzdělávání – zvyšování odborné způsobilosti pedagogů, výchovných
poradců, zvyšování znalostí a dovednostní žáků, pomoc sociálně či jinak vyloučeným žákům,
podpora inkluzivního vzdělávání, atd.
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1.2

Kultura a volný čas

1.2.1 Divadlo
Celková rekonstrukce budovy divadla (fasáda, vnitřní prostory, sál se zázemím, atd.) a vyřešení
využití budovy loutkového divadla a bytového domu.
1.2.2 Knihovna
Přestěhování knihovny do adekvátních prostor – prostory v budově Alkronu či v divadle P. Bezruče.
1.2.3 Multifunkční sál
Vybudování multifunkčního sálu pro 100-150 návštěvníků, který bude využíván pro akce MKZ, ZUŠ
či dalších škol, pro volnočasové aktivity, malé společenské události.
1.2.4 Historické památky a původní architektura
Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury.
1.2.5 Podpora rozvoje místních organizací
Podpora rozvoje sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, životního prostředí, turistického ruchu,
zdravotnictví, sociálních služeb, komunitního života, služeb pro rodiny, atd. Vytvoření a realizace
koncepce sportu.

1.3

Sociální oblast

1.3.1 Realizace komunitního plánu sociálních služeb
Realizace komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících 2014-2017 a tvorba plánu
na další období.
1.3.2 Sociální integrace a podpora veřejných sužeb
Budování nové infrastruktury, modernizace, obnova a rekonstrukce domovů pro seniory, pořízení
vybavení, atd.
1.3.3 Podpora mladých rodin
Podpora mladých rodin, tak aby město zmírnilo postupné stárnutí obyvatel a odliv mladých lidí
z regionu.

1.4

Životní prostředí

1.4.1 Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města
Realizace energeticky úsporných opatření (zateplení, výměna výplní otvorů, výměna zdroje
vytápění, atd.) na budovách v majetku města Jeseník, projekt EPC (Energy Performance
Contracting).
1.4.2 Odpadové hospodářství
Vybudování třídírny stavebních odpadů (zpracování a úprava stavebních odpadů) a zpracování
odpadů ze dřeva a velkoobjemových opadů. Celkové řešení odpadů a materiálových toků,
ekologických zátěží a rizik.
1.4.3 Centrum odpadového hospodářství Jeseník
Vybudování centra odpadového hospodářství Jeseník (překladiště, pracoviště osvěty a vzdělávání) v
rámci Systému center odpadového hospodářství Olomouckého kraje.
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1.4.4 Kvalita životního prostředí
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, ochrana a péče o přírodu a krajinu, revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Ekologická výchova, práce s veřejností ohledně kvality
životního prostředí.
1.4.5 Prohlubování vztahu k životnímu prostředí Jesenicka
Podpora ekologické výchovy na školách i ve volném čase dětí a mládeže, výchova a motivace
místních obyvatel k principům trvale udržitelného života a prosazování principů šetrné turistiky
(zachování přírodního bohatství pro další generace).
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2 Infrastruktura města
Město Jeseník bude prosazovat revitalizaci lokalit určených bydlení, bude podporovat stavbu sportovišť
pro děti, mládež a širokou veřejnost, dále také cyklostezky vhodné především pro návštěvníky města.
Město bude prosazovat udržení stávajících komunikací, chodníků a parkovišť v dobrém stavu a podpoří
stavbu nových.

2.1

Občanská vybavenost

2.1.1 Revitalizace sídliště „Pod Chlumem“
Celková revitalizace sídliště – komunikace, chodníky, parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení,
mobiliář, atd.
2.1.2 Revitalizace sídliště „9. květen“
Celková revitalizace sídliště – komunikace, chodníky, parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení,
mobiliář, atd.
2.1.3 Revitalizace parku na náměstí Hrdinů
Celková revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů – rekonstrukce pochůzkových ploch,
mobiliáře, revitalizace zeleně (regenerace stávající a výsadba nové), osazení prostoru prvky
pro děti, vybudování malého podia pro případné kulturní využití.
2.1.4 Sportovní hala
Výstavba nové sportovní haly o parametrech, které dostačují pro všechny běžné halové sporty.
2.1.5 Zimní stadion
Prověření možnosti výstavby zimního stadionu jak pro sportovní činnost (hokejový klub s mládeží),
tak pro veřejnost (veřejné bruslení).
2.1.6 Kryté koupaliště
Spolupráce s okolními obcemi na zajištění krytého koupání pro obyvatele regionu.
2.1.7 Dětská hřiště
Výstavba dětských hřišť.
2.1.8 TeenAge park
Vybudování sportovně zábavního parku (skate/bike park) pro širokou veřejnost v ul. Za Podjezdem.
2.1.9 Hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče
Zajištění adekvátního prostoru pro sbor dobrovolných hasičů po zániku prostoru na Tovární ul.

2.2

Doprava

2.2.1 Dobudování páteřní cyklostezky
Dobudování cyklostezky z ul. Tyršova po ul. Březinova a dobudování chybějícího úseku „Za
Plynárnou“.
2.2.2 Chodníky
Výstavba chodníku na ul. Lipovská a Rejvízská, dále Seifertova a U Jatek.
2.2.3 Bezbariérové přechody pro chodce
Bezbariérové úpravy a nasvícení stávajících přechodů pro chodce – ul. Gogolova, ul. Poštovní,
ul. Vodní, ul. Dittersdorfova.
2.2.4 Rekonstrukce komunikací
Rekonstrukce komunikací vyžadující zásah.
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2.2.5 Řešení komunikace směrem na Rejvíz
Podpora výstavby Rejvízského mostu (projekt Olomouckého kraje) a stavba mostu na ul. Slunnou.
2.2.6 Parkoviště
Rekonstrukce stávajících nevyhovujících parkovacích míst v centru města (ul. Gogolova, náměstí
Svobody) a vybudování nového parkoviště v sídlišti Habrová, parkoviště pod IPOSem.
2.2.7 Revitalizace plochy u tržnice
Revitalizace plochy u tržnice – vybudování parkovacích míst, výsadba zeleně.
2.2.8 Zastávka u nádraží ČD
Vybudování obratiště pro autobusy a autobusové zastávky u nádraží Českých drah v návaznosti na
úpravu kolejiště.
2.2.9 Dopravní propojení s lázněmi
Zlepšení dopravní dostupnosti lázní z města – chodník, optimalizace autobusové dopravy, prověření
možnosti výstavby lanovky.
2.2.10 Udržení železniční dostupnosti Jesenicka
Komunikace s Olomouckým krajem – snaha udržet vlakové spojení na trati č. 292 směrem
na Ostravu.

2.3

Veřejná správa, veřejné budovy

2.3.1 Budova IPOS
Komplexní řešení budovy IPOS
 Vnitřní úpravy objekty pro potřeby MPSV
 Stavební úpravy pro zajištění požární bezpečnosti, oprava části technologických rozvodů,
rekonstrukce vnitřních prostor, zlepšení vybavení
 Vybudování parkoviště
 Vybavená zasedací místnost s dostatečnou kapacitou (zasedání ZM, jednání, školení)
2.3.2 Budova MěÚ na ul. Tovární
Přesun úředníků z budovy ul. Tovární na budovu IPOS, pořízení náhradní prostor pro sklady, garáže
a JSDH. Řešení dalšího využití budovy na ul. Tovární, případně demolice.
2.3.3 Správa bytového fondu města
Správa bytového fondu – prodeje, údržba a opravy bytů, atd.
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3 Cestovní ruch, podnikání, partnerství
Město Jeseník bude rozvíjet město a celý region ve spolupráci s ostatními místními aktéry (podnikatelé,
NNO, destinační management, Olomoucký kraj, MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, SMOJ, MR
Jesenicko, atd.), ale s také v rámci přeshraniční spolupráce s polskými partnery. Město bude usilovat
o zlepšování spolupráce s místními podnikateli a bude se snažit přilákat nové investory do Zóny
Za Podjezdem.

3.1

Cestovní ruch

3.1.1 Propagace města
Propagace regionu, zkvalitňování služeb pro návštěvníky spolu s dalšími aktéry (SCR-Jeseníky,
Euroregion Praděd, Informační centrum, Priessnitzovy léčebné lázně, místní podnikatelé, atd.).
Účast na veletrzích cestovního ruchu. Inovativní správa webových stránek města.
3.1.2 Projekty v rámci přeshraniční spolupráce
Rozvoj spolupráce s obcemi v polském příhraničí a dalšími partnery, realizace společných projektů.
3.1.3 Optimalizace provozu informačního centra
Optimalizace provozu a využití nového IC umístěného v Katovně.
3.1.4 Propojení města s lázněmi
Vybudování chodníku, který povede z města do lázní. Optimalizace kyvadlové autobusové dopravy
a kapacity parkovacích ploch v lázních.
3.1.5 Propojení města s lázněmi – lanovka
Prověření možnosti vybudování lanové dráhy k propojení centra města a lázní.
3.1.6 Obnova a zvýšení atraktivnosti Smetanových sadů
Rekonstrukce chodníku z ul Husova do Smetanových sadů (promenáda), vybudování naučné stezky
se zastaveními u pramenů, modernizace a doplnění prvků městského mobiliáře. Vybudování
dětského vodního světa V. Priessnitze.

3.2

Podnikání

3.2.1 Spolupráce s místními podnikateli
Podpora místních podnikatelů a spolupráce s nimi, podpora regionálních produktů.
3.2.2 Plynofikace Zóny Za Podjezdem
Zvýšení atraktivity rozvojové plochy Za Podjezdem plynofikací této lokality.
3.2.3 Dokončení revitalizace Zóny Za Podjezdem
Dokončení revitalizace bývalého vojenského areálu – část komunikací, připojení k datové síti.
3.2.4 Prezentace Zóny Za Podjezdem
Prezentace investičních pobídek v Zóně na webu města, investičních veletrzích, atd.

3.3

Partnerství

3.3.1 Spolupráce s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
Prohlubování spolupráce s MAS, využití potenciálu dotační podpory, kterou MAS zprostředkovává
jak pro město, tak pro jeho příspěvkové organizace.
3.3.2 Partnerská města
Prohlubování spolupráce s partnerskými městy.
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Prioritní záměry města Jeseník
Jedná se o devět záměrů, které jsou pro období 2016-2018 prioritou pro město Jeseník a měly by tak být
v tomto období prioritně realizovány. Záměry jsou seřazeny dle předpokládané výše nákladů.

Záměr

Předpokládaná
výše nákladů

Sportovní hala

65 mil. Kč

Budova IPOS – úpravy pro organizační složky státu v gesci MPSV

22 mil. Kč

Rejvízský most – navazující stavební objekty

10 mil. Kč

Přestěhování městské knihovny

10 mil. Kč

Budova IPOS – parkoviště

9 mil. Kč

Dobudování páteřní cyklostezky

8 mil. Kč

Započetí revitalizace sídliště 9. května a Pod Chlumem

6 mil. Kč

Plynofikace Zóny Za Podjezdem

5 mil. Kč

Infrastruktura Zóny Za Podjezdem – II. Etapa

4 mil. Kč
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