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ÚVOD 

Strategický plán, který je představen prostřednictvím strategické mapy, ukazuje budoucí směřování a 

intervence města Vrbno pod Pradědem. Navržená strategická mapa obsahuje strategických cíle, které 

jsou rozpracovány do konkrétních dílčích cílů a jednotlivých opatření či aktivit. Strategická mapa vychází 

z podrobné vstupní analýzy vnitřního a vnějšího prostředí města (socioekonomická analýza; analýza 

potřeb občanů; analýza potřeb neziskového a podnikatelského sektoru; analýza profesionality řízení 

veřejné správy; analýza a soulad se strategiemi). Město si také stanovilo a schválilo vizi, která je 

sjednocujícím prvkem a ukazuje zastřešující pohled na dosažení žádoucího stavu města v dlouhodobém 

horizontu. 

Strategický plán bude dále projednán na zastupitelstvu a schválen a poté město zahájí implementaci 

strategického plánu. Nedílnou součástí strategického plánovacího procesu je také průběžný monitoring 

a evaluace dosaženého pokroku.  
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SPOKOJENÝ OBČAN,  

VRACEJÍCÍ SE TURISTA,  

ZDRAVÉ A MODERNÍ MĚSTO 
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Graf 1 – Strategická mapa rozvoje města Vrbno pod Pradědem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODPOROVAT PODNIKÁNÍ A 
ZAMĚSTNANOST
Garant: Adam Macháč

1.1 Přilákat nové investory do území

1.2 Zlepšit informovanost a spolupráci 
směrem k podnikatelům

1.3 Pracovat na zvýšení podílu 
zaměstnaných osob

2. ROZVÍJET TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU                          
Garant: Iveta Pešatová

2.1.Připravit modernizaci ČOV -
technologie

2.2 Dokončit/Rozšířit vodovod

2.3 Vybudovat automatické tlakové 
stanice pro zásobení pitnou vodou

2.4 Postupně obnovovat vodovodní a 
kanalizační sítě

2.5 Budovat inženýrské sítě pro 
výstavbu nových rodinných domů

2.6 Optimalizovat tepelné hospodářství 
Města Vrbna pod Pradědem

3. ROZVÍJET OBČANSKOU 
VYBAVENOST                                  
Garant: Ivana Remešová, Iveta 
Pešatová

3.1 Zvýšit nabídku kvalitních 
zdravotnických služeb

3.2 Zvyšovat úroveň škol 

3.3 Zlepšit stav bytového fondu města

3.4 Regenerace a modernizace 
veřejných prostranství

3.5 Rozšířit nabídku služeb

3.6 Modernizovat a udržovat městský 
mobiliář 

3.7 Chránit a opravit nemovité kulturní 
památky a památky místního významu

3.8 Rozvíjet a zlepšit stav hřbitovů

3.9 Pečovat o zeleň/budovat plochy 
zeleně 

3.10 Realizovat projekt Výstavba 
hasičské zbrojnice

3.11 Zrekonstruovat kulturní zařízení 
města - bývalý klub LNH

3.12 Změnit způsob využití plochy části 
bývalého areálu Dřevokombinátu

4. ROZVÍJET DOPRAVU                   
Garant: Pavla Müllerová

4.1 Zlepšení stavu komunikací, silnic

4.2 Rozšířit kapacitu parkovacích míst

4.3 Zlepšit stav/vybudovat chodníky

4.4 Doplnit a udržovat zastávky 
hromadné dopravy 

4.5 Optimalizovat  návaznost a četnost 
spojů ve směru do Bruntálu, Krnova, 
Jeseníku a Olomouce

4.6 Zlepšit a rozšířit navigační systém 
ve městě

4.7 Vybudovat dostatečnou a kvalitní 
síť cyklostezek (zajistit bezpečný pohyb 
cyklistů po městě)

5. ZLEPŠOVAT STAV ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ                                     
Garant: Fotis Fotopulos

5.1 Realizovat protipovodňová a 
protierozní opatření

5.2 Zlepšit kvalitu řeky Opavy

5.3 Minimalizovat znečištění ovzduší 
vlivem lokálních topenišť v  zimním 
období

5.4 Zkvalitnit odpadové hospodářství

5.5 Sanace a následné využití lokalit s 
ekologickými zátěžemi a brownfieldů

5.6 Chránit přírodní hodnoty

5.7 Chránit lesní porosty a břehové 
porosty vodních toků

5.8 Chránit vymezené prvky územního 
systému ekologické stability

5.9 Poskytovat dostatečnou 
ekologickou osvětu
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6. ZAJISTIT BEZPEČNOST                  
Garant: Ivana Remešová, komise 
bezpečnosti

6.1 Vytvářet bezpečné prostředí a 
trvale snižovat kriminalitu páchanou ve 
městě 

6.2 Zajišťovat podmínky pro dopravní 
bezpečnost

6.3 Informovanost při krizových 
situacích

7. ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH                   
Garant: Lenka Bednaříková, PS 
Komise cestovního ruchu

7.1 Zatraktivnit území pro volnočasové 
využití

7.2 Výhodná dopravní spojení pro 
turisty s eliminací dopravy autem -
vedení trasy cyklobusu, skibusu

7.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu v 
mikroregionu lepší propagací

7.4 Zviditelnit možnosti zážitkové 
turistiky v rámci propagace města

7.5 Podporovat rozvoj agroturistiky a 
podnítit farmový prodej, nebo 
farmářské trhy

7.6 Spolupracovat s IC na rozšíření 
nabídky pro turisty

8. ROZVÍJET IMAGE MĚSTA A 
SPOLUPRÁCI 

Garant: Jitka Martínková, Miroslav 
Adámek

8.1 Vzhled města

8.2 Spolupracovat s občany 

8.3 Rozvíjet kvalitní komunikaci a 
propagaci ve městě

8.4 Udržovat, vytvářet a podporovat 
tradice

8.5 Rozvíjet přeshraniční 
spolupráci

8.6 Spolupracovat s MAS Hrubý Jeseník, 
Euroregionem Praděd, svazkem obcí 
Vrbenska a Bruntálska

8.7 Rozvíjet interpretaci místního 
dědictví

9. ROZVÍJET SOCIÁLNÍ OBLAST             
Garant: Ivana Remešová

9.1 Naplňovat rozvoj sociální oblasti dle 
Strategického plánu sociálního 
začleňování a Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb

9.2 Rozvíjet spolupráci města s 
poskytovateli sociálních služeb 

9.3 Vytvořit nabídku sociálních bytů 

9.4 Vybudovat dům pro seniory (plocha 
č. Z70) na ulici Nádražní

9.5 Věnovat se prevenci vzniku sociálně 
vyloučených lokalit

9.6 Rozvíjet volnočasové, vzdělávací a 
osvětové aktivity pro seniory

10. VYTVOŘIT PROFESIONÁLNÍ 
ÚŘAD                                         
Garant: Miroslav Adámek

10.1 Modernizovat úřad a jeho okolí

10.2 Profesionalizovat řízení a 
fungování úřadu

10.3 Trvale rozvíjet zaměstnance

10.4 Budovat vizuální identitu, 
transparentnost a profesionalitu úřadu
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Opatření k jednotlivým strategickým a dílčím cílům 

 

1 PODPOROVAT PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Garant: Adam Macháč 

1.1 Přilákat nové investory do území   

1.1.1 Informovanost o plochách na území města  

1.1.2 Podnikat kroky k přípravě rozvojových ploch a prostor pro podnikání v plochách 

brownfields  

1.1.2.1 Zapracovat do návrhu územního plánu - průmyslová a polyfunkční plocha 

1.1.2.2 Spolupráce s vlastníky pozemků 

1.2 Zlepšit informovanost a spolupráci směrem k podnikatelům 

1.2.1 Informovanost v oblasti ceny reklamních ploch  

1.2.1.1 Uveřejnit ceny za pronájem reklamních ploch 

1.2.2 Informovanost o podnikatelských aktivitách ve městě  

1.2.2.1 Informace o investičních záměrech developerů dávat do zpravodaje a na 

webové stránky města 

1.2.3 Umožnit podnikatelům umístění navigačních cedulí  

1.2.3.1 Nový orientační a informační systém města  

1.3 Pracovat na zvýšení podílu zaměstnaných osob 

1.3.1 Podporovat aktivity na prostupné zaměstnávání  

1.3.1.1 Realizovaný projekt Apercom 

1.3.1.2 Realizace projektu města "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku" 

1.3.2 Rozvoj zaměstnanosti   

1.3.2.1 Vyzvat průmyslové podniky k podání informací o možnosti zaměstnání 

školám: Střední odborná škola, Bruntál a Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, Podpora duálního vzdělávání 

1.3.2.2 Ve spolupráci s podnikateli zmapovat potřebné profese a jednat se 

zřizovateli středních škol o zavedení potřebných oborů do výuky 
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2 ROZVÍJET TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Garant: Iveta Pešatová 

2.1 Připravit modernizaci ČOV - technologie   

2.1.1 Technologie kaolis - lisování, sušení, kompostování  

2.2 Dokončit/Rozšířit vodovod    

2.2.1 Mnichov pod Pradědem  

2.2.2 Rozšíření stávající vodovodní sítě o nové vodovodní řady DN 50 - DN 100 pro 

zásobování navržených zastavitelných ploch, řady DN 80 a DN 100 budou 

rovněž plnit funkci vodovodu požárního  

2.3 Vybudovat automatické tlakové stanice pro zásobení pitnou vodou zástaveb, které se 

nachází v tlakovém pásmu vodojemů HTP 2 x 400 m3 a 2 x 75 m3 nad kótou 579 m n. m. 

a v dolním tlakovém pásmu nad kótou 550 m n. m. Zástavbu, která se nachází v tlakovém 

pásmu vodojemu Vlčí Sejf 30 m3 nad kótou 690 m n. m., je nutno napojit na stávající 

vodovodní řad přes automatickou tlakovou stanici, zástavbu pod kótou 645 m n. m. je 

navrženo napojit na stávající vodovod pod tlakem redukčního ventilu   

2.3.1 Příprava pro vybudování tlakových stanic  

2.4 Postupně obnovovat vodovodní a kanalizační sítě     

2.4.1 Vidly, Jiráskova, Železná  

2.5 Budovat inženýrské sítě pro výstavbu nových rodinných domů   

2.5.1 Lokalita Husova - Žižkova  

2.6 Optimalizovat tepelné hospodářství Města Vrbna pod Pradědem   

2.6.1 Modernizace kotelen  
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3 ROZVÍJET OBČANSKOU VYBAVENOST 

Garant: Ivana Remešová, Iveta Pešatová 

3.1 Zvýšit nabídku kvalitních zdravotnických služeb – garant Ivana Remešová  

3.1.1 Vybudovat zázemí pro umístění ordinací lékařů (zubař a další odborní lékaři) 

3.1.2 Jednat s Moravskoslezským krajem o podpoře při zajištění lékařů ve městě 

3.2 Zvyšovat úroveň škol – garant Ivana Remešová   

3.2.1 Podporovat inovační vzdělávací metody a aktivity včetně modernizace tříd a 

vzdělávacích pomůcek na všech typech škol   

3.3 Zlepšit stav bytového fondu města – garant Iveta Pešatová   

3.3.1 Zvyšovat kvalitu bydlení pravidelnou údržbou a modernizací stávajících bytů, tak 

aby byly naplňovány trendy současných požadavků   

3.3.1.1 Revitalizace bytových domů na Nám. Sv. Michala 

3.3.1.2 Revitalizace bytových domů na ul. Bezručova 

3.3.1.3 Revitalizace bytových domů na ul. Husova 493 - 496 

3.3.1.4 Vybudovat sociální bydlení 

3.3.2 Podporovat bytovou výstavbu Vrbna pod Pradědem, včetně místních částí viz 

územní plán  

3.4 Regenerace a modernizace veřejných prostranství – garant Iveta Pešatová  

3.4.1 Regenerace sídlišť  

3.4.1.1 Regenerace sídliště Husova 

3.4.1.2 Regenerace sídliště Ve Svahu 

3.4.1.3 Regenerace sídliště Družstevní 

3.4.1.4 Regenerace sídliště sv. Michala 

3.4.2 Vybudovat Street WORK OUT hřiště v areálu skateparku v Železné  

3.4.3 Vybudovat centrum města (okolo kruhového objezdu)  

3.5 Rozšířit nabídku služeb – garant Iveta Pešatová  

3.5.1 Podporovat vznik restaurací a iniciovat vznik kvalitního stravování ve městě 

(jídelna, kavárna apod.)  

3.5.2 Podporovat rozvoj nabídky řemeslných služeb   

3.5.3 Podporovat vznik ubytovacích služeb  

3.5.4 Zřízení nových veřejných WC v rámci výstavby centra města  



                                                                                   
 

  12 

3.6 Modernizovat a udržovat městský mobiliář – garant Iveta Pešatová   

3.6.1 Pořizovat moderní mobilní zařízení, která využívají smart technologie (el. kiosky, 

smart lavičky, atd.)  

3.7 Chránit a opravit nemovité kulturní památky a památky místního významu – garant Iveta 

Pešatová  

3.7.1 Spolupráce se správci farního kostela sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem 

3.7.2 Realizovat opravu válečných významných hrobů a pietních míst   

3.7.3 Zajistit opravu hřbitovní zdi včetně kapliček a brány  

3.8 Rozvíjet a zlepšit stav hřbitovů – garant Iveta Pešatová  

3.8.1 Vybudovat kolumbárium  

3.8.2 Realizovat rozptylovou a vsypovou loučku  

3.8.3 Revitalizovat hřbitov v Mnichově (náhrobky dát na jedno místo-historie) 

3.9 Pečovat o zeleň/budovat plochy zeleně – garant Iveta Pešatová  

3.9.1 Pravidelně sekat trávu, každoročně vysadit květiny a květinové valy  

3.9.2 Revitalizovat zeleň I. - Mnichov, Železná, okolí MěÚ, u hřbitova  

3.9.2.1 Revitalizace parku Mnichov - "Mnichovská náves" 

3.9.2.2 Odvodnění parku, umístění mobiliáře 

3.9.2.3 Terénní úpravy, zeleň, chodník, zpevněné plochy 

3.9.2.4 Revitalizace parku Železná 

3.9.2.5 Revitalizace zeleně u hřbitova 

3.9.2.6 Revitalizace zeleně u městského úřadu 

3.9.3 Věnovat zvýšenou péči o stromy a novou výsadbu  

3.10 Realizovat projekt Výstavby hasičské zbrojnice – garant Iveta Pešatová  

3.10.1 Výstavba hasičské zbrojnice  

3.11 Zrekonstruovat kulturní zařízení města - bývalý klub LNH – garant Iveta Pešatová 

3.12 Změnit způsob využití plochy části bývalého areálu Dřevokombinátu (navržená jako plocha 

polyfunkční s využitím pro občanské vybavení, bydlení a veřejnou zeleň) – garant Iveta 

Pešatová  

3.12.1 Změna ÚP  
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4 ROZVÍJET DOPRAVU 

Garant: Pavla Müllerová  

4.1 Zlepšení stavu komunikací, silnic    

4.1.1 Zlepšit stav komunikací   

4.1.1.1 Komunikace v Mnichově od rozc.na Heřmanovice po Sněženku, včetně 

vedlejších cest, které se ne tuto napojují 

4.1.1.2 Sídliště Ve Svahu 

4.1.1.3 Příjezdové komunikace ke garážím  

4.1.1.4 Komunikace Myslivecká, Nové doby 

4.1.1.5 Komunikace kolem tábora v Železné, komunikace pod Stavařem 

4.1.1.6 Komunikace kolem kostela Sv. Michaela 

4.1.1.7 Oprava komunikací dle seznamu oprav MK (průběžně aktualizován) 

4.1.1.8 Mirkův pramen - Sokolská chata 

4.1.2 Řešit ve spolupráci se správou silnic nevyhovující vidlicové napojení - v západní 

části zastavěného území města se navrhuje směrová úprava silnice III/44520 a 

přestavba navazující křižovatky se silnicí II/451 (hlavní přístup do místní části 

Železná); další úpravy silniční sítě dle místních potřeb  

4.1.3 Úpravy pro zajištění dopravní obsluhy stávajících nebo navržených plošně 

významnějších zastavitelných ploch, jejichž dopravní obsluha je obtížně 

řešitelná ze stávajících úseků komunikací, se navrhuje:  

4.1.3.1 Místní komunikace ve stávající ploše PV v místní části Mnichov pro 

dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SV č. Z21, Z22 

4.1.3.2 Místní komunikace ve stávající ploše PV v místní části Mnichov pro 

dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SV č. Z26 a Z27 

4.2 Rozšířit kapacitu parkovacích míst   

4.2.1 Na ulici Palackého  

4.2.2 Na sídlišti Ve Svahu  

4.2.3 Na sídlišti Husova  

4.2.4 Náměstí Sv. Michala  

4.2.5 Umožnit vybudování dalších parkovišť pro potřeby lyžařského areálu, a další 

plochy dle potřeb  
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4.3 Zlepšit stav/vybudovat chodníky   

4.3.1 Vybudovat chodníky kolem komunikací  

4.3.1.1 Od restaurace Praděd schází chodník po pravé straně 

4.3.2 Upravit nájezdy na chodníky pro vozíčkáře  

4.3.3 Realizovat projekt Bezpečná cesta (chodník, cyklo Mnichov směr Železná) podél 

komunikace III/44519 a III/44520 po odbočku vedoucí k řece  

4.3.3.1 Výstavba chodníku Zlatohorská 

4.3.3.2 Výstavba chodníku + cyklostezky směr Železná 

4.4 Doplnit a udržovat zastávky hromadné dopravy    

4.4.1 Budovat bezbariérové nástupiště autobusových zastávek dle norem (nástupní 

hrany a nástupiště)  

4.4.2 Zlepšit čistotu zastávky vlakového nádraží a autobusových zastávek  

4.4.3 Vybudovat přístřešek na zastávce autobusu u nádraží   

4.5 Optimalizovat návaznost a četnost spojů ve směru do Bruntálu, Krnova, Jeseníku a 

Olomouce   

4.5.1 Jednání s dopravcem (firma ARRIVA MORAVA a.s.)  

4.6 Zlepšit a rozšířit navigační systém ve městě    

4.7 Vybudovat dostatečnou a kvalitní síť cyklostezek (zajistit bezpečný pohyb cyklistů po 

městě)   

4.7.1 Cyklostezka Vrbno - Karlovice podél komunikace 451  

4.7.2 Zázemí pro cykloturisty (plocha č. Z5) v lokalitě U Točny  

4.7.3 Údržba stávající nezpevněná stezky pro chodce a cyklisty napojené na ul. 

Dělnickou a vedené do Karlovic podél železniční trati a řeky Opavy  

4.7.4 Stezka vedená od lávky severně železniční stanice podél řeky Opavy severním 

směrem, k silnici II/445 a dále podél břehu k silnici III/44519 pro společný provoz 

chodců a cyklistů (spojení Zlatohorská - Mnichov přes BMX)  

4.7.5 Stezka vedená podél řeky Opavy od silnice III/44520 (sportovního areálu) k lávce 

přes řeku v západní části Železné pro společný provoz chodců a cyklistů  

4.7.6 Cyklostezka v Mnichově podél komunikace 445 mezi napojením na III/44520 a 

mezi napojením na III/44521 

4.7.7 Rekonstrukce stávající cyklotrasy č. 6070 vedoucí pod stavařem směrem na 

Karlovice 
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5 ZLEPŠOVAT STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Garant: Fotis Fotopulos 

5.1 Realizovat protipovodňová a protierozní opatření   

5.1.1 Vybudování svodných průlehů, záchytných příkopů a retenční nádrže (plocha 

vodní a vodohospodářská č. K7) na jižním okraji města v lokalitě Husova 

navržena plocha změn v krajině (odvedení extravilánových vod v lokalitě Bělidlo) 

5.2 Zlepšit kvalitu řeky Opavy (řazena do II. tř. jakosti - mírně znečištěná voda, jelikož vykazuje 

částečné organické znečištění a zatížení fosforem)    

5.2.1 Identifikovat zdroj znečištění  

5.2.1.1 Modernizace čistírny odpadních vod 

5.3 Minimalizovat znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť v zimním období  

5.3.1 Usilovat o využití kotlíkových dotací a jiných alternativní energ. zdrojů pro 

vytápění RD    

5.3.2 Usilovat o napojení veřejných budov na centrální kotelnu města  

5.3.3 Usilovat o napojení veřejných a ostatních budov na alternativní energii a 

technologie  

5.4 Zkvalitnit odpadové hospodářství    

5.4.1 Motivovat k třídění a nakládání odpadu do nádob k tomu určených  

5.4.2 Zajistit dostatek nádob na tříděný odpad (či zamezit jejich přeplněnosti)  

5.4.3 Zajistit dostačující otevírací dobu sběrného dvora  

5.4.4 Zamezit výskytu/Likvidace černých skládek   

5.4.5 Realizovat projekt Kompostárna  

5.4.6 Vybudovat nové překladiště a sběrný dvůr - zastavitelné plochy technické 

infrastruktury - plochy pro nakládání s odpady TO v lokalitě U Čistírny (plochy č. 

Z62 a Z65  

5.5 Sanace a následné využití lokalit s ekologickými zátěžemi a brownfieldů    

5.5.1 Řešit využití bývalé školky Žižkova  

5.5.2 Spolupracovat s majiteli opuštěných domů v havarijním stavu  

5.6 Chránit přírodní hodnoty   

5.6.1 Spolupracovat s orgány pro ochranu životního prostředí   

5.7 Chránit lesní porosty a břehové porosty vodních toků   

5.7.1 Společná kontrola břehových porostů se správcem vodního toku  
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5.7.2 Zvýšit podíl melioračních dřevin v lesích v majetku města  

5.8 Chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability   

5.8.1 Monitoring prvků ÚSES  

5.9 Poskytovat dostatečnou ekologickou osvětu   

5.9.1 Osvěta v oblasti třídění komunálního odpadu  
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6 ZAJISTIT BEZPEČNOST  

Garant: Ivana Remešová, komise bezpečnosti 

6.1 Vytvářet bezpečné prostředí a trvale snižovat kriminalitu páchanou ve městě   

6.1.1 Postupovat dle strategického plánu prevence kriminality   

6.1.2 Spolupracovat s Policií ČR  - zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách, asistenti 

prevence kriminality  

6.2 Zajišťovat podmínky pro dopravní bezpečnost   

6.2.1 Zajištění bezpečnosti na místních komunikacích  

6.2.1.1 Vybudovat nové přechody pro chodce (u skateparku, u lesoparku, Sadová) 

6.2.1.2 Vybudovat cyklostezku a chodník Mnichov - Železná 

6.3 Informovanost při krizových situacích    

6.3.1 Realizovat projekt Protipovodňová opatření - varovný systém  
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7 ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH 

Garant: Lenka Bednaříková, PS Komise cestovního ruchu 

7.1 Zatraktivnit území pro volnočasové využití   

7.1.1 Vytvořit relaxační a komunitní zónu   

7.1.1.1 Odpočinková zóna v části Mnichov (Mnichovská náves) 

7.1.1.2 Prostranství u okružní křižovatky (investice) 

7.1.2 Vytvořit příležitosti k aktivnímu trávení volného času  

7.1.2.1 Studie pro víceúčelovou sportovní halu 

7.1.2.2 Street work out hřiště v areálu skateparku v Železné 

7.1.2.3 Zlepšit nabídku kulturního vyžití - kulturní dům - projektová dokumentace 

7.1.2.4 Využití cyklostezky do Karlovic -  viz specifický cíl 4.7 

7.1.3 Spolupracovat s aktéry cestovního ruchu  

7.1.3.1 Propagace atraktivit, kvalitních služeb 

7.1.4 Podporovat vybudování lyžařského areálu Pod Vysokou horou, který zahrnuje 

čtyři sjezdovky, dvě lanovky a lyžařský vlek (plochy č. K1 a K2 včetně zázemí v a 

areálu Vrsan)   

7.1.4.1 Zapracovat do územního plánu města 

7.1.5 Postavit dřevěnou vyhlídkovou věž (plocha č. Z58) na úbočí kopce Huk, skácení 

náletových dřevin pro otevření vyhlídky  

7.2 Výhodná dopravní spojení pro turisty s eliminací dopravy autem - vedení trasy cyklobusu, 

skibusu   

7.2.1 Iniciovat u autodopravce a MSK vedení alespoň jedné trasy cyklobusů, 

turistbusů a skibusů, které budou přivážet turisty do města a obslouží také hosty 

ubytované v obcích na Vrbensku   

7.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu lepší propagací   

7.3.1 Veletrhy CR, marketinková podpora pro Vrbno a mikroregion, spolupráce s 

destinační společností ERP  

7.3.2 Aktualizovat tiskoviny a poskytnout je aktérům v CR  

7.3.3 Dokončit turistického průvodce po sakrálních památkách mikroregionu 

Vrbenska  

7.3.4 Aktualizovat weby v přehlednosti a aplikacích pro mobilní telefony, iPhony aj. 
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7.4 Zviditelnit možnosti zážitkové turistiky v rámci propagace města   

7.4.1 Navázat spolupráci s CK a touroperátory  

7.4.2 Organizovat fam-press tripy pro novináře, zástupce CK  

7.4.3 Pořízení multimediálních turistických průvodců s cizojazyčnými verzemi  

7.5 Podporovat rozvoj agroturistiky a podnítit farmový prodej, nebo farmářské trhy  

7.6 Spolupracovat s IC na rozšíření nabídky pro turisty   

7.6.1 Připravit atraktivní suvenýry pro různé generace návštěvníků  

7.6.2 Zlepšit zpětnou vazbu   
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8 ROZVÍJET IMAGE MĚSTA A SPOLUPRÁCI  

Garant: Jitka Martínková, Miroslav Adámek 

8.1 Vzhled města   

8.1.1 Estetizace, čistota a květinová výzdoba města  

8.1.2 Údržba městské zeleně  

8.1.3 Profesionální a moderní městský úřad -  viz strategický cíl 10  

8.1.4 Modernizace a vybavení veřejných prostranství  

8.2 Spolupracovat s občany    

8.2.1 Participace občanů na rozvoji města   

8.3 Rozvíjet kvalitní komunikaci a propagaci ve městě                 

8.3.1 Rozvíjet nástroje komunikace 

8.3.1.1 Webové stránky města   

8.3.1.2 Facebook 

8.3.1.3 Měsíčník, občasník 

8.3.1.4 Využívat logo města pro propagaci 

8.3.2 Rozvíjet spolupráci s médii                 

8.3.2.1 Udržet stávající úroveň a počet pracovníků PR     

8.3.2.2 Zintenzivnit počty příspěvků v místních, regionálních a celostátních médiích 

8.3.2.3 Spolupracovat s designery a reklamními agenturami 

8.4 Udržovat, vytvářet a podporovat tradice   

8.4.1 Podporovat aktivity místních spolků a organizací  

8.4.2 Zajistit udržitelnost stávajících tradičních akcí města  

8.4.3 Zapojovat se do výzev akcí konaných v regionu i na celostátní úrovni  

8.5 Rozvíjet přeshraniční spolupráci    

8.5.1 Zkvalitňovat a rozšiřovat spolupráci s polským partnerem v Glogówku  

8.5.2 Podporovat přeshraniční spolupráci organizací zřízených městem a zájmových 

spolků   

8.6 Spolupracovat s MAS Hrubý Jeseník, Euroregionem Praděd, svazkem obcí Vrbenska a 

Bruntálska   

8.6.1 Zapojení se do akcí pořádaných sdruženími  
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8.6.2 Využití dotačních titulů MAS a EURP  

8.6.3 Zapojení se do projektů se spolupracujícími institucemi   

8.7 Rozvíjet interpretaci místního dědictví   

8.7.1 Propagovat a prezentovat přírodní památky, architekturu a církevní objekty v 

rámci církevní turistiky  
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9 ROZVÍJET SOCIÁLNÍ OBLAST 

Garant: Ivana Remešová 

9.1 Naplňovat rozvoj sociální oblasti dle Strategického plánu sociálního začleňování a 

Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb   

9.1.1 Pravidelně zjišťovat vývoj sociální situace a potřebnost specifických sociálních 

služeb  

9.2 Rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sociálních služeb    

9.2.1 Rozšířit spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Liga o. p. s. 

9.2.2 Rozšířit spolupráci s OPEN-HOUSE, o. p. s. 

9.2.3 Rozšířit spolupráci s HELP-IN, o. p. s. 

9.3 Vytvořit nabídku sociálních bytů   

9.3.1 Rekonstrukce bytů ul. Hřbitovní  

9.4 Vybudovat dům pro seniory (plocha č. Z70) na ulici Nádražní   

9.4.1 Nabídka investičního záměru investorovi  

9.5 Věnovat se prevenci vzniku sociálně vyloučených lokalit   

9.5.1 Zabývat se problémovými lokalitami   

9.5.2 Pracovat s dlužníky na nájemném  

9.5.2.1 Realizovat projekt v oblasti sociálního vyloučení 

9.6 Rozvíjet volnočasové, vzdělávací a osvětové aktivity pro seniory    

9.6.1 Realizovat každoročně osvětové akce Den zdraví a veletrh sociálních služeb 

9.6.2 Mapovat a podporovat realizované aktivity pro seniory neziskovými 

organizacemi se zaměřením na seniory   

9.6.3 Podpora projektu Domova pro seniory "Jedeme v tom společně" 
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10 VYTVOŘIT PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD  

Garant: Miroslav Adámek 

10.1 Modernizovat úřad a jeho okolí    

10.1.1 Výpočetní technika - zkrátit termíny obnovy hardware a software na max. 5let 

10.1.1.1 Zřídit elektronický kiosek 

10.1.2 Interiérové úpravy - pokračovat v interiérových úpravách kanceláří. Při 

rekonstrukci se zaměřit na funkčnost, ergonometrii a estetiku  

10.1.3 Stavební úpravy budovy a okolí - rekonstrukce fasády, úprava venkovních 

prostor  

10.2 Profesionalizovat řízení a fungování úřadu   

10.2.1 Zlepšit organizační fungování úřadu - vizuální management  

10.2.2 Nastavit efektivní a profesionální řízení úřadu  

10.2.3 Aktualizovat směrnice úřadu  

10.3 Trvale rozvíjet zaměstnance   

10.3.1 Systémová práce se zaměstnanci a nastavení jejich rozvoje  

10.4 Budovat vizuální identitu, transparentnost a profesionalitu úřadu   

10.4.1 Udržovat koncepci jednotného vizuálního stylu  

10.4.2 Trvale zlepšovat a vytvářet koncepci webových stránek  

10.4.3 Aktualizovat a rozšiřovat informace na facebooku  
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PŘÍLOHA Č. 1 VYPOŘÁDÁNÍ NÁMĚTŮ OBČANŮ A NÁVRH NA ZAVEDENÍ OPATŘENÍ DO STRATEGIE 

 

Zpracování námětů občanů z veřejného projednání ze dne 2. 5. 2017: 

· Téma lékaři 
Strategický cíl:  3 ROZVÍJET OBČANSKOU VYBAVENOST 

Dílčí cíl: 3.1 Zvýšit nabídku kvalitních zdravotnických služeb 

Dotaz občanů: Jak se počítá se zajištěním zubařů a lékařů ve městě? Je potřeba to řešit, 

není zde dostatečná zdravotní péče, lidé musí dojíždět do okolních měst. 

Vyjádření: Nedostatek lékařů se bude v následujících letech řešit. Máme představu do 

budoucna vybudovat 2 nové ordinace – jedna pro zubaře, druhá pro lékaře, kteří zde ještě 

nejsou např. oční nebo kožní. Je potřeba jednat s Moravskoslezským krajem o přilákání 

lékařů do této lokality.  

Rozhodnutí: Strategie doplněna o opatření 3.1.2 Jednat s Moravskoslezským krajem o 

podpoře při zajištění lékařů ve městě. 

 

· Téma gymnázium 
Strategický cíl: 3 ROZVÍJET OBČANSKOU VYBAVENOST 

Dílčí cíl: 3.2 Zvyšovat úroveň škol  

Námět občanů 1: Obnovit gymnázium ve městě. 

Vyjádření: Obnovení gymnázia ve městě není možné. Žádané jsou technické obory dle 

požadavků místních firem a poptávky po kvalifikovaných osobách s technickým zaměřením. 

Ve strategii je tato problematika řešena zajištěním duálního vzdělávání v dílčím cíli 1.3.2.2 

Ve spolupráci s podnikateli zmapovat potřebné profese a jednat se zřizovateli středních škol 

o zavedení potřebných oborů do výuky.  

Rozhodnutí: Do strategie nebude nové opatření zapracováno. 

 
· Téma kulturní dům 

Strategický cíl: 3 ROZVÍJET OBČANSKOU VYBAVENOST 

Dílčí cíl: 3.11 Zrekonstruovat kulturní zařízení města - bývalý klub LNH  

Dotaz občanů: Co bude všechno zřízeno v rámci kulturního domů? Jak bude dům využíván?  

Vyjádření: Do Střechy by se přemístila knihovna (modernizace knihovny) a bude zde 

zachována počítačová učebna, ostatní kulturní aktivity, které jsou nyní konány ve Střeše, by 

se přemístily do Kulturního domu, předpokládá se i vybudování městského muzea a 

restaurace v novém kulturním domě. 

 

Námět občanů: Objekt bývalý klub LNH není vhodné využívat jako kulturní dům. 

Vyjádření: Je třeba se zaměřit na mladé lidi, kteří z města odcházejí. Nabídnout možnost 

trávení času kulturou. 

Rozhodnutí: Pouze připomínka. Ve strategii zůstává nezměněno. 

· Téma Bikepark Vrbno 
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Strategický cíl: 3 ROZVÍJET OBČANSKOU VYBAVENOST  

Dotaz občanů: Je v plánu dále rozvíjet či udržovat Traily Bikeparku? Popřípadě další 

vybavenost- kluziště? 

Vyjádření: Bikepark je stále udržován. Stará se o něj správce. Bude mu dále věnována 

pozornost ve směru zlepšení značení. 

Rozhodnutí: Ve strategii není zapracováno. 

 
· Téma cyklostezka Vrbno – Karlovice 

Strategický cíl: 4 ROZVÍJET DOPRAVU 

Dílčí cíl: 4.7 Vybudovat dostatečnou a kvalitní síť cyklostezek (zajistit bezpečný pohyb cyklistů 

po městě) 

Námět občanů: Vést cyklostezku jinou trasou – zvolená varianta podél hlavní komunikace 

není vhodná. Vzhledem k rozvoji cestovního ruchu se nabízí jiná varianta vedení cyklostezky 

atraktivnější krajinou.  

Vyjádření: Cyklostezka povede pod úrovní hlavní cesty, nikoliv přímo vedle hlavní 

komunikace. Tato varianta byla zvolena vzhledem k různým faktorům – existence 

ochranných pásem, náročná údržba cyklostezky vedené lesem apod. 

Rozhodnutí: Strategie doplněna o opatření 4.7.7 Rekonstrukce stávající cyklotrasy č. 6070 

vedoucí pod stavařem směrem na Karlovice 

 

· Téma víceúčelová sportovní hala 
Strategický cíl: 7 ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH 

Dílčí cíl: 7.1.2 Vytvořit příležitosti k aktivnímu trávení volného času 

Aktivita: 7.1.2.1 Studie pro víceúčelovou sportovní halu   

Námět občanů: Nerealizovat víceúčelovou sportovní halu. Odkaz na dostatek tělocvičen 

v obci a na odchod mladých lidí z města. 

Vyjádření: Ve městě existují požadavky na halové sporty v zimním období, kde by mohly 

trávit lidé volný čas. Sokolovna je přetížená, poptávka je velká. Je třeba rozvíjet a 

podporovat sport ve městě. Součástí haly bude také krytý bazén pro veřejnost, což nahradí 

požadované koupaliště.  

Rozhodnutí: Pouze připomínka. Ve strategii zůstává nezměněno. 

 

· Téma údržba města 
Strategický cíl:  8 ROZVÍJET IMAGE MĚSTA A SPOLUPRÁCI 

Dílčí cíl: 8.2 Spolupracovat s občany 

Námět občanů: Provádět osvětu v oblasti zlepšení čistoty ve městě - příklady - v okolí 

bankomat u albertu a okolí Albertu je zde špína, odrazuje turisty; překážející větve u pošty 

apod. Občané by měli zlepšit úklid v okolí obchodů, domů apod. => má vliv na špatný obraz, 

vizitku města (i pro turismus). 

Vyjádření: Problematika neupravených lokalit ve městě se mapuje. Apeluje se na občany, 

aby byli v tomto ohledu zodpovědní a spolupracovali při údržbě a zvelebování města. Je 

potřeba vést již mladé lidi, děti k tomu, aby se učili uklízet své okolí a udržovat čistotu ve 
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městě. Zřídit např. projekt na škole, v rámci kterého budou děti vedeny k úklidu a udržování 

čistoty ve svém okolí apod. 

Rozhodnutí: Ve strategii zůstává nezměněno. V Akčním plánu doplněno o výstup 

Podporovat sounáležitost občanů při údržbě a zvelebování města (vyhlášení dotací např. 

na výsadbu květin kolem bytových domů, osazení truhlíku v oknech,..) 

 

· Téma odliv mladých osob 
Strategický cíl: napříč strategií 

Připomínka občanů: Odliv kvalitních mladých lidí – ve strategii nejsou vůbec zmíněny 

konkrétní opatření pro udržení mladých lidí ve městě. 

Vyjádření: Nejprve je potřeba zajistit zaměstnanost pro tyto mladé lidi, dále pro ně zajistit 

bydlení a kulturní a sportovní vyžití. Kvalifikovaní mladí lidé odchází, protože zde nenajdou 

pracovní uplatnění. Ve strategii se plánují aktivity, které jsou na mladé lidi zacíleny. Jedná 

se např. o rozvoj zaměstnanosti, rekonstrukce kulturního zázemí, rozšíření možnosti 

volnočasového vyžití apod. 

Rozhodnutí: Pouze připomínka. Ve strategii zůstává nezměněno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


