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Úvod
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé
strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit
nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Jeseník (dále i „Strategický plán rozvoje
města“). Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní
směr naplňování platného strategického plánu.

1 Princip tvorby akčního plánu
Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních
aktivit k naplňování vytýčených opatření a specifických cílů Strategického plánu rozvoje města
může docházet při aktualizaci akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to
v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. Je
důležité, aby finanční nároky vyplývající z akčního plánu s dopadem do rozpočtu města, byly
zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. Při výběru aktivit se
přihlíží k tomu, které záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat.
Hlavním posláním akčního plánu je:


Představit priority rozvoje města.



Pracovat na zkvalitnění života ve městě.



Sloužit jako důležitý podklad pro čerpání evropských a národních dotací.

Cílem akčního plánu je koncepční přístup k vedení města a maximální využití synergického efektu
součinnosti aktivit při strategickém plánování.

2 Proces výběru projektových aktivit
Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny.
Akční plán 2019 - 2021 obsahuje velký počet projektů a jejich celkový finanční objem respektuje
rozpočtové možnosti města. Při sestavení akčního plánu na období 2019 – 2021 byly za prioritní
projekty vybrány akce (rozvojové projekty), které mají rozvojovou povahu a vazbu na specifické
cíle a vizi města. Zároveň se jedná o projekty, které mají jednoznačnou podporu veřejnosti
potvrzenou dotazníkovým šetřením či pocitovými mapami.
Do akčního plánu 2019 – 2021 nejsou zařazeny projekty, které řeší:


Odstraňování havárií (např. škody po povodních apod.), kdy se jedná o stav, kdy havárie
nastala a řeší se její okamžité odstranění.



U opakovaných akcí spojených s údržbou či opravami ve městě (pravidelná údržba
chodníků, zeleně, každoroční menší investice spojené s vysazením keřů apod.).

Zařazení projektových námětů do akčního plánu spadá do kompetence vedení města. Akční plán
má obsahovat strategicky důležité rozvojové projekty a aktivity, které mají rozvojovou povahu
a vazbu na cíle a vizi města. Do akčního plánu tak nemají spadat aktivity operativního charakteru
městského úřadu.
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Do akčního plánu budou zařazeny akce, které jsou z hlediska stavu a přínosu k naplnění
specifického cíle velmi důležité, aktivity, které jsou technicky připraveny nebo se kterými se
počítá v rozpočtovém výhledu města.
Specifické cíle uvedené v Akčním plánu 2019 - 2020 jsou v souladu s programovým prohlášením
Rady města Jeseníku pro volební období 2018 - 2020.
Akční plán představuje záměry, jejichž realizací se bude město zabývat v období 2019 – 2021.
Tyto záměry jsou tematicky rozděleny do čtyř prioritních os, v rámci os jsou stanoveny specifické
cíle a v rámci nich jsou navrženy opatření a aktivity. Zaměření prioritních os je uvedeno níže:


Prioritní osa 1 „Ekonomika města a cestovní ruch“ je zaměřena na podporu místní
ekonomiky, ekonomické aktivity obyvatel a podporu rozvoje oblasti cestovního ruchu.
V této prioritní ose jsou stanoveny specifické cíle SC 1.1. - SC 1.3.



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.
V této prioritní ose jsou stanoveny specifické cíle SC 2.1. - SC 2.4.



Prioritní osa 3 „Životní prostředí, doprava, urbanismus“ je zaměřena na udržení
stávajících komunikací, chodníků a parkovišť v dobrém stavu a podpory stavby nových,
dále v sobě obsahuje realizaci opatření k udržení odpovídajícího životního prostředí ve
městě.
V této prioritní ose jsou stanoveny specifické cíle SC 3.1. - SC 3.3.



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 pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy
dobrého vládnutí s otevřeným a průhledným rozhodováním.
V této prioritní ose jsou stanoveny specifické cíle SC 4.1. - SC 4.3.
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3 Záměry města Jeseník v letech 2019 až 2021
Prioritní osa 1 „Ekonomika města a cestovní ruch“
Město bude podporovat rozvoj podnikání ve městě a s tím související vznik nových pracovních
míst prostřednictvím podpory podnikatelů, rozvoje podnikatelské infrastruktury a investic
realizovaných městem. Město bude usilovat o zlepšování spolupráce s místními podnikateli,
partnery a bude se snažit přilákat nové investory do města. Důležitým nástrojem města tak
zůstává budování kvalitních veřejných služeb pro udržení stávajících zaměstnavatelů a příchodu
nových podnikatelských subjektů.
SC 1.1 Vytvářet podmínky pro podporu místní ekonomiky a příchod podnikatelských
subjektů
1.1.1 Zpracování koncepce rozvoje podnikání a zaměstnanosti
A. Zpracování a implementace koncepce.
B. Prověření možnosti příchodu zaměstnavatele ze státního sektoru.
1.1.2 Pravidelné jednání u kulatého stolu a spolupráce s podnikatelskými subjekty a
dalšími subjekty
A. Podpora regionálních produktů.
B. Řešení individuálních požadavků místních podnikatelů (prostřednictvím Komise pro rozvoj
města).
C. Nabídka pozemků pro podnikání v průmyslové zóně Za Podjezdem na webu města,
investičních veletrzích, atd.
1.1.3 Podpora investičních rozvojových záměrů v souladu s územním plánem města
A. Průmyslová zóna Za Podjezdem.
B. Průmyslový areál U Bělidla.
C. Vytvoření a propagace ucelené nabídky nemovitostí vhodných k podnikání a akvizice
vhodných zájemců.
SC 1.2 Podporovat propagaci a řízení v oblasti cestovního ruchu
1.2.1 Zpracování a implementace koncepce rozvoje cestovního ruchu
A. Zpracování a implementace koncepce.
1.2.2 Podpora marketingových aktivit a propagace místních památek, služeb a akcí
A. Propagace města a regionu, zkvalitňování služeb pro návštěvníky spolu s dalšími aktéry
(Informační centrum, Priessnitzovy léčebné lázně, místní podnikatelé, atd.).
B. Rozvoj stávajícího informačního centra na stále kvalitnější centrum se širokým portfoliem
služeb sloužících jako vstupní brána do Jeseníku.
1.2.3 Rozvoj spolupráce veřejných subjektů včetně spolupráce s poskytovateli služeb
v cestovním ruchu a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu
A. Rozvoj spolupráce s obcemi v polském příhraničí a dalšími partnery, realizace společných
projektů.
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B. Spolupráce města v rozvojových sdruženích (mikroregion, euroregion, atd.) a místní akční
skupině.
C. Podpora partnerského přístupu v rámci jednání na místní či regionální úrovni.
SC 1.3 Rozvíjet infrastrukturu a služby v cestovním ruchu
1.3.1 Rekonstrukce a budování multifunkčního využití objektů na podporu cestovního
ruchu (sportoviště, památky apod.)
A. Rozvoj zóny Za Podjezdem pro sportovní a volnočasové aktivity (běžkařské tratě,
cyklodoprava, golf, atd.).
B. Vodní plocha u Vodní tvrze - obnovení původního vodního příkopu.
C. Obnova a rekonstrukce pramenů a drobných památek na území města.
D. Podpora zapojení kulturních aktivit obyvatel Jeseníku do turistické nabídky města.
1.3.2 Podpora zkvalitnění nabídky základní infrastruktury a služeb na podporu cestovního
ruchu
A. Chodník do lázní - vybudování chodníku, který povede z města do lázní.
B. Za dědictvím V.Priessnitze - Muzikantská stezka - terénní úpravy včetně doplnění
mobiliářem a informačních tabulí.
C. Revitalizace Smetanových sadů - revitalizace ploch a nábřeží, rekonstrukce původního
letního divadla, doplnění prvků městského mobiliáře a herních prvků, vybudování vodních
prvků, revitalizace zeleně (viz také 2.3.2).
D. Budování drobné infrastruktury na podporu cestovního ruchu (např. nabíjecí stanice pro
elektrokola, informační tabule…).
1.3.3 Podpora péče o památky ve městě
A. Modernizace, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury pro
zachování kvality a šíře památkové nabídky.
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Prioritní osa 2 „Kvalita života ve městě“
Město bude usilovat o dostupnost a zlepšování úrovně veřejných služeb (zejména sociální péče,
vzdělávání, zdravotní péče), podporovat stavbu sportovišť pro děti, mládež a širokou veřejnost.
V oblasti kultury a volného času bude město podporovat rozvoj kulturního a společenského života
ve městě, organizace, spolky a kluby, které tento rozvoj zajišťují. Dále bude prosazovat revitalizaci
lokalit určených k bydlení a podporovat aktivity zajišťující bezpečnost ve městě.
SC 2.1 Podporovat vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
2.1.1 Zajištění územní dostupnosti a odpovídající kapacity mateřských a základních škol
A. Podpora realizace výstupů a opaření z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP
Jeseník, projektu Škola pro všechny a dalších navazujících projektů.
2.1.2 Realizace aktivit zlepšující technický stav a vybavenost budov a areálů škol
Technický stav budov
A. ZUŠ - rekonstrukce střechy a střešních oken (ul. 28. října).
B. ZUŠ - elektroinstalace (ul. 28. října).
C. ZUŠ - klimatizace (ul. 28 října a Březinova).
D. MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny, výměna rozvodů vody.
E. MŠ Kopretina (Dittersdorfova) - rekonstrukce kuchyně a vybudování jídelny.
F. ZŠ Jeseník (B. Němcové) - výměna rozvodů vody.
G. ZŠ Jeseník (Průchodní) - oprava a nátěr severní fasády hl. budovy.
H. ZŠ Jeseník (Průchodní) - střecha budovy č. 2 TV.
I. ZŠ Jeseník (Nábřežní) - přístupový systém.
J. ZŠ Jeseník (B. Němcové) - oprava sociálního zařízení.
Technický stav areálu, okolí
K. ZUŠ - revitalizace zahrady (u. Alšova).
L. MŠ Jiráskova - jezdící plochy - dopravní hřiště.
M. MŠ Kopretina - revitalizace zahrad.
N. MŠ Jiráskova - boční parkoviště.
O. ZŠ Jeseník (Nábřežní) - revitalizace venkovního areálu - 1. až 3 etapa.
Vybavenost škol
P. ZUŠ - nahrávací studio, grafické studio.
Q. MŠ Karla Čapka - vybavení zahrady.
R. ZŠ Jeseník (Nábřežní) - dílny kovo, dřevo.
S. ZŠ Jeseník (Nábřežní) - laboratoř chemie.
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T. ZŠ Jeseník (Průchodní) - úprava půdy na multifunkční sál (Odd. školství, rozpočtový výhled
2020, 2 mil. Kč).
2.1.3 Zvyšování kvality vzdělávacích programů
A. Podpora realizace výstupů a opaření z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP
Jeseník, projektu Škola pro všechny a dalších navazujících projektů.
B. Napojení výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník na pokračující
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Jeseník.
C. Zvyšování odborné způsobilosti pedagogů, výchovných poradců, zvyšování znalostí
a dovedností žáků, pomoc sociálně či jinak vyloučeným žákům, podpora inkluzivního
vzdělávání, atd.
D. Rozšiřování nabídky dalších forem vzdělávání na úrovní MŠ, ZŠ i SŠ (Walfdorfská a
Montessori pedagogika, přírodní škola, lesní školka).
2.1.4 Podpora zapojení škol, školských zařízení a NNO do mimoškolní výchovy
a celoživotního vzdělávání
A. Podpora školní i mimoškolní výchovy a zapojení škol, školských zařízení a NNO do
celoživotního a zájmového vzdělávání - realizace výstupů a opaření z Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání ORP Jeseník.
SC 2.2 Podporovat růst kvality a kapacity služeb v sociální sféře a ve zdravotnictví
2.2.1 Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb ve městě
A. Budování nové infrastruktury, modernizace, obnova a rekonstrukce domova pro seniory,
zkvalitňování zázemí poskytování sociálních služeb a dalších aktivit pro seniory (zejména
zateplení fasády budovy B - CSS Jeseník, Beskydská; vybavení do prádelny CSS Jeseník,
oprava výtahu; Domov se zvláštním režimem - investice plánovaná v souvislosti se vznikem
nové soc. služby ve III.NP budovy; pořízení automobilu pro CSS Jeseník atd.).
B. Podpora rodinné politiky na území města Jeseník - koncepční zajištění rodinné politiky na
obecní úrovni, podpora sladění pracovního a rodinného života, podpora či realizace aktivit
města na podporu rodin s dětmi.
C. Podpora kvalitního života seniorů na území města Jeseník - koncepční zajištění
proseniorské politiky na obecní úrovni.
D. Poskytování a rozvoj sociálních služeb a služeb souvisejících na území ORP Jeseník.
E. Podpora aktivit komunitního plánování sociálních služeb a spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb, městem a dalšími subjekty.
2.2.2 Rozvoj zdravotnické infrastruktury a její dostupnosti ve městě
A. Aktivity zajišťující udržení či zlepšení dostupnosti a kvality poskytované zdravotnické péče
ve městě.
2.2.3 Podpora aktivit a služeb pro společenský život a volnočasové aktivity seniorů
A. Podpora klubů seniorů a zapojení seniorů do jejich činnosti včetně zajištění jejich vhodného
zázemí a vybavení.
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B. Podpora procesu plánování sociálních služeb, které zajistí vhodnou časovou i místní
dostupnost.
2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených koncepcí v sociální oblasti
A. Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku
na období let 2018 až 2020, Plánu rozvoje proseniorské politiky a dalších dílčích
dokumentů.
B. Dílčí opatření směřující ke zlepšení problematiky bezdomovectví ve spolupráci s
neziskovými organizacemi působícími ve městě (např. Boétheia, Darmoděj, Zahrada 2000
atd.), komisí pro bezpečnost města a městskou policií.
SC 2.3 Rozvíjet podmínky pro sport, kulturu a volnočasové aktivity včetně atrakčního
potenciálu pro cestovní ruch
2.3.1 Vytvoření a implementace plánu rozvoje sportu a kultury
A. Aktualizace a implementace Plánu rozvoje sportu města Jeseník, případně vytvoření
koncepce rozvoje sportu.
B. Vytvoření a implementace plánu/koncepce rozvoje kultury.
2.3.2 Rozvoj infrastruktury sportovních a kulturních zařízení
A. Dokončení a využití Centra společných aktivit (nová knihovna) na ul. 28. října.
Sportovní infrastruktura
B. Umělá ledová plocha - prověření možnosti výstavby ledové plochy (otevřené nebo
kryté) pro závodní a sportovní potřeby, tak i pro rekreační účely široké veřejnosti.
C. Sáňkařská dráha - prověření možnosti výstavby sáňkařské dráhy pro závodní a sportovní
potřeby, tak i pro rekreační účely široké veřejnosti.
D. Výstavba a rozvoj sportovišť na ul. Dukelská – revitalizace sportovišť na ul. Dukelská.
E. Implementace záměrů uvedených v Plánu rozvoje sportu města Jeseník.
Kultura
F. Divadlo - celková rekonstrukce budovy divadla (elektroinstalace vč. PD, revitalizace
zahrady, rekonstrukce podlah sálu vč. výměny sedaček, obnova interiéru).
G. Letní divadlo - rekonstrukce letního divadla a přilehlých ploch (viz také 1.3.2).
H. Kino - elektroinstalace a vnitřní úpravy předsálí kina (realizace ve 2 etapách).
I. Multifunkční sál - prověření možnosti vybudování multifunkčního sálu pro 100-150
návštěvníků, který bude využíván pro akce MKZ, ZUŠ či dalších škol, pro volnočasové
aktivity, malé společenské události (návrh Hodnotitelské komise-nyní Dotační komise-,
není uvedeno v rozpočtovém výhledu).
J. Hudební klub - prověření možnosti vybudování městského multižánrového hudebního
klubu.
2.3.3 Podpora činností sportovních a zájmových klubů a kroužků
A. Rozvoj a podpora podmínek pro činnost sportovních a zájmových klubů a kroužků.
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2.3.4 Podpora dostupnosti volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež
A. Skatepark – výstavba či rekonstrukce skateparku pro širokou veřejnost a sportovní využití.
B. Dětské hřiště - modernizace a výstavba dětských hřišť.
C. Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ B. Němcové – vybudování zázemí pro děti a rozhodčí a
obnova přístupového chodníku k DDH.
2.3.5 Podpora rozvoje
a společenských událostí

a

spolupráce

kulturních

institucí,

organizátorů,

akcí

A. Rozvoj a podpora podmínek pro konání kulturních programů, akcí a společenských událostí
ve spolupráci MKZ Jeseník, neziskových organizací a dalších pořadatelů kulturních a
společenských akcí ve městě a v regionu.
B. Podpora a vytváření vhodných podmínek pro akce občanských iniciativ v oblasti
volnočasových, kulturních a sportovních aktivit.
SC 2.4 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a zajištění bezpečnosti
2.4.1 Zajištění a podpora projektů zvyšující bezpečnost občanů města
A. Hasičská zbrojnice - výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH města Jeseníku, Zajištění
adekvátního prostoru pro sbor dobrovolných hasičů.
B. Kontinuální podpora dobré spolupráce mezi (základními) složkami IZS navzájem
a s městem.
C. Zvyšování připravenosti a zapojování ostatních složek Integrovaného záchranného
systému.
D. Rozvoj činnosti městské policie (např. vytvoření/aktualizace standardů, zvyšování
odbornosti a připravenosti pracovníků, optimalizace přítomnosti městské policie v ulicích
města...) ve spolupráci s komisí pro bezpečnost města.
2.4.2 Rozvíjení iniciativ a projektů zaměřených na prevenci kriminality
A. Aktivity spolupráce zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti (obyvatel,
organizací) o fungování, významu a přínosu složek IZS v bezpečnosti města (prevence
rozvoje socio-patologických jevů atd.).
2.4.3 Revitalizace sídlišť/ploch pro bydlení včetně důrazu na veřejné prostranství
A. Revitalizace sídliště 9. května - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky,
parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář, atd.
B. Revitalizace sídliště „Pod Chlumem“ - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky,
parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář, atd.
C. Revitalizace sídliště „Lipovská“ - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky,
parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář.
D. Renovace střech, výměna plastových oken, zateplení bytových domů U Kasáren 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, Jeseník.
E. Oprava objektů mj. Janáčkova 753, Tyršova 258, Seifertova 689, Lipovská 94 (nebytový
dům).
F. Rekonstrukce azylového domu na ul. Otakara Březiny.
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G. Revitalizace plochy proluky na ul. Tyršova.
2.4.4 Podpora bytové výstavby či obdobných aktivit
A. Realizace koncepce bydlení a bytového fondu - pověření možnosti vybudování startovacích
bytů ve městě, zajišťování potřebné kapacity pozemků pro rodinné domy, zajištění
dostatečné kapacity bytů pro seniory a bezbariérových bytů apod.
B. Správa bytového fondu - výstavba, prodeje, údržba a opravy bytů, atd.
C. Uvážlivá příprava ploch pro bydlení - rozvoj dle územního plánu.
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Prioritní osa 3 „Životní prostředí, doprava, urbanismus“
Město bude prosazovat zachování kvalitního životního prostředí jako jednoho z důležitých prvků
kvality života. Město bude prosazovat udržení stávajících komunikací, chodníků a parkovišť
v dobrém stavu a podpoří stavbu nových. Žádoucí je koordinace a usměrňování rozvoje města
vzhledem ke snaze o trvale udržitelný rozvoj, který je koncepční, šetrný a esteticky hodnotný.
Město bude ve svých investičních aktivitách požadovat opatření, která budou eliminovat dopad
klimatických změn (problematika sucha, dostatku pitné vody, teplotního komfortu na
zastavěných územích).
SC 3.1 Podporovat podmínky pro kvalitní životní prostředí a městskou zeleň
3.1.1 Obnova a rozvoj městské zeleně
A. Obnova parku na Náměstí Hrdinů - revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů –
obnova zeleně, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, mobiliáře, vytvoření nového
dětského hřiště, nového malého pódia pro pořádání menších venkovních akcí.
B. Náměstí Svobody - obnova parku ve středu náměstí, revitalizace parkovacích stání.
C. Aktivity k zvyšování kvality městské zeleně a rozšíření nabídky ploch pro trávení volného
času.
D. Podpora vícedruhové výsadby dřevin, smíšené lesy.
3.1.2 Rozvoj kvality veřejných prostor a jejich estetické hodnoty
A. Rozvoj a revitalizace Smetanových sadů – revitalizace bývalého letního divadla,
rekonstrukce zpevněných ploch, VO, mobiliáře, revitalizace zeleně atd.
B. Realizace energeticky úsporných opatření (zateplení, výměna výplní otvorů, výměna zdroje
vytápění, atd.) na budovách v majetku města Jeseník, projekt EPC (Energy Performance
Contracting).
C. Posouzení možností výsadby rychle rostoucích dřevin (plantáže dřeviny jsou sklízeny ve
velmi krátkém období - využití pro biomasu, průmyslová surovina).
D. Realizace aktivit k zvyšování kvality života pro své obyvatele, rozšíření nabídky ploch
pro trávení volného času a zvýšení estetické hodnoty území.
E. Ochrana a péče o přírodu a krajinu, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
3.1.3 Podpora zvyšování retenční schopnosti území
A. Snižování vodní eroze, zvýšení retence vody v krajině při zachování produkční schopnosti
půdy.
B. Opatření pro zabránění vysychání pramenišť zásobující městský vodovod.
C. Retenční opatření u staveb a investičních celků v intravilánu.
D. Revitalizace vodní plochy u ulic Jaroslava Ježka a Denisova – rekonstrukce vodního
přivaděče, odtokového objektu, hráze, úprava zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně.
E. Vodní plocha u Vodní tvrze - obnovení původního vodního příkopu.

12

Strategický plán rozvoje města Jeseník – Akční plán 2019 - 2021
3.1.4 Ochrana a rozvoj prvků ekologické stability v území
A. Realizace opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník.
B. Práce s veřejností ohledně kvality životního prostředí, ekologická výchova na školách i ve
volném čase dětí a mládeže.
C. Motivace místních obyvatel k principům trvale udržitelného života a prosazování principů
šetrné turistiky.
3.1.5 Podpora efektivity odpadového hospodářství
A. Navyšování separace odpadu a ekologické využitelnosti odpadního materiálu, podpora
realizací kampaní v oblasti odpadového hospodářství.
B. Celkové řešení odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik.
3.1.6 Naplňování stávajícího územního plánu a jeho aktualizace dle potřeby
A. Zajištění vlivu a působení městského architekta v procesu strategického rozvoje města a
aktualizace územního plánu (vytváření podmínek pro konzultace a spolupráci mezi
městským architektem, vedením města, odbory města, investory a občany města, komisí
pro rozvoj města, dalšími komisemi města atd.).
SC 3.2 Působit na zlepšení dopravní dostupnosti města, zlepšovat prostupnost města
a rozvíjet parkovací systém
3.2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury
A. Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce - bezbariérové úpravy a nasvícení stávajících
přechodů pro chodce.
B. Další aktivity a rekonstrukce zvyšující kvalitu dopravní infrastruktury ve městě.
C. Budování a rekonstrukce bezbariérových chodníků a dílčí opatření na budovách uvedených
ve schváleném plánu mobility města Jeseník.
D. Křižovatka u Pradědu - návrh a realizace dopravních opatření pro zvýšení bezpečnosti
provozu.
E. Rekonstrukce chodníku ul. Husova - Smetanovy sady (část po potok z ul. Horova, část od
potoka z ul. Horova po alej příp. tenisové kurty), realizace spojení MK ul. Husova s MK ul.
Karla Čapka.
F. Rekonstrukce komunikací a chodníků - ul. Tyršova včetně přednádražního prostoru,
ul. Příčná, ul. Vrchovištní.
G. Chodník dolů od Alberta - PD, stavba.
H. Chodník podél železniční trati ul. Puškinova - PD, stavba.
I. Chodník ul. U Jatek a místní komunikace.
J. Výstavba a rekonstrukce - chodník na ul. Rejvízská, ul. Šumperská, ul. Březinova, ul.
Dvořákova, ul. U Bělidla.
K. Výstavba nebo rekonstrukce mostu ul. Příčná, Jeseník - Dětrichov (u hotelu Starý mlýn,
bývalý penzion Nodus).
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3.2.2 Rozvoj dopravy v klidu
A. Revitalizace prostoru stávající parkovací plochy u staré tržnice na ul. Tyršova - vybudování
parkoviště se současným ozeleněním plochy.
B. Rekonstrukce a výstavba nových parkovacích míst - ul. Habrová, ul. Lipovská.
3.2.3 Koordinace jednotlivých investičních akcí
A. Koordinace zájmů subjektů při plánování oprav, rekonstrukcí a investic (např.
při revitalizaci sídlišť, komunikací, Smetanových sadů, chodníku do lázní).
B. Pravidelná setkání a informovanost veřejnosti o investičních akcích.
3.2.4 Spolupráce s obcemi, krajem, státem, provozovateli při zajišťování autobusové
a vlakové dopravy
A. Komunikace s Olomouckým krajem - vlakové spojení na trati č. 292 směrem na Ostravu.
B. Komunikace s ostatními obcemi na Jesenicku k zvyšování komfortu přepravy autobusovou
a vlakovou dopravou.
3.2.5 Rozvoj nemotorové dopravy
A. Prověření možnosti revitalizace pěších tras, výstavba či rekonstrukce cyklostezek.
B. Podpora ekologických forem dopravy ve městě (podpora cyklistiky a pěší dopravy v centru
a dalších částech města).
SC 3.3 Rozvíjet technickou infrastrukturu
3.3.1 Obnova a rozvoj jednotlivých složek technické infrastruktury
A. Průběžná obnova technické infrastruktury.
B. Udržení a rozvoj systému centrálního zásobování teplem (CZT).
3.3.2 Rozvoj technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční funkce města
A. Příprava území pro výstavbu rodinných domů - dopravní a technická infrastruktura
(ul. Raisova, ul. Kalvodova).
3.3.3 Rozvoj vodovodního a kanalizačního systému města
A. Vytváření podmínek pro jímání, využívání a zasakování srážkových vod do půdy.
B. Spolupráce v rámci Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
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Prioritní osa 4 „Veřejná správa“
Město bude usilovat o posílení komunikace města s občany, místními iniciativami a posilování
občanské společnosti ve městě. 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. Podpora transparentnosti a finanční stability je
důležitou oblastí a cílem, který se prolíná ostatními částmi strategického plánu.
SC 4.1 Posilovat spolupráci a komunikaci města s občany a místními iniciativami včetně
místní a mezinárodní spolupráce
4.1.1 Vytvoření podmínek pro spolupráci města s občany, místními iniciativami a
občanskou společností, jako partnery pro plánování a realizaci rozvoje města
A. Participace veřejnosti v realizaci rozvoje města (z rozpočtu města budou vyčleněny finanční
prostředky, o jejichž využití budou moci rozhodnout občané města).
B. Revize nástrojů propagace a komunikačních nástrojů mezi městem a organizátory
kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí a provozovateli zařízení.
C. Rozvoj PR města.
D. Využití památek, revitalizace vybraných území města a vytváření nových památek a
uměleckých děl ve veřejném prostoru města a jeho okolí ve spolupráci s občanskými
iniciativami.
E. Podpora a rozvoj místních iniciativ a občanské společnosti.
4.1.2 Rozvoj spolupráce s jinými obcemi v rámci České republiky a mezinárodní spolupráce
A. Prohlubování spolupráce s MAS či obdobnými sdruženími, využití potenciálu dotační
podpory, kterou MAS zprostředkovává jak pro město, tak pro jeho příspěvkové organizace.
B. Spolupráce s partnerskými městy - realizace aktivit vedoucích ke stanoveným cílům (např.
přenos znalostí a zkušeností, návštěva odborníků atd..).
SC 4.2 Dodržovat stabilní finanční zdroje města a efektivní nakládání s majetkem
4.2.1 Vyhodnocování technického stavu a potřebnosti majetku města
A. Rekonstrukce budov v majetku města - IPOS - rekonstrukce objektu včetně řešení celého
prostoru, přestěhování a revitalizace prostoru na Tovární.
B. Aktivity k udržení odpovídajícího technického stavu majetku města a jeho využívání (CZT blokové kotelny, byty apod.).
C. Investice do moderního vybavení umožňujícího využití nových a moderních technologií.
D. Investice do rozvoje fyzického prostředí a vybavenosti příspěvkových organizací města.
4.2.2 Stabilizace finančních zdrojů města
A. Stabilizace finančních zdrojů města včetně zajištění přebytkového provozního hospodaření.
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SC 4.3 Zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy úřadu i městských organizací
4.3.1 Implementace projektového a strategického řízení
A. Rozvoj „otevřeného úřadu“ pokračováním digitalizace služeb veřejné správy (eGovernmentu).
B. Vzdělávací a informační akce pro pracovníky městského úřadu.
C. Průběžný monitoring a výroční hodnocení pokroku realizace Strategického plánu rozvoje
města.
D. Zjednodušování úředních procedur a zkracování doby vyřízení požadavků klientů úřadu.
E. Zvyšování možností on-line komunikace s úřadem (zejména ve vztahu k ORP).
F. Zřízení odboru/oddělení rozvoje města (zvýšení kapacity pro implementaci projektového a
strategického řízení rozvoje města).
G. Personální posílení oddělení cestovního ruchu (zvýšení kapacity pro řízení rozvojových
aktivit v oblasti cestovního ruchu a PR města).
H. Zvýšení významu městského architekta v procesu projektového a strategického řízení
rozvoje města.
4.3.2 Rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu
A. Volba vhodných konceptů a jejich zavádění do praxe.
B. Implementace konceptů Smart City a e-Governmentu.
4.3.3 Zvýšení kvality výkonu městských organizací
A. Podpora kvalitního řízení a organizace TSJ s důrazem na práci pro město a kvalitní využití
městských služeb pod správou TSJ pro občany a návštěvníky města (údržba města, městské
koupaliště, wellness, sportovní hala…).
B. Podpora činnosti MKZ a podpora spolupráce MKZ s organizátory kulturních akcí ve městě
a v regionu včetně sousedních měst a obcí v Polsku pro zvýšení šíře a kvality kulturních akcí.
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4 Investiční priority města Jeseník
Jedná se o investiční priority uvedené v programovém prohlášení rady města pro volební období
2018 - 2022. Tyto záměry by měly být realizovány s nejvyšší prioritou.



Pokračování revitalizace sídliště 9. května, viz 2.4.3/A.



Příprava obnovy sídliště Pod Chlumem, viz 2.4.3/B.



Příprava obnovy sídliště Lipovská, viz 2.4.3/C.



Příprava pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů, viz 3.3.2/A.



Využití území Za Podjezdem pro sportovní účely, viz 1.3.1/A.



Příprava projektu optimalizace sportovišť na ul. Dukelská, viz 2.3.2/D.



Vybudování skateparku, viz 2.3.4/A.



Vybudování městské ledové plochy, viz 2.3.2/B.



Pokračování v přípravě výstavby chodníku do lázní, viz 1.3.2/A.



Řešení dopravní situace v lokalitě „u Pradědu“, viz 3.2.1/D.



Rozvoj a revitalizace Smetanových sadů, viz 3.1.2/A.



Podpoření rekonstrukce bazénu v České Vsi, viz 1.2.3.

5 Implementace
Ve spolupráci komise pro rozvoj města a odborů/oddělení městského úřadu bude realizace aktivit
akčního plánu průběžně monitorována a vyhodnocována a akční plán bude průběžně
aktualizován (doporučený postup aktualizace viz metodika strategického plánu).
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