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1 Úvod 

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování toho, 

čeho má být dosaženo a porovnání skutečně dosažených výsledků s plánem. Je nutné 

hodnotit, zda byl plněn záměr plánu, zda jsou cíle a záměry stále aktuální.  

Střednědobá evaluace byla plánována v polovině období realizace Strategického plánu 

rozvoje města, tj. na rok 2021. Tato evaluace by měla poskytnout zpětnou vazbu 

naplňování Strategického plánu rozvoje města tj. zjištění, do jaké míry byly doposud 

realizovány všechny plánované aktivity a projekty. Zda byla tato realizace úspěšná, jaké se 

vyskytly problémy a jakým způsobem byly řešeny. Zdrojem dat je monitoring realizace 

aktivit a projektů. Na základě výsledků střednědobé evaluace je možno provést relevantní 

změny ve Strategickém plánu rozvoje města.  

Do procesu informování o výsledcích bude zapojena široká veřejnost a to formou 

zveřejňování evaluací. Vhodným nástrojem pro přenos informací jsou webové stránky 

města, úřední deska města, informační měsíčník města Jeseník příp. další efektivně 

využitelná média. 

Výsledky střednědobé evaluace budou předkládány Komisi pro rozvoj města, radě a 

zastupitelstvu města. 

Evaluace by měla být vytvořena v následující struktuře: 

 Úvodní informace – informace o významu evaluace, časový úsek, za níž je evaluace 

provedena. 

 Metodický postup vytvoření evaluace – jakým způsobem byla evaluace provedena 

(jak probíhal sběr dat, od koho apod.). 

 Evaluace/hodnocení míry naplňování Strategického plánu rozvoje města. 

 Hlavní závěry evaluace/doporučení na změny v oblasti implementace Strategického 

plánu rozvoje města. 
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2 Evaluační metodika  

Evaluace neboli hodnocení je proces, který je založen na sběru dat. Evaluace poskytuje 

interpretaci dat, jejich hodnoty analyzuje v kontextu, a výsledky těchto analýz 

rozpracovává do návrhu na aktualizaci strategického plánu, či tvorby Akčního plánu.  

Hlavním nástrojem pro provádění kontroly a hodnocení je proces sběru dat a informací a 

vytvoření jednoduchého systému databáze nebo tabulky, do které je zaznamenáváno 

uskutečňování jednotlivých aktivit a projektů uvedených v akčním plánu.  

V rámci tohoto monitoringu bylo provedeno zejména:  

 Sběr dat a informací od vedoucích jednotlivých útvarů města, vedení města 

(garanti) o průběhu realizace a rozpracovanosti jednotlivých aktivit/opatření. 

 V případě nerealizace opatření, či vzniku jiné nepředpokládané okolnosti, 

garanti dokládají zdůvodnění situace.  

 Hodnocení stavu rozpracovanosti jednotlivých projektů - z těchto informací 

následně vyplývá míra plnění Strategického plánu rozvoje města. 

 V této fázi je nezbytné zjistit stav realizace jednotlivých aktivit projektu, 

minimálně pak: 

o zda je projekt realizován, 

o jaký je stav rozpracovanosti projektu (slovní zdůvodnění), 

o je pozastaven či se nebude realizovat (slovní zdůvodnění). 

 Vyhodnocení prozatímní úspěšnosti realizace Strategického plánu rozvoje města – 

hodnocení aktuálního stavu (slovní hodnocení) na základě kroků uvedených dříve. 

 V této fázi tedy:  

o plnění stavu Strategického plánu rozvoje města, 

o projednání výsledků, 

o informování veřejnosti o plnění Strategického plánu rozvoje města.  

 Případná doporučení k úpravě implementačního a sledovacího systému ve formě 

doporučení. 

Zpráva je předkládána v textové podobě s přílohou přehledné tabulky plnění.  
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3 Vyhodnocení 

3.1. Prioritní osa 1 – Ekonomika města a cestovní ruch 

Prioritní oblast je zaměřena na podporu místního podnikání, ekonomické aktivity obyvatel 

a podporu rozvoje oblasti cestovního ruchu. Z výsledků dotazníkových šetření vyplývá, že 

občané považují nedostatek pracovních příležitostí za jeden z největších problémů.  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. 

Specifické cíle: 

• 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 

      Zhodnocení naplňování cílů a aktivit 

V oblasti podnikání a zaměstnanosti je průběžně rozvíjena spolupráce města 

s podnikateli. Probíhají individuální ad hoc schůzky i plánovaná jednání ke konkrétním 

tématům (OHK, agrární komora, J-SCR, zástupci podnikatelů v komisích a výborech aj.). IC 

nabízí a propaguje regionální produkty, čímž podporuje místní podnikatele. Systém 

investičních pobídek byl zrušen, pozemky v průmyslové zóně se z důvodu téměř plné 

kapacity již prodávají za cenu místu obvyklou.  Koncepce CR ani podnikání nebyly 

zpracovány stejně jako ucelená nabídka nemovitostí vhodných k podnikání. 

V oblasti CR a propagace města je stěžejní pozice PR pracovníka, dále regionální IC a 

pracovníci CR. Probíhá podpora marketingových aktivit města se širším záběrem, např. 

prezentace města, brožury, průvodce města, aplikace Kat na čarodějnice, TV obrazovky v 

Katovně aj. Byla zřízena nová propagační platforma Náš Jeseník www.nasjesenik.cz, web 

jesenickeprameny.cz, standardně se město prezentuje na FB, Instagramu, v měsíčníku 

Naše město, prostřednictvím tiskových konferencí. IC je propojeno na portál jeseniky.cz. 

Stále chybí sjednocující manuál, který by definoval vizuál města, ať už v propagačních 

materiálech a dokumentech města, tak i ve značení turistických cílů, či mobiliáři. 

Spolupráce města, MKZ s organizátory kulturních akcí ve městě a v regionu probíhá. 
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Účastníci však popisují rezervy v systému a možnosti zvýšení efektivity spolupráce. Na 

místní úrovni město během sledovaného období prohloubilo partnerskou spolupráci s 

místními subjekty, jako například: Hnutí Brontosaurus (společná péče o prameny), 

Sudetikus (propagace akcí, účast na nich, společné plánování), Silezika aj.  

Nadregionální spolupráce se realizuje formou účasti ve sdruženích, jejich akcích, účastí v 

PS  (J-SCR, Euroregion Praděd, Mikroregion Jesenicko, MAS VP, Svaz měst a obcí ČR, SMOJ, 

Olomoucký kraj aj.). Za zmínku stojí vznik nové platformy Centrum rozvoje Jesenicka 

(setkávají se zástupci MAS, OHK, AOK, J SCR, města Jeseník). Z důvodu pandemie COVID 19 

se omezilo přeshraniční prezenční setkávání, stále se však realizují projekty přeshraniční 

spolupráce. 

Město také dbalo na obnovu a rozvoj infrastruktury CR. Proběhla revitalizace Muzikantské 

stezky, obnova několika pramenů, částečná revitalizace letního divadla a aktualizace 

informačních tabulí Stezky Víly pramene ve Smetanových sadech. Ve spolupráci s J-SCR 

byly umístěny za Jesenkou nabíjecí stanice pro elektrokola. Po ukončení udržitelnosti 

dotačního projektu mohl také proběhnout převod správy budovy Katovny z MKZ na Město se 

záměrem komplexního řešení jejího využití.  

�  Doporučení  

 nalézt nové plochy k podnikání ve městě (Zóna Za Podjezdem bude v dohledné době 

naplněna. Průmyslový areál U bělidla byl prodán v roce 2020) 

 prohlubovat spolupráci s podnikateli, příp. rozšířit ji o školy s cílem tvorby 

podnikatelských inkubátorů, rozvoje kreativity a podnikavosti žáků a studentů 

 prosazovat a deklarovat propartnerskou spolupráci v místních a regionálních 

sdruženích (MRJ, SMOJ) 

 pokračovat v trendu propagace a prodeje regionálních produktů (IC) 

 zpracovat Koncepci využití objektu a vize rozvoje Katovny  

 zpracovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu se zapracováním principů Smart city 

 zpracovat jednotný vizuál/grafický manuál města 

 revidovat navigační systém pro turisty 

 dopracovat PD projektů důležitých pro rozvoj CR (chodník do lázní, Lesopark pod 

Křížovým vrchem, Katovna, Aréna individuálních sportů) 

 revidovat platformy pro organizátory kulturních akcí a aktivit na Jesenicku za 

účelem zefektivnění předávání informací 
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3.2. Prioritní osa 2 – Kvalita života ve městě 

Prioritní oblast zahrnuje širokou škálu faktorů důležitých pro spokojený život místních 

obyvatel. Je zde obsažena 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.   

Specifické cíle: 

• 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 

      Zhodnocení naplňování cílů a aktivit 

Ve spolupráci se všemi relevantními aktéry v oblasti školství byla zpracována Strategie 

školství města Jeseník 2025+, jejíž cíle jsou postupně naplňovány. OŠKS průběžně sleduje 

demografický vývoj a v návaznosti na něj reaguje na případné změny spojené se zajištěním 

kapacit v MŠ a ZŠ.  Plánované cíle jsou naplňovány také za pomoci dlouhodobých projektů 

MAP a ŠPV. Jde o vzdělávací aktivity různého typu, podporu spolupráce aktérů ve 

vzdělávání, personální podporu na školách (asistenti pedagoga, psychologové, školní 

asistenti), pomoc sociálně či jinak vyloučeným žákům, rozvoj neformálního a zájmového 

vzdělávání apod. Byly vytvořeny nové webové stránky www.vzdelavanijesenicko.cz se 

souhrnnými informacemi o vzdělávání v celém regionu.  Rozšířila se nabídka dalších forem 

vzdělávání (vznikla Montessori třída v ZŠ Jeseník, bylo podpořeno otevření klubu MONTY v 

Montessori centru, je podporována lesní školka). Rizikem je zajištění návaznosti  jednak u 

projektů, ale i u alternativních forem vzdělávání. 

V sociální sféře jsou plněna opatření dle výstupů Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících pro roky 2018 až 2020. Probíhá spolupráce mezi poskytovateli 

sociálních služeb, spolupráce s krajem. Aktivity zaštiťuje koordinátor komunitního 

plánování sociálních služeb a OSPOD. Plán seniorské politiky je zpracován na 2021-2025 a 

probíhá realizace opatření (Dny seniorů, Rada seniorů, Senior Taxi, Univerzita III. Věku, 

http://www.vzdelavanijesenicko.cz/
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zájezdy aj.) Plán podpory rodiny zpracován není. Probíhá kontinuální spolupráce s 

rodinným a mateřským centrem Krteček a jednotlivé aktivity (vítání občánků, městské 

porodné).  

Probíhá aktivní spolupráce vedení města s Odborem zdravotnictví Olomouckého kraje, 

nemocnicí, pojišťovnami. Snahou je zlepšení spolupráce s mediky, pomoc se zajištěním 

dostatečné kapacity lékařů na Jesenicku, řešení dostupnosti zdravotní péče (chybí např. 

neurolog, pediatři, praktičtí lékaři, pedopsychiatr aj.). Zajímavým řešením je aplikace 

telemedicíny, o jejíž zavedení se vedení města aktuálně snaží.   

Město podporuje a vytváří podmínky pro konání kulturních akcí nejrůznějšího charakteru. 

V uplynulém období byla také rozšířena nabídka kulturních zařízení vybudováním Centra 

společných aktivit, které funguje jako zázemí pro konání akcí s přeshraničním přesahem, 

nová knihovna a kontaktní kancelář Člověka v tísni. Pro zahradu v zadní části areálu byla 

zpracována studie (parkoviště a možnost odpočinkové zóny). Pro budovu kina byla 

zpracována studie úprav interiéru. Stále zaznívá požadavek na vybudování multifunkčního 

sálu a hudebního klubu pro 100-150 návštěvníků. 

Silnou stránkou města je dobré fungování spolků a dostatek kulturního a společenského 

vyžití.    

V oblasti sportu patří mezi nejvýznamnější aktivity vybudování městské sportovní haly a  

skateparku. Kontinuálně probíhá projektová příprava záměru „Výstavba a rozvoj sportovišť 

na ul. Dukelská“, jehož součástí je i vybudování multifunkčního hřiště s ledovou plochou. 

Podpora sportovních klubů a jiných sportovních organizací ve městě probíhá formou 

městských dotací, či metodické pomoci v souvislosti s novou pozicí referenta pro sport a 

kulturu na OŠKS (zřízeno nové pracovní místo). 

Pro zajištění bezpečnosti ve městě je podporována a rozvíjena spolupráce mezi složkami 

IZS navzájem a městem. Hojně se pro tento účel využívají dotační zdroje (setkávání, 

předávání dobré praxe, nákup kamer do vozidel IZS, výcvik jízdy řidičů, odběrový stan pro 

JSDH, zařízení pro videokonference aj.). Plánuje se zahájení výstavby nové hasičské 

zbrojnice pro JSDH (také s pomocí evropských zdrojů financování). Probíhá průběžná 

osvěta a informovanost obyvatel v oblasti prevence kriminality, zejména pod patronátem 

městské policie. Ta se stále snaží o prohloubení preventivní funkce, k čemu pomáhá i 

projekt Asistence prevence kriminality (2 asistenti). Byla také zakoupena sanitka pro odvoz 

na záchytku a pořízen Informační systém s názvem MP Manager. Stále chybí větší propojení 

všech zainteresovaných složek (státní složky, složky města, státní policie, NNO). Silnou 

stránkou města je, že nepatří k městům se zvýšeným bezpečnostním rizikem.  
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Sféra bydlení patří mezi prioritní. Řešena je celková atraktivita prostředí pro bydlení a 

možnosti nové bytové výstavby. Koncepce bydlení je aktualizována v době tvorby tohoto 

dokumentu. Kontinuálně jsou připravovány plochy pro výstavbu rodinných domů, také 

družstevní dostupné bydlení, rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví města (proběhla 

rekonstrukce 8 sociálních bytů na ul. Tylova, aktuálně se rekonstruují bytové domy U 

Kasáren). Probíhá průběžná oprava bytového fondu města (ulice Purkyňova). 

Průběžně se revitalizují sídliště včetně důrazu na veřejné prostranství. Na sídlišti 9. května 

se realizuje 3. etapa a aktualizuje projektová dokumentace 4. etapy revitalizace. Probíhá 

zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sídliště Pod Chlumem.  Na sídlišti 

Lipovská byl upraven parčík, chystá se dokumentace na realizaci oprav chodníků a 

zpevněných ploch. 

S využitím dotačních prostředků byl částečně opraven Azylový dům. 

Od května 2021 probíhá příprava 2. změny územního plánu města Jeseník, která řeší mimo 

jiné plochy pro výstavbu rodinných domů. 

�  Doporučení  

 zajistit návaznost výstupů projektu Škola pro všechny II a MAP II (v případě 

vhodného dotačního titulu) 

 zajistit návaznosti Montessori vzdělávání od MŠ po SŠ. (Montessori MŠ třída ve 

stávající MŠ Dittersdorfova) 

 obnovit venkovní prostranství CSS (odpočinková zóna, workout) 

 vytvořit koncepci rodinné politiky 

 postupně realizovat  opatření Plánu seniorské politiky 

 vytvořit  Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na 

období 2022-2025 

 podporovat spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, městem a dalšími 

relevantními subjekty 

 realizovat aktivity vedoucí ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytované 

zdravotnické péče ve městě 

 podporovat zavádění sociálních inovací 

 podporovat spolupráci mezi (základními) složkami IZS navzájem a s městem 

 aktualizovat Plán rozvoje sportu 

 připravit podklady k vytvoření plánu/koncepce rozvoje kultury 
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 realizovat výstavbu Multifunkčního hřiště, pokračovat v přípravě multifunkčního 

sportovního areálu na ulici Dukelská 

 připravovat rekonstrukci divadla, kina i letního divadla 

 zvážit možnosti vybudování multifunkčního sálu a hudebního klubu pro 100-150 

návštěvníků 

 obnovit stávající zastaralé plochy typu „sandpit“ (stávající dětská hřiště, pískoviště) 

 realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice 

 pokračovat v revitalizaci sídlišť 

 dle výstupů z 2. změny ÚP města Jeseník připravit plochy pro výstavbu rodinných 

domů 

 v oblasti bytové politiky realizovat opatření vyplývajících z bytové koncepce 

(bydlení pro seniory, sociálně slabé, startovací byty, malometrážní a bezbariérové 

byty, byty pro zaměstnance na pozicích, které ve městě chybí, aj.). Podniknout 

první kroky k dostupnému družstevnímu bydlení 
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3.3. Prioritní osa 3 – Životní prostředí, doprava, urbanismus 

Prioritní osa se zaměřuje na trvale udržitelný rozvoj města i jeho částí tak, aby nebyly 

neúměrně zatíženy budoucí generace. Je důležité udržovat mezi širokou veřejností 

poptávku po zdravé přírodě a krajině při odpovídající podpoře cestovního ruchu. K 

atraktivitě prostředí přispívá uchování autenticity města, jeho kulturního dědictví, tradic a 

přírodních hodnot území. 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.  

Specifické cíle: 

• 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 

      Zhodnocení naplňování cílů a aktivit 

Silnou stránkou Jesenicka je kvalitní životní prostředí. Vedení města Jeseník dbá na údržbu 

městské zeleně, rozvoj kvality veřejných prostor, ale i na práci s dětmi i dospělými 

v oblasti ekologické osvěty. 

Veřejná prostranství, městská zeleň a jejich úpravy jsou řešeny s městským architektem, 

který spadá pod nově vytvořené Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu. 

Revitalizují se sídliště, zeleň na hřbitově (ulice Husova), vysazují aleje (jeřáby na ulici 

Váchalova, habry na ulici B. Němcové). Vysazen byl také městský sad na louce nad ulicí 

Priessnitzova. Po větrné kalamitě byly doplněny dřeviny do Smetanových sadů. Při realizaci 

staveb se vysazuje doprovodná zeleň (revitalizace ulice Tyršova, zeleň na skateparku) a 

provádějí opatření pro jímání, využívání a zasakování srážkových vod do půdy. Zasakování 

(retence) se řeší v rámci každé investiční akce (parkoviště pod Iposem, sídliště 9. květen, 

infiltrační deprese na ul. 28. října, sportovní hala, CSA - zelená střecha). Problematické 

jsou zejména přívalové vody po deštích (ulice Rudná, Slunná, louka Fučíkova). Připravuje 

se revitalizace Náměstí Hrdinů, Náměstí Svobody, Smetanových sadů, byla zpracována 

studie ploch pro trávení volného času, tzv. Lesopark (Smetanovy sady - Křížový vrch).  
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Byl zpracován nový lesní hospodářský plán pro městské lesy na roky 2021-2030.  Veškeré 

městské smrkové lesy byly zasaženy kůrovcovou kalamitou, proběhlo masivní kácení 

porostů. V plánu je proto obnova lesa pestrou dřevinnou skladbou - smrkové porosty budou 

nahrazeny smíšenými porosty se zvýšeným podílem buku, dubu, javoru a plodonosných 

dřevin.            

Město zpracovalo Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník  na období 2017-2020, 

jehož většina opatření již byla realizována. 

Realizace energeticky úsporných opatření (zateplení, výměna výplní otvorů, výměna 

zdroje vytápění, atd.) na budovách v majetku města Jeseník, projekt EPC (Energy 

Performance Contracting) je v běhu. Budovy města jsou vesměs zatepleny, probíhá výměna 

kotlů (MKZ). Na budově IPOS došlo k výměně hořáku kotle ke zlepšení čistoty ovzduší (nižší 

emise). Jako dodatečné opatření v rámci EPC došlo k první etapě nové regulace kotelny 

IPOS a jejího začlenění do chytré regulace budovy. Druhá etapa je připravována v rámci 

modernizace budovy. Dle potřeby je upravován systém hospodaření s odpady (snižování 

množství směsného komunálního odpadu a zvýšení podílu vytříděných složek odpadu). Na 

sídliště byly umístěny nádoby na bioodpady. Město nakoupilo za pomoci dotace 300 

kompostérů, které byly vydány občanům za účelem předcházení vzniku bioodpadů. 

Zajištěno bylo také sběrné místo pro zpětný  odběr pneumatik a autobaterií. Probíhá 

průběžná osvěta (články v měsíčníku Naše město, FB, aktivity se společností Ekokom, účast  

na projektu Ukliďme Česko, pořádání osvětové akce na zpětný odběr elektrozařízení se 

společností ELEKTROWIN.aj.). 

V rámci prosazování principů šetrné turistiky pracovnice IC doporučují místa, která 

rozptylují návštěvníky do většího prostoru a na méně exponovaná místa.  

Město zřídilo nový dotační program životní prostředí (podpořena např. přírodní zahrada na 

Střední průmyslové škole Jeseník, byla poskytnuta dotace na podporu včelstev, Hnutí 

brontosaurus woodcraft, aj.).  

Na školách probíhá kontinuálně ekologická výchova. V SVČ DUHA bylo zřízeno centrum 

ekologické výchovy. Z Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník vyplynula 

opatření na realizaci osvěty v oblasti ochrany ovzduší na školách. Byla zorganizována akce 

pro veřejnost i školy na Masarykové náměstí za účasti odborného pracovníka Ostravské 

univerzity, který pomocí praktických ukázek prezentoval topení v lokálních topeništích - 

"Smokeman". 
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V rámci dopravní infrastruktury byl realizován chodník U Bělidla, revitalizována ulice 

Tyršova, sídliště 9. května, ulice Seifertova, parkoviště pod IPOSEM, horní Dukelská, ulice 

Rejvízská, ulice Šumperská (realizováno částečně).  

Stále probíhá příprava rekonstrukce spojení MK ulice Husova s MK ulice Karla Čapka 

(chodník podél řeky ve Smetanových sadech), včetně studie lokality okolo Tindalova 

pramene/náplavka, kterou zpracovává městský architekt. 

Bezbariérové trasy ve městě jsou realizovány na základě Národního rozvojového plánu 

mobility.  

Zpracována byla přípravná dokumentace stávající parkovací plochy u staré tržnice na ulici 

Tyršova, ulice Lipovské, ulice Habrové, chodníku do lázní a chodníku pod Albertem, 

dopravní studie křižovatky u Pradědu.  

Byla dokončená Moravská cyklostezka, řeší se možnost napojení Jeseníku a Bělé pod 

Pradědem. Byla také zřízena dobíjecí stanice pro elektrokola u Yesenky. Obnovena byla 

pěší trasa Muzikantská stezka do lázní. 

Za podpory dotace město pořídilo nový automobil, ekologický Plug in hybrid.  

Plánované investiční akce město projednává s občany, stejně jako se snaží o koordinaci 

zájmů subjektů při plánování oprav, rekonstrukcí a investic. 

Obnova technické infrastruktury je průběžná. Realizují se projekty EFEKT (na ul. Tyršova 

bylo instalováno LED osvětlení - nízké kelviny, žlutá světla). 

Město intenzivně připravuje území pro výstavbu rodinných domů. Byla zpracována 

dokumentace na lokalitu ulice Raisova. Na lokalitu ulice Kalvodova se zpracovává zadávací 

studie. Postupují přípravné kroky pro možnost realizace záměru družstevního bydlení na 

ulici Vrchlického. Vše je řešeno v souladu s přípravou 2. změny ÚP města. 

�  Doporučení  

 dořešit obnovu parku na Náměstí Hrdinů 

 dořešit obnovu Náměstí Svobody 

 revitalizovat Smetanovy sady 

 rozpracovat/realizovat studii tzv. Lesoparku 

 naplňovat opatření Lesního hospodářského plánu  
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 pokračovat v projektu EPC 

 nadále rozvíjet spolupráci městského architekta s mladými architekty v regionu 

 dbát na zapracování prvků udržitelnosti při plánování a realizaci staveb 

 realizovat opatření proti suchu, k čistotě ovzduší, snížení produkce směsného 

komunálního odpadu a navýšení podílu tříděného odpadu 

 řešit následky přívalových dešťů - opatření k regulaci odtoku srážkové vody či 

zadržování vody v krajině (ulice Rudná, Slunná, Za Pilou, louka Fučíkova)  

 prověřit možnosti, jak nakládat se směsným energeticky využitelným opadem po 

roce 2030 

 pokračovat v přípravě investičních akcí chodník do lázní, chodník podél řeky Bělé 

(Smetanovy sady) 

 realizovat revitalizaci proluky u tržnice na ulici Tyršova a chodník pod Albertem 

 připravit projekt „Plán udržitelné městské mobility“ (PUMM) 

 připravit bezpečné propojení města s Bělou pod Pradědem pro cyklisty 

 prověřit potřebnost umístění dalších dobíjecích stanic ve městě  
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3.4. Prioritní osa 4 - Veřejná správa 

Prioritní osa 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.  

Předpokladem pro kvalitní výkon veřejné správy je dobré zabezpečení úřadu, které umožní 

využití a rozvoj moderních technologií sloužících pro zajištění efektivního a kvalitního 

poskytnutí služeb uživatelům úřadu, poskytnutí transparentních informací občanům o 

činnosti města a jeho hospodaření. 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.  

Specifické cíle: 

• 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 

      Zhodnocení naplňování cílů a aktivit 

Vedení města vyvíjí permanentní snahu o vtažení občanů i místních iniciativ do plánování a 

realizace rozvojových aktivit města. Participace veřejnosti v realizaci rozvoje města je 

realizována zejména formou participativního rozpočtu (v roce 2021 2. kolo), veřejných 

projednávání záměrů města, tvorbou pocitových map, možností komentovat a debatovat 

na sociálních sítích, či na webu Náš Jeseník www.nasjesenik.cz, apod. 

Ve městě dobře fungují a jsou podporovány místní iniciativy, spolky a projevy občanské 

společnosti (město je podporuje formou městských dotací, poskytuje prostory, či alespoň 

osobní podporu vedení města, propagaci), jako např. Rada seniorů, Rada pramenů, Hnutí 

Brontosaurus, spolek Sudetikus, sportovní kluby a jiné zájmové skupiny. Zajímavé aktivity 

pořádá také česko-německá kulturní iniciativa ImZentrum. Byla konstatována absence 

komise při RM pro kulturu a CR.  

http://www.nasjesenik.cz/
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Pro dobrou propagaci města jsou využívány různé typy nástrojů (web města, FB, 

Instagram, měsíčník Naše město, propagační a komunikační web Náš Jeseník 

www.nasjesenik.cz, tiskové konference, vzdělávací web vzdelavanijesenicko.cz, 

jesinfo.cz, osuj.jesinfo.cz, jeseniky.cz, youtube aj.). PR města zaštiťuje nová pozice PR 

pracovníka. 

Rozvoj spolupráce s jinými obcemi v rámci České republiky a mezinárodní spolupráce byl 

od vypuknutí pandemie COVID-19 utlumen. V loňském roce proběhly pouze dvě návštěvy 

partnerského města Neuburg an der Donau. S ostatními partnerskými městy (Bojnice, 

Glucholazy, Nysa, Praha 1) k setkání nedošlo. Hlavní akcí, na kterou jsou tradičně zváni 

zástupci všech partnerských měst je Zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku.  

Zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy úřadu se město snaží pokračováním digitalizace 

služeb veřejné správy a implementací prvků Smart city. Postupně se rozšiřují možnosti 

elektronické rezervace přes web města (on-line rezervace termínu - zkrácení procesu a 

možnost předchystání podkladů před návštěvou úřadu), Czech point je na úřadě od 

2.1.2008. Přesto je stále možné popsat vnímání úřednického stavu veřejností jako 

negativní. V říjnu 2019 byl vytvořen Manuál implementace Smart Česko do podmínek města 

Jeseník. Podporovány jsou Smart projekty, např. Gymnázia (roboti), Střední průmyslové 

školy (nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony, RC 

modely), Oscar senior pro péči o seniory. Investuje se do moderního vybavení umožňujícího 

využití nových a moderních technologií na městském úřadě. V roce 2021 (z důvodu 

pandemie COVID 19) zde proběhl nákup nové IT techniky. Došlo také k posílení dálkových 

přístupů zaměstnanců a bylo vybudováno nové datové centrum a nová serverová 

infrastruktura. Být uživatelsky přívětivější chce město plánovaným sjednocením budov 

úřadu. V plánu je rekonstrukce objektu IPOS včetně řešení celého prostoru, přestěhování a 

revitalizace prostoru na Tovární.  

V uplynulých dvou letech proběhla restrukturalizace a optimalizace strategického řízení. 

Nově ustanoveno bylo Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu. Pod toto 

oddělení byl zařazen i městský architekt (nastoupil v květnu 2020), který již má v procesu 

projektového a strategického řízení rozvoje města etablované místo. Zaveden byl 

elektronický nástroj na projektové řízení  Office 365 - Teams. Je však využíván méně, než 

se předpokládalo (zřejmě z důvodu personálních změn, pandemie COVID19, nevyhovujícího 

systému) a zvažuje se zavedení jiného typu nástroje pro projektové a strategické řízení. 

Základní strategický dokument města – Strategický plán se průběžně monitoruje, 

vyhodnocuje a aktualizuje. 
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I přes výrazný propad daňových příjmů v důsledku pandemie covid-19 do r. 2020 vedení 

města dodržuje stabilní finanční zdroje města a tvoří rezervy na profinancování 

investičních akcí.  

Průběžně probíhají Investice do rozvoje fyzického prostředí a vybavenosti příspěvkových 

organizací města. V Centru sociálních služeb byla zřízena nová služba „domov se zvláštním 

režimem“, bylo částečně opraveno letní divadlo ve Smetanových sadech, revitalizována 

zahrada ZUŠ na ul. Tyršova a opravena střecha ZUŠ ul. 28. října. Obnovena byla i budova 

MŚ Tyršova. Azylový dům byl částečně opraven za pomoci dotace aj.  

Zájmem města je udržení a rozvoj systému centrálního zásobování teplem (CZT) a dobrá 

komunikace s poskytovatelem služby. V řešení je také projekt komunitní energetiky ve 

městě.  

�  Doporučení  

 zvyšovat míru participace veřejnosti při rozvoji města  

 podporovat místní iniciativy, spolky a projevy občanské společnosti  

 ujasnit si komunikační strategii města a realizovat ji prostřednictvím PR pracovníka  

 zvážit zřízení Komise pro kulturu a CR při RM  

 pravidelně se účastnit setkání pořadatelů kulturních akcí (stálá platforma) 

 posílit pozitivní image úředníka   

 ve strategických záměrech regionu vyvíjet společné úsilí s okolními obcemi 

 zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy úřadu pokračováním digitalizace služeb 

veřejné správy a implementací prvků Smart city 

 realizovat kroky k realizaci rekonstrukce objektu IPOS 

 realizovat kroky ke vstupu do energetické komunity 

 pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat strategické dokumenty města 

 dodržovat stabilní finanční hospodaření města 

 neustále zvyšovat kvalitu výkonu městských organizací TSJ a MKZ 

 implementovat přístup Smart city do všech aktivit města 

 udržet a rozvíjet systém centrálního zásobování teplem (CZT) a pokusit se o 

zefektivnění komunikace s poskytovatelem služby 
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4 Závěr/shrnutí 

Úkolem střednědobého evaluačního procesu je odpovědět na následující otázky: 

A. Byl naplňován záměr plánu? 

Strategický plán vytyčuje základní směry budoucího vývoje města Jeseníku. Město Jeseník 

je dle své vize městem v srdci přírody Jeseníků, atraktivním a perspektivním městem pro 

všechny generace obyvatel. Záměrem vedení města je dále otevřeně komunikovat se 

spoluobčany a rozvíjet kulturní a sportovní zázemí. Aktivity realizované v uplynulých dvou 

letech (dle výše uvedeného zhodnocení) směřovaly k naplňování této vize. 

Plán má také zvýšit připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a zvýšit šanci 

získat vnější finanční prostředky. I tato ambice byla naplňována.  

Na první otázku je tedy možné odpovědět kladně. 

B. Byly doposud realizovány všechny plánované aktivity a projekty?   

Naplňování jednotlivých aktivit plánu je přehledně znázorněno (vyhodnocení metodou 

semaforu) v příloze tohoto dokumentu „Tabulkový přehled plnění aktivit Strategického 

plánu města Jeseník“. Můžeme konstatovat, že ačkoliv do procesu implementace 

Strategického plánu města citelně zasáhla koronavirová pandemie a s ní související 

mimořádná opatření, realizace plánovaných aktivit probíhala a všichni zainteresovaní 

aktéři se snažili hledat cesty, jak si poradit s mimořádnou situací. S ohledem na 

střednědobost této evaluace lze plnění aktivit hodnotit jako nadprůměrné. 

C. Jsou cíle a záměry stále aktuální nebo budou nutné změny?  

Výstupem procesu střednědobé evaluace je také aktualizace Akčního plánu města Jeseník. 

V tomto dokumentu, který bude mít platnost od října 2021 do října 2022, budou zařazeny 

aktivity aktualizované i ty, které nově vyplynuly ze současných požadavků. Budeme 

reagovat na změny vnějších a vnitřních podmínek a přizpůsobovat tomu jednotlivá opatření 

a aktivity města. Vždy v souladu s prioritami a cíli Strategického plánu. 

Na konci období platnosti Strategického plánu rozvoje města (rok 2024) bude provedena 

závěrečná evaluace (souhrnné zhodnocení dosažení stanovených cílů a aktivit), která bude 

zároveň sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu Strategického plánu rozvoje města na 

další období. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci 

dříve než za dva roky, pak by podnět k ní měla vznést Komise pro rozvoj města. 
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5 Seznam zkratek 

CR  Cestovní ruch 

CSA  Centrum společných aktivit 

CSS  Centrum sociálních služeb 

IC  Informační centrum 

IT  Informační technologie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

J-SCR  Jeseníky Sdružení cestovního ruchu 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MAP  Místní akční plán 

MAS VP Místní akční skupina Vincenze Priessnitze 

MK  Místní komunikace 

MKZ  Městská kulturní zařízení 

MŠ  Mateřská škola 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

OSPOD  Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OŠKS  Odbor školství, kultury a sportu 

OSR a CR Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 

PS  Pracovní skupina 

RM  Rada města 

SMOJ  Sdružení měst a obcí Jesenicka 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SŠ  Střední škola 

SVČ  Středisko volného času 

ŠPV  Škola pro všechny 

TSJ  Technické služby Jeseník 

ÚP  Územní plán 

ZUŠ  Základní umělecká škola 

 

Zpracoval: 

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 

Srpen 2021 

Příloha: 

„Tabulkový přehled plnění aktivit Strategického plánu města Jeseník“ 


