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1

Úvod
Strategie rozvoje města Bruntálu (dále jen „Strategie rozvoje“) představuje dlouhodobý koncepční
dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření
pro podporu rozvoje města. Dokument je vypracován na období 2018 – 2023 s výhledem
do roku 2030.
Strategie rozvoje byla vytvořena v souladu s doporučeními pro tvorbu strategických dokumentů,
zejména Metodikou tvorby veřejných strategií, Metodikou tvorby programů rozvoje obcí
a dalšími národními a mezinárodními doporučeními pro tvorbu strategických dokumentů.
Dokument vychází z dlouholetých zkušeností města s procesem strategického plánování,
navazuje na předešlou Strategii rozvoje a další koncepční dokumenty. Významným vstupem
pro jeho vytvoření se stal aktuální územní plán města.
Strategie rozvoje je strukturována do několika základních částí. V analytické části jsou definovány
výchozí podmínky města, provedena socioekonomická analýza a tematická analýza současného
stavu. Součástí této kapitoly jsou výsledky výzkumu, kterým bylo dotazníkové šetření obyvatel a
návštěvníků města a rozhovory s vybranými představiteli města. Syntézu analytické části tvoří
SWOT analýza, včetně závěrečného vyhodnocení.
Na základě výsledků analytické části je definována budoucí rozvojová strategie, která stanovuje
priority, na které by se město mělo v dalším období soustředit. Jejím cílem je navázat
na dosažené výsledky a vytvořit podmínky pro další koncepční rozvoj města. Vize je proto
formulována v horizontu do roku 2030 a naznačuje cílový směr rozvoje Bruntálu. Na jejím základě
jsou stanoveny dílčí tematické cíle, opatření a konkrétní aktivity a projektové záměry, které
umožní představitelům města ve spolupráci s jeho obyvateli dosáhnout cílového stavu.
Pro nejbližší období byl vytvořen Akční plán, ve kterém jsou uvedeny priority na nebližší období
2018 – 2019. Akční plán by měl být aktualizován přibližně každé dva roky, což umožní lépe
sledovat dosahování stanovených cílů.
Oporu pro vytvoření Strategie rozvoje poskytla společnost KPMG ČR, která tento důležitý
rozvojový dokument zpracovala v úzké součinnosti se zástupci města.
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2

Analytická část
Cílem této části Strategie rozvoje je získat komplexní přehled o výchozích podmínkách Bruntálu.
Za tím účelem byla provedena detailní analýza současného stavu, v rámci které bylo město
analyzováno v několika tematických oblastech. Podrobně jsou zde zmapovány aktuální platné
strategické dokumenty města a další vybrané dokumenty veřejného sektoru. Analýza je
zaměřena především na období 2012 – 2017, přičemž některé významné sociodemografické
trendy jsou analyzovány v delším časovém období.
Analytická část je vypracovaná s využitím primárních a sekundárních dat, kterými jsou veřejně
dostupná statistická data, informace a data poskytnutá městem Bruntálem. V případě, že data
nebyla k dispozici v aktuální podobě, byla využita pro vybrané části socioekonomické analýzy
data ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Dalším zdrojem informací bylo dotazníkové
šetření, polostrukturované rozhovory se zástupci města a další informace poskytnuté městem.
Pro zpracování analýzy byly využity také výsledky Analýzy přítomného obyvatelstva, spádovosti
a návštěvnosti města Bruntálu.
Výsledkem je analýza, která mapuje stávající stav města Bruntálu, na jejímž základě je
definována jeho budoucí strategie pro další období.
Socioekonomická analýza představuje základní analytické východisko pro správné stanovení
strategie. Jejím předmětem je analýza profilu města, obyvatelstva, struktury ekonomické činnosti
a trhu práce a občanské vybavenosti.

Profil města
2.1.1

Základní informace
Město mezi horami a vodou, jak bývá nazýváno samotnými obyvateli, patří k jednomu
z nejstarších sídel na Moravě. Bruntál je podhorské město v Moravskoslezském kraji, prostírá se
v oblasti Nízkého Jeseníku a jeho území se rozkládá na obou stranách zemské hranice Moravy
a Slezska. Dle doložených historických pramenů je nejstarším institucionálním městem na území
dnešní České republiky a v roce 2013 oslavilo 800 let od svého založení. Bylo založeno jako horní
město, těžily se zde zejména drahé kovy, postupně převládala textilní výroba, v posledních
desetiletích pak výroba plastických hmot.
Stavební rozvoj města nastal v meziválečných letech. Po druhé světové válce bylo odsunuto
původní německé obyvatelstvo a původně podhorský charakter města se řadou necitlivých
zásahů změnil v duchu socialistického realismu, zejména rozsáhlou panelovou výstavbou.
Přes rozsáhlé snahy v porevolučních letech zůstává Bruntál spolu se stejnojmenným územním
celkem hospodářsky nejslabším regionem České republiky z hlediska kupní síly. Je sužován
vysokou mírou nezaměstnanosti, dozvuky poválečného vysídlování a přesídlování obyvatelstva,
relativně vysokým podílem romského obyvatelstva a nízkou vzdělanostní úrovní v oblasti. Město
Bruntál je přirozeným centrem správního obvodu obce s rozšířenou působností (mikroregionu
Bruntál). Na populační váze správního obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál se město
podílí 44,7 %, i když z jeho rozlohy zabírá pouze dvacetinu. Jeho geografická poloha je ve středu
správního obvodu.
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Tabulka 1: Základní informace o městě Bruntálu
Vlajka města

Znak města
Počet obyvatel (k 1. 1. 2017)

16 583

Rozloha

29,34 km²

Nadmořská výška

547 m n. m.

Počet částí obce

3

Počet katastrálních území

2

Okres / ORP

Bruntál (CZ0801) / Bruntál (1716)

Kraj

Moravskoslezský (CZ080)

Adresa městského úřadu
Vznik

2.1.2

Městský úřad Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako první osada
s magdeburským právem v českých zemích
Zdroj: město Bruntál a ČSÚ

Poloha města

Bruntál je nejzápadnějším okresním městem Moravskoslezského kraje, které leží přibližně 40 km
od Opavy a 70 km od krajského města Ostravy. Bruntál se rozkládá po obou stranách zemské
hranice Moravy a Slezska, přičemž jeho původní zástavba se nachází ve Slezsku. Samotné
město utváří tři městské části – Bruntál, Karlovec a Kunov.
Obrázek 1: Poloha města Bruntálu

dojezd cca do 30 minut autem

dojezd cca do 60 minut autem

Zdroj: Google Maps

5
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

2.1.3

Členství města Bruntálu v organizacích
Město Bruntál je členem některých regionálních a nadregionálních organizací a sdružení.
1. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
Bruntál je členem SMO ČR od 7. 4. 1997. SMO ČR je celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací, která se podílí na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Mezi
hlavní cíle SMO ČR patří obhajování společných zájmů měst a obcí, vytváření příznivých
podmínek k jejich rozvoji, podpora a výměna zkušeností, včetně spolupráce na různých
meziobecních projektech.
2. Euroregion Praděd
Bruntál je součástí přeshraničního Euroregionu Praděd, který vznikl za účelem utužení
vzájemné spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. Euroregion Praděd se
zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu a Bruntál byl jedním z měst, které propagovalo
turistické možnosti daného regionu na vybraných veletrzích a výstavách v České
republice.
3. MAS Hrubý Jeseník
Bruntál je také členem veřejného sektoru Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, která
například realizuje stále probíhající projekt zacílený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Cílem projektu je jednak zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, ale také
podpora spolupráce zřizovatelů a škol.
4. Mikroregion Slezská Harta
Jedná se o dobrovolný svazek čtrnácti obcí, jehož sídlem je členská obec Leskovec nad
Moravicí. Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů obcí,
zejména v oblasti cestovního ruchu a obnovy venkova, v okolí vodní nádrže Slezská
Harta.
5. Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska (SHS ČMS)
Sdružení vzniklo z iniciativy měst v listopadu 1990 s cílem plně se věnovat uchování,
ochraně a trvalé využitelnosti českého kulturního dědictví. Mezi hlavní činnosti SHS ČMS
patří pořádání výstav, odborných seminářů, popularizace historie, propagování
historických souvislostí, významu a problému kulturního dědictví.
6. DSO Bruntálsko
Bruntál je rovněž členem Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko, který vznikl 5. 1. 2016.
Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, zmnožení sil a finančních
prostředků u záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou z členských
obcí, zajišťování všestranného rozvoje členských obcí svazku a celkového rozvoje
území. V současné chvíli má svazek celkem 27 členů.

2.1.4

Stručná historie
První písemné záznamy o Bruntálu sahají až do roku 1223, ve kterém byl Bruntál poprvé
zmiňován v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I., ve které se uvádí, že Bruntál byl
založen kolem roku 1213 jako první osada s magdeburským právem v českých zemích. Není
zřejmé, kde přesně se Bruntál počátkem 13. století rozkládal. Předpokládá se, že původní Bruntál
byl založen v okolí dnešního Starého Města a až v polovině 13. století byl přesunut na strategicky
výhodnější místo, na mírné návrší obtékané ze tří stran Černým potokem.
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Město těžilo ze své strategické polohy na spojnici vnitrozemí Moravy a Slezska a vybíralo clo
ve zřízených mýtných stanicích, v rámci mílového práva se aktivně rozvíjela řemeslná výroba,
následně došlo k ustanovení městské samosprávy (městský fojt, vrchnost, radní, konšelé)
a Bruntál se ve 14. století stal centrem celé oblasti Jeseníků.
V 16. století za vlády potomků Jana z Vrbna ztratil Bruntál řadu výhod a privilegií, došlo
k omezování svobod a zvyšování povinností obyvatel města, což vedlo ke vzpouře bruntálských
měšťanů v roce 1556, která byla potlačena, a Bruntál ztratil většinu výsad svobodného horního
města. I přesto Bruntál v 16. století vzkvétal, významně se rozvíjela cechovní výroba, vznikl cech
bruntálských tkalců, cech pekařský, cech krejčovský a další.
V 17. století utrpělo město výrazné škody za třicetileté války. Následoval dlouhý úpadek. Roku
1643 město vyhořelo, další rány přinesly morové epidemie v letech 1633 a 1647, kterým podlehla
polovina obyvatel Bruntálu.
V 18. století postihlo město několik válek a řada katastrof, jako například masivní požár nebo
orientální mor, který dodnes připomíná sloup Nejsvětější Trojice na náměstí. I přes dlouhodobý
úpadek bylo město výrazným způsobem přestavěno do barokního stylu. Nejvýznamnější stavbou
v této době byla piaristická kolej s kostelem, včetně farního kostela. Na Uhlířském vrchu byl
na místě původní poutní kaple postaven barokní kostel a v letech 1766 – 1772 byl do barokního
slohu přestavěn i zámek.
Na přelomu 18. a 19. století byly však některé domy a radnice přestavěny klasicistně či empírově.
V této době, s nástupem průmyslové výroby, zažívá Bruntál rozmach. Ve městě vzniká řada
továren a v polovině 19. století patří Bruntál k nejdůležitějším střediskům lnářského průmyslu
v českém Slezsku, což se odrazilo i v modernizaci silniční sítě a napojení na železniční trať
Olomouc – Opava.
V 19. století se vzhled města zásadně mění, neboť jsou zbořeny městské brány a hradby. Naopak
byl postaven klášter sester Řádu německých rytířů, evangelický kostel u Kobylího rybníka,
veřejná nemocnice, nemocnice Řádu německých rytířů a další tovární objekty. Na začátku 20.
století byla postavena nová budova nádraží, elektrárna a komplex pivovaru, lihovaru, sladovny
a likérky.
I v období mezi dvěma světovými válkami pokračoval stavební rozvoj města. K nejvýznamnějším
objektům patří budova Arcibiskupského chlapeckého semináře, byla rozšířena veřejná
nemocnice a dostavěna budova české menšinové školy. Z třicátých let pochází tzv. stará budova
okresního úřadu či bruntálská kasárna.
Během druhé světové války vznikaly ve městě zajatecké tábory a pracovní tábory jako pobočky
koncentračních táborů. V květnu 1945 bylo město osvobozeno Rudou armádou. Město zůstalo
nadále významným centrem, ale v důsledku likvidace textilního průmyslu vymizel tradiční zdroj
obživy obyvatel. Byla zbořena řada budov, na jejichž místě byla postavena sídliště,
administrativní, sportovní, školní a kulturní budovy.
Nová etapa ve vývoji Bruntálu nastává na přelomu 21. století s rozvojem soukromého sektoru
a s příchodem nových firem. Rostoucí význam města potvrdilo i otevření pobočky Vysoké školy
podnikání v roce 2004, zřízení expozice městského muzea v roce 2006 nebo rekonstrukce řady
památkových objektů a historického jádra, které je od roku 1992 městskou památkou zónou.

2.1.5

Přírodní podmínky
Díky své poloze je Bruntál vhodným východiskem pro poznávání okolní krajiny Hrubého
a Nízkého Jeseníku, který spadá do Bruntálské vrchoviny, jednoho z nejstarších geologických
celků střední Evropy. Unikátní přírodní výtvor, vyhaslá čtvrtohorní sopka Uhlířský vrch je chráněn
jako přírodní památka. Druhou zvláště chráněnou přírodní památkou je lužní porost v rezervaci
Kunov, kde se vyskytuje kapradina pérovník pštrosí.
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Bruntál je lokalitou s množstvím vodních ploch a toků, kde se vyskytuje například pstruh potoční
nebo rak říční. Do města vtéká Černý potok, který pramení na lesní louce v podhůří Jeseníků.
Vedle Černého potoka se zde nachází lom u Marburku. Jedná se o bývalý břidlicový lom, na jehož
dně vznikl mokřad hustě porostlý rákosem. Lze tu spatřit vzácného čolka velkého a čolka
obecného. S městem Bruntálem je spjato i vodní dílo Slezská Harta. Na jeho pravém břehu leží
místní část Bruntálu – Karlovec. Výstavbou nádrže (1987 - 1997) bylo zaplaveno údolí Moravice
a Černého potoka.
Klimatické podmínky jsou na Bruntálsku rozmanité. V Nízkém a Hrubém Jeseníku je podnebí
chladné a vlhké, na hřebenech spadne ročně 1000 – 1500 mm srážek a průměrná roční teplota
se pohybuje okolo 1 °C. V Bruntále je úhrn srážek nízký, což je dáno jeho polohou v srážkovém
stínu Hrubého Jeseníku.

2.1.6

Samospráva a státní správa
Bruntál je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obcí s rozšířenou působností s pověřeným
obecním úřadem. V souladu s ustanovením tohoto zákona plní celou řadu funkcí v přenesené
působnosti také pro obce v okolí. Samospráva města je pak zajišťována v samostatné
působnosti. Zastupitelstvo města má v souladu s § 66 - 68 tohoto zákona 27 členů. Rada města
je tvořena 9 členy a vede ji volený starosta.
Výkon samosprávy a státní správy je zajišťován v rámci činnosti Městského úřadu Bruntál,
za jehož chod odpovídá tajemník úřadu. Na městském úřadě byly k 16. 10. 2017 zřízeny tyto
odbory:
-

Odbor kancelář tajemníka, Odbor finanční, Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor
sociálních věcí, Odbor správy majetku, investic a dotací, Odbor výstavby a územního
plánování, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Správní
odbor.

Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích rozhodlo o zřízení Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru Kunov.
Rada k 1. 2. 2018 zřídila tyto komise:


Povodňová komise, Komise sociálně právní ochrany dětí, Bezpečnostní rada města
Bruntálu a Krizový štáb města Bruntálu.

8
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Obrázek 2: Organizační struktura města

2.1.7

Rozpočet města Bruntálu
Město Bruntál se chová rozpočtově odpovědně, příjmy města pravidelně v rozpočtu převyšují
výdaje. Výjimkou byly roky 2010 a 2014, kdy město provedlo velké investice (2010 - rekonstrukce
wellness centra, 2014 - rekonstrukce kulturního centra Petrin a stavba nového dopravního
terminálu). Rozpočet města se mezi lety 2010 a 2012 snižoval jak na příjmové, tak na výdajové
stránce. Hlavním důvodem byl pokles přijatých transferů a s tím spojený pokles příjmů města
o téměř 140 milionů korun. V roce 2014 přijaté transfery vzrostly o 90 milionů korun, ale od té
doby znovu každoročně klesají. Výše rozpočtu města tak byla do značné míry ovlivněna právě
přijatými transfery, jelikož ostatní příjmy se meziročně měnily pouze v jednotkách procent.
Graf 1: Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města Bruntálu mezi lety 2010 a 2017 (v mil. Kč)
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Nejdůležitějšími příjmy města Bruntálu jsou daňové příjmy. Ty za posledních 8 let vygenerovaly
přes 53 % celkových příjmů a zpravidla každoročně o několik procent rostly. Přijaté transfery
v posledních 8 letech vygenerovaly téměř jednu čtvrtinu všech příjmů, ale na rozdíl od daňových
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příjmů tyto příjmy výrazně klesly a v současnosti generují méně příjmů než nedaňové příjmy
města (např. pronájem pozemků).
Graf 2: Vývoj jednotlivých příjmů v rozpočtu města Bruntálu mezi lety 2010 a 2017 (v mil. Kč)
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Daňové příjmy jsou obcím přerozdělovány na základě zákona o rozpočtovém určení daní1
a obce mají na jejich výši jen velmi omezený a nepřímý vliv. Ovlivnit mohou výši výnosu z daně
z nemovitých věcí, která plyne celá do rozpočtu obce, a to nastavením koeficientů v intervalu
1 – 5, kterým se sazba daně násobí. Nejvýznamnějším daňovým příjmem jsou daně z příjmů,
zisku a kapitálových výnosů, které v průměru tvoří 45 % celkových daňových příjmů města
Bruntálu. Nejnižší jsou pak výnosy z majetkové daně, která se v posledních 8 letech na celkových
výnosech z daní podílela zhruba 4,5 %.
Graf 3: Vývoj daňových výnosů města Bruntálu mezi lety 2010 a 2017 (v mil. Kč)
140
120
100
80
60
40
20
0

2010

2011

2012

2013

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

2014

2015

2016

2017

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Majetkové daně
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Z grafu č. 4 je patrná dominance běžných neinvestičních výdajů nad kapitálovými výdaji. Běžné
výdaje se až na významný propad v roce 2012 drží na relativně konstantní úrovni. Meziroční
změny běžných výdajů se pohybovaly v jednotkách procent. Kromě let 2010 a 2014, kdy došlo
k výrazným kapitálovým investicím, tvořily běžné výdaje 80 až 92 % celkových výdajů města
Bruntálu.

1
Předpis č. 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
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Graf 4: Vývoj běžných a kapitálových výdajů města Bruntálu mezi lety 2010 a 2017 (v mil. Kč)
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Pro rozvoj města je nezbytná jeho investiční aktivita. Investice jsou řazeny pod kapitálové výdaje.
Z vývoje kapitálových výdajů je patrné, že investiční výdaje města dosáhly svého maxima v roce
2014, což bylo dáno především nákladnou rekonstrukcí kulturní památky Petrin, která stála přes
93 milionů korun. Druhým velmi významným kapitálovým výdajem roku 2014 byla stavba nového
dopravního terminálu za více než 56 milionů korun. Výdaje na tyto dva projekty tvořily více než
80 % z celkových kapitálových výdajů daného roku. Vysoké kapitálové výdaje v roce 2010 jsou
dány nákladnou rekonstrukcí wellness centra za téměř 96 milionů korun. V ostatních letech byly
kapitálové výdaje v podobné výši.
Graf 5: Kapitálové výdaje města Bruntálu na investice mezi lety 2010 a 2017 (v mil. Kč)
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Socioekonomická analýza
Socioekonomická analýza představuje základní analytické východisko pro správné stanovení
strategie. Jejím předmětem je analýza profilu města, obyvatelstva, struktury ekonomické činnosti
a trhu práce a občanské vybavenosti.

Obyvatelstvo
Aktuální počet obyvatel v Bruntálu vykazuje od začátku 21. století dlouhodobý mírný pokles.
Z historického srovnání počtu obyvatel od roku 1910 je patrný postupný růst počtu obyvatel
města, který byl vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce pozastaven. Výrazný
růst počtu obyvatel města následoval od 50. let a největší intenzity dosáhl v 70. letech se stavbou
panelových sídlišť ve městě. V 80. letech se růst počtu obyvatel mírně zpomalil a v 90. letech se
téměř zastavil. Od roku 2000 počet obyvatel ve městě mírně klesá.
Graf 6: Vývoj počtu obyvatel města Bruntálu mezi lety 1910 až 2017
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Důvodem dlouhodobého úbytku obyvatelstva v posledních dvou dekádách je přirozený trend
vylidňování, který výrazněji postihuje města s horší dopravní dostupností nebo s nižší atraktivitou
pracovního trhu. Oba tyto parametry lze ve městě pozorovat. Ve městě je citelná absence
významnějších podniků v některých sektorech průmyslu, např. strojírenství. Velký podnik Osram
výrazně propouštěl v období celosvětové hospodářské krize v roce 2009. Nejvýraznějším
průmyslovým odvětvím je textilní průmysl, výroba plastických hmot či metalurgie. V těchto
odvětvích jsou celkově nižší mzdy, což může snižovat jeho atraktivitu zejména pro mladé. Zvláště
tito lidé mohou za prací odcházet mimo Bruntál.
Graf 7: Srovnání počtu obyvatel a průměrného věku obyvatel města Bruntálu mezi lety 2000 - 2017
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Při detailnějším pohledu na počet obyvatel od roku 2000 (graf č. 2) je patrný trvalý pokles obyvatel
města, který zrychlil v období mezinárodní hospodářské krize od roku 2008. S poklesem počtu
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obyvatel, odchodem mladých z města a trvale se prodlužujícím věkem dožití se zvyšuje průměrný
věk obyvatel města. Na negativní vývoj počtu obyvatel města má vliv i trvalé negativní saldo
migrace, kdy převažují obyvatelé odstěhovaní z města nad nově přistěhovanými obyvateli.
Graf 8: Přírůstek/úbytek obyvatel Bruntálu vlivem stěhování
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Graf číslo 9 naznačuje, jak jednotlivé složky přispívaly mezi lety 2002 až 2017 k celkovému vývoji
počtu obyvatel ve městě. Vidíme, že až na rok 2014 je živě narozených v každém ze sledovaných
roků více než zemřelých. Přirozený přírůstek obyvatel je za sledované období kladný, což lze
hodnotit velmi pozitivně. Úbytek obyvatel ve městě je tak způsoben negativním saldem migrace,
která byla výrazně negativní v každém ze sledovaných roků.
Graf 9: Detailní vývoj počtu obyvatel Bruntálu v letech 2002 až 2017
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Pokud se zaměříme na strukturu obyvatel dle věku, z grafu číslo 10 je patrné, že většina obyvatel
města se momentálně nachází v ekonomicky produktivním věku. Problematická je však změna
struktury, která za posledních 10 let ve městě proběhla. Poměr ekonomicky aktivního
obyvatelstva se neustále snižuje, a to na úkor nejstarší věkové skupiny. Ta v posledních 10 letech
zaznamenala poměrně značný nárůst, a to o 7 procentních bodů. Poměr nejmladší věkové
skupiny do 14 let zůstává ve městě konstantní a pohybuje se mezi 15,3 až 15,9 %.
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Graf 10: Složení obyvatel Bruntálu podle věkových skupin v letech 2007 až 2017
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Přesnější informace o počtu osob byly získány na základě analýzy přítomného obyvatelstva,
vypracované v roce 2018 na základě analýzy geolokačních (signalizačních) dat mobilních
operátorů. Z této analýzy vyplývá, že ve městě Bruntále se pohybuje téměř 20 tis. obyvatel. Město
tak představuje přirozené spádové území zejména pro obyvatele bydlící v jeho okolí.
Obrázek 3: Analýza mobility obyvatel města Bruntálu (21. 5 - 27. 5. 2018)
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2.2.2

Struktura ekonomické činnosti a trh práce
Podíl nezaměstnaných osob v okrese Bruntál dosahoval k 30. 4. 2018 nadprůměrné hodnoty
5,9 %, a byl tak výrazně nad celorepublikovým průměrem, který byl k uvedenému datu 3,2 %.
Podíl nezaměstnaných je v okrese Bruntál třetí nejvyšší v celém Moravskoslezském kraji
a zároveň pátý nejvyšší z celé České republiky. Bruntál je městem s vysokou dlouhodobou
nezaměstnaností, přičemž u evidovaných nezaměstnaných osob dochází ve významné míře ke
kumulaci sociálních znevýhodnění. Situace ve městě se začala zhoršovat po roce 1990, kdy
postupně zanikly textilní firmy na území města a státní statky, které zaměstnávaly značnou část
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obyvatel. Nezaměstnanost výrazněji klesá v měsících, kdy je možné vykonávat sezónní práce
v rámci provádění veřejně prospěšných prací. Touto formou získávají každoročně ve městě
Bruntále práci desítky dlouhodobě nezaměstnaných.
Tabulka 2: Nezaměstnanost v okrese Bruntál k 30. 4. 2018
Celkový počet
uchazečů o zaměstnání
v evidenci ÚP Bruntál

z toho
muži

z toho
ženy

Volná
pracovní
místa

Počet uchazečů
na 1 volné
pracovní místo

Podíl
nezaměstnaných
osob

3 873

1 935

1 938

1 341

4,18

5,9 %

Jak je vidět z grafu číslo 6, patří okres Bruntál dlouhodobě mezi okresy s vysokou
nezaměstnaností. Od roku 2013 je zde pozitivní trend poměrně značného poklesu
nezaměstnanosti a nárůstu počtu pracovních míst. Tento trend pokračuje i v roce 2017.
V současnosti se nezaměstnanost v okrese Bruntál pohybuje mezi 6 až 7 %.
Graf 11: Srovnání míry registrované nezaměstnanosti v okrese Bruntál a počtu volných pracovních míst
na ÚP Bruntál
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Největší podíl zaměstnanosti v ekonomice města zaujímá terciární sektor, jehož podíl se
od 90. let 20. století kontinuálně zvyšuje. Primární sektor vykazuje dlouhodobě klesající tendenci,
sekundární sektor vykazuje již určitou stagnaci, neboť se do něj přesouvají i bývalí zaměstnanci
z primárního sektoru. Vývoj zaměstnanosti tak odpovídá celorepublikovému trendu.
Graf 12: Vývoj zaměstnanosti obyvatel Bruntálu v sektorech národního hospodářství po roce 1991
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Zdroj: SLDB 2011

Data dostupná ze SLDB z roku 2011 naznačují více o ekonomické aktivitě obyvatel města. V roce
2011 převažovali ekonomicky aktivní obyvatelé (8 202 obyvatel, podíl 49,3 %) nad těmi
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ekonomicky neaktivními (7 566 obyvatel, podíl 45,5 %). Ekonomická aktivita nebyla zjištěna
u 857 obyvatel (5,2 %).
Graf 13: Struktura obyvatel města Bruntálu podle ekonomické aktivity v roce 2011
nezjištěno
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Z hlediska pracovního trhu tvoří převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnanci,
zaměstnavatelé, OSVČ s podílem přes 92 %.
Graf 14: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel města Bruntálu v roce 2011
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U ekonomicky neaktivních obyvatel tvoří největší část nepracující senioři s podílem 44,86 %,
následují žáci, studenti, učni s podílem 33,36 % (graf číslo 10).
Graf 15: Struktura ekonomicky neaktivních obyvatel města Bruntálu v roce 2011
nepracující důchodci

3 394

žáci, studenti, učni

2 524

osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

1 377

ostatní s vlastním zdrojem obživy

271
0

1 000

2 000

3 000

4 000
Zdroj: SLDB 2011

16
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Obyvatelé, kteří ve městě nenašli pracovní uplatnění, musí za svým zaměstnáním dojíždět
do okolních měst. Dle údajů ze SLDB z roku 2011 takto pravidelně vycestovávalo přes
600 obyvatel, což je údaj zahrnující mimo dojížďky do zaměstnání také dojížďku studentů do
škol. Z toho téměř 200 osob stráví na cestě mezi 30 a 59 minutami, což odpovídá vzdálenosti
Šumperku, Ostravy, Olomouce či Polska, které na pracovním trhu představuje významnou
konkurenci.
Graf 16: Obyvatelé Bruntálu denně vyjíždějící mimo město podle trvání jedné cesty
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Počet registrovaných ekonomických subjektů se od roku 2010 dlouhodobě mírně snižuje, přičemž
výrazně převažují podnikající fyzické osoby nad obchodními společnostmi.
Graf 17: Registrované ekonomické subjekty na území ORP Bruntál
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Nejvýznamnějším zaměstnavatelem na území města Bruntálu je společnost Osram Bruntál, který
vyrábí komponenty pro světelné zdroje, wolframové prášky a speciální zdroje světla a v současné
době zaměstnává kolem 900 zaměstnanců. Ostatní významné firmy na území Bruntálu se
soustředí na výrobu a zpracování plastů a na chemickou výrobu. Významným zaměstnavatelem
v Bruntále je také veřejný sektor zahrnující například městský úřad nebo technické služby.
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Tabulka 3: Nejvýznamnější soukromí zaměstnavatelé na území města Bruntálu
Název společnosti

Obor podnikání

Přibližný počet
zaměstnanců

OSRAM Česká republika, s. r. o.

Výrobce osvětlení

900

Husqvarna Manufacturing CZ, s. r.
o.

Výroba tvářecích nástrojů a výlisků z plastů

700

Alfa Plastik, a. s.

Výroba a montáž plastových výlisků

360

ALFUN, a. s.

Zpracování hliníkových a ocelových plechů

260

Macco Organiques, s. r. o.

Chemická výroba

135

Global Tungsten & Powders, s. r. o.

Výroba chemických látek a přípravků

100
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Analýza relevantních strategických dokumentů
V rámci procesu přípravy Strategie byly vzaty v úvahu dokumenty, které se zabývají strategickým
rozvojem a dopadem na strategické plánování města Bruntálu. Relevantní dokumenty jsou
hierarchicky řazeny dle úrovně, na které vznikaly. Je důležité, aby Strategie rozvoje byla
v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města,
ale také s prioritami vyšších územních a dalších integračních celků. Nejvýše řazenými jsou
strategické dokumenty na národní úrovni.
Politika územního rozvoje České republiky stanovuje Obrázek 5: Specifická oblast
národní priority územního plánování pro zajištění udržitelného Jeseníky-Kralický Sněžník
rozvoje území. V rámci této strategie je území města Bruntálu
částečně zahrnuto do tzv. Specifické oblasti Jeseníky-Kralický
Sněžník (SOB3), jejíž hlavní směr rozvoje spočívá
ve zkvalitnění nevyhovující dopravní dostupnosti většiny
území. Dále je v oblasti potřeba posílit zaostávající sociální
a ekonomický rozvoj a rozvíjet a využívat s ohledem
na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné
a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou
chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství. To vše
má být realizováno v souladu se základními principy ochrany
přírody a krajiny a využití ekologických forem dopravy. Jedná
Zdroj: Politika územního rozvoje ČR
se o dlouhodobý dokument, hlavní směry rozvoje se tudíž
popisují a konkretizují v nižších úrovních.
Obrázek 4: Typologie území ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 je základním dle obcí
koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje.
Jedná se o střednědobý dokument, který klade důraz
na koordinační roli regionální politiky a který dělí území ČR dle
vlastní typologie (na základě vybraných socioekonomických
ukazatelů a polohového potenciálu území) na území
rozvojová, stabilizovaná a periferní. Město Bruntál a okolí se
díky svým charakteristikám řadí mezi stabilizovaná méně
urbanizovaná území. Hlavními prioritami rozvoje této strategie
jsou regionální konkurenceschopnost, územní soudržnost,
environmentální udržitelnost a veřejná správa.
Na tyto dokumenty dále navazují strategie regionálního
významu, které rozpracovávají národní strategie s ohledem
na specifika jednotlivých krajů, v případě města Bruntálu se
řídíme Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009
- 2020 a Regionálním akčním plánem Moravskoslezského
kraje 2017.

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR
2014 - 2020

Obrázek 6: Vymezení regionů se

Strategický
rámec
hospodářské
restrukturalizace soustředěnou podporou státu
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(RE:START) je návrhem dlouhodobého strategického přístupu
vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní
a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně
postižených krajích. Návrh Strategického rámce byl zpracován
na základě usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015.
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace je návrhem
strategie změny, nikoliv návrhem strategie záchrany či udržení
dosavadních poměrů v dotčených krajích. Jeho cílem je
podpořit cílené aktivity, které mají potenciál vyvolat zásadní,
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významné změny nebo aktivity, které takové změny přímo
uskuteční. Jeho účelem je podpořit proměnu hospodářství
v dotčených krajích, tj. podpořit růst produktivity a výkonnosti
soukromých podniků, usnadnit změnu struktury hospodářství
Zdroj: risy.cz
i transformaci jednotlivých podniků, změnit povahu, počet
a úspěšnost soukromých podniků na domácích a zejména zahraničních trzích. S tím souvisí
i vytváření podmínek, které rozvoj soukromých podniků co nejvíce usnadní a přilákají nové
podniky z České republiky i ze zahraničí a které jsou často (ne vždy) v rukách veřejné správy
na národní, krajské a často na městské úrovni.
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 je zpracována jako
střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020
definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů, které jsou dále rozpracovány
do specifických strategických cílů. Naplňování specifických strategických cílů je řešeno
konkrétními aktivitami a projekty, a to v definovaném realizačním rámci a s využitím
identifikovaných zdrojů financování. Stanovené globální cíle jsou následující:
1. Konkurenceschopná inovačně založená ekonomika
2. Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro všechny
3. Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti
chudobě
4. Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
5. Efektivní správa věcí veřejných
V rozvoji ORP Bruntál i v rozvoji samotného města Bruntálu hraje důležitou roli Strategie území
správního obvodu ORP Bruntál, která byla schválena v roce 2014 Shromážděním starostů SO
ORP Bruntál, které je zároveň zodpovědné za její implementaci. Dokument je vypracován
na období 2015 – 2024 a věnuje se 4 stěžejním tématům: předškolní a základní školství, sociální
služby, odpadové hospodářství a zaměstnanost a podpora podnikání.
Pro úplnost přehledu souvisejících strategických dokumentů je zde třeba uvést související
sektorové dokumenty, které mohou vstupovat do procesu tvorby místních strategií rozvoje.
Tabulka 4: Přehled sektorových strategických dokumentů na národní a regionální úrovni
Strategický dokument

Sektor

Národní

Regionální

Energetika



Státní energetická koncepce České
republiky, aktualizováno v květnu 2015



Doprava



Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050



ICT



Strategie rozvoje ICT služeb veřejné
správy ČR (2015)





Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR 2012 - 2020
Koncepce podpory malých a středních
podnikatelů 2014 - 2020

Průmysl a podnikání




Životní prostředí

Státní program environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty a
environmentálního poradenství 2016 2025

Územní energetické koncepce
Moravskoslezského kraje,
schváleno v roce 2003
Plán dopravní obslužnosti
Moravskoslezského kraje
na léta 2017 - 2021
Strategie rozvoje chytrého
regionu Moravskoslezského
kraje 2017 - 2023



Programy podpory rozvoje
podnikání MPO realizované na
území Moravskoslezského kraje



Politika životního prostředí
Moravskoslezského kraje
Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
Moravskoslezského kraje
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Plán odpadového hospodářství ČR
pro období 2015 – 2024







Kultura a cestovní
ruch







Školství






Bydlení a sociální
služby




Koncepce státní politiky cestovního ruchu
v ČR na období 2014 – 2020
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR
do roku 2020
Koncepce památkové péče v ČR 2017 2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou
kulturu v ČR 2016 - 2020
Státní kulturní politika ČR 2015 – 2020 (s
výhledem do roku 2025)
Koncepce podpory mládeže ČR na období
2014 - 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR 2015 - 2020
Rámec rozvoje vysokého školství ČR
do roku 2020 (2015)
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2020 (2014)
Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí
(2014)
Koncepce bydlení České republiky do roku
2020
Koncepce sociálního bydlení České
republiky 2015 - 2025





Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje 2016 2026
Plán oblasti povodí Odry a Plán
oblasti povodí Moravy
Koncepce podpory kultury
v Moravskoslezském kraji
na období 2014 – 2020
Koncepce podpory památkové
péče v Moravskoslezském kraji
na období 2010 až 2020
Strategie řízení cestovního
ruchu v Moravskoslezském kraji
na léta 2014 - 2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje 2016



Koncepce prevence kriminality
Moravskoslezského kraje 2017
– 2021
Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji 2015 2020
Koncepce kvality sociálních
služeb v Moravskoslezském
kraji





Zdroj: MMR, Portál strategických dokumentů ČR

Analýza stávajících strategických dokumentů města Bruntálu
Strategie rozvoje města je zpracována v souladu se stávajícími strategickými dokumenty města.
Základem pro stanovení nové Strategie města bylo vyhodnocení předešlého Strategického plánu
rozvoje města Bruntálu.
Pro zpracování nové Strategie byly využity následující dokumenty:
Strategie rozvoje města Bruntálu byla naposledy aktualizována v roce 2010. Strategie rozvoje
je jako rozvojový dokument koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace
veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území municipality (regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor
na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategie chápeme jako
jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Strategie
rozvoje města Bruntálu slouží především jako podklad pro střednědobé až dlouhodobé plánování
rozvoje města, zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města, sestavování
obecních rozpočtů, posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu
města, aktivní marketing města, vstup města do různých sdružení a svazků a další.
Územní plán města byl schválen v roce 1996, který byl v letech 2000 a 2005 aktualizován. V roce
2010 pak byl schválen zcela nový Územní plán města, a to kvůli potřebné aktualizaci rozsahu
zastavěného území a především kvůli změně legislativy, kdy od začátku roku 2007 začal platit
nový stavební zákon. Územní plán je dokument, který je zásadní z hlediska rozvoje území města,
ochrany jeho hodnot, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. Nový územní plán je
respektovanou dohodou obyvatel o podobě a směřování jejich města. Byl zpracován s cílem
zajistit srozumitelnou a jasnou koncepci rozvoje řešeného území, umožňující jeho stálý
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a udržitelný rozvoj při respektování a rozvíjení jeho hodnot. Základní premisou je udržení
rovnováhy mezi tím, co v zájmu společnosti musí být regulováno a zájmem soukromým,
respektujícím vlastnická práva a svobodu (ale i odpovědnost) jednotlivce. Aktuální územní plán
v sobě odráží požadavky a podmínky pro další rozvoj území, pro zvýšení ochrany stávajících
hodnot a krajinného rázu území, pro zlepšení kvality obsluhy území a také pro využití území jak
pro individuální bytovou výstavbu, tak pro podnikání a rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
FundPlan - Strategie využití a čerpání ESIF města Bruntálu je víceletý plán činností zaměřený
na to, aby město Bruntál v co největší míře efektivně využilo otevřené příležitosti, které nabízejí
Evropské strukturální a investiční fondy v letech 2015 až 2020. Strategie umožňuje městu zaměřit
se při přípravě investičních akcí a projektů na svém území na tematické oblasti, které jsou
potřebné pro jeho obyvatele, perspektivní z pohledu pravděpodobnosti získání evropských
prostředků a zároveň atraktivní v míře a formě financování.
Plán prevence kriminality města Bruntálu na léta 2016 – 2018 je definován jako ofenzivní
strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit zaměřených
na odstranění, blokaci či oslabování příčin kriminality a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze
kriminalitě předcházet, snížit pravděpodobnost vzniku a výskytu trestných činů a redukovat
sociálně patologické jevy, které představují podhoubí kriminality. Hlavním úkolem obce je,
na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat
a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence
kriminality. Tento dokument je považován za „otevřený“ ve smyslu vzniku potřeby aktualizace
a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikového chování či trestné činnosti
na území obce. Plán byl zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v České
republice na léta 2012 – 2015 a v souladu s Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského
kraje na léta 2012 – 2016. V roce 2016 byl plán aktualizován v souladu s novou národní strategií
na další období.
Strategický plán sociálního začleňování na období 2015 – 2018 je v pořadí již druhým
strategickým plánem na dané téma. V tomto aktuálním plánu jsou opatření a priority strategie
konkretizovány a jsou podpořeny soubory projektových záměrů za každou oblast, kterou se
město rozhodlo podpořit. Oproti předchozímu strategickému plánu, který byl vydán v roce 2011,
se v tomto období může město mnohem více rozvinout např. v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti
či bydlení, také je zde velká podpora vzniku sociálních podniků. Realizací těchto projektových
záměrů město usiluje o významné zlepšení jak sociální situace obyvatel obce, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením, tak zároveň přispět k celkovému rozvoji města. Tento strategický plán byl
vytvořen intenzivní prací několika pracovních skupin složených z odborníků z řad neziskových
organizací, státních institucí a veřejné správy.
IV. Komunitní plán sociálních služeb na území města Bruntálu 2015 – 2018 je dokument
určující směr pro zajištění dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro občany
města Bruntálu. Hlavním cílem KPSS města Bruntálu je vytvářet síť místně a typově dostupných
sociálních a návazných služeb na území města Bruntálu. Mezi dílčí cíle KPSS města Bruntálu
patří zjišťování potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb, reagování na zjištěné potřeby při
tvorbě cílů a opatření komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntálu, efektivní
spolupráce sociálních a návazných služeb a nastavení efektivního financování a udržitelného
rozvoje sociálních a návazných služeb.
Místní plán protidrogové politiky města Bruntálu na období 2017 – 2021 je v pořadí druhým
místním dokumentem zabývajícím se protidrogovou politikou a je propojen s platným
strategickým dokumentem kraje – Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
na období let 2015 – 2020 a navazuje na předcházející Plán protidrogové politiky města Bruntálu
na období 2014 – 2016. Hlavním úkolem aktuálního plánu je stanovit priority protidrogové politiky
města Bruntálu. Všechny cíle a opatření jsou vytvořeny v souladu s Národní strategií protidrogové
politiky na období 2010 – 2018.
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Analýza současného stavu – tematické oblasti
Pro potřeby analýzy současného stavu bylo definováno 9 tematických oblastí. Každá z těchto
oblastí obsahuje výchozí analýzu, včetně vymezení těch nejvýznamnějších silných a slabých
stránek, rizik nebo problémů.
Tabulka 5: Přehled tematických oblastí

2.5.1

Bydlení

Cestovní ruch

Dopravní infrastruktura

Kultura a využití volného
času

Sociální oblast
a zdravotnictví

Školství a vzdělávání

Správa města a mezinárodní
spolupráce

Bezpečnost

Životní prostředí

Bydlení
Město Bruntál je největším vlastníkem bytového fondu. Správou domů a nemovitostí je
pověřenáapříspěvková organizace města zřízená městem Bruntálem - Hospodářská správa
města Bruntálu. V současné době spravuje téměř 1 800 bytů a více než 100 nebytových prostor
ve městě Bruntále, a to jak ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví soukromých subjektů. Zásady
hospodaření s bytovým fondem v majetku města Bruntálu jsou dány jasně definovanými pravidly.
Tato pravidla vymezují základní postupy pro evidenci bytů, podávání žádostí a jejich vyřizování,
podmínky pro uzavření nájemních smluv, jakož i typy bytových jednotek.
Ačkoli je ve městě Bruntále poměrně vysoký počet nájemních bytů, kapacita krátkodobého
ubytování či ubytování na přechodnou dobu pro jednotlivce, ale i celé rodiny je nedostatečná.
Tato situace přispívá k černému obsazování bytů, k vysokému počtu osob obývajících jeden byt
či přebývání v neobydlených budovách ve městě. Jako potřebná se jeví noclehárna s hygienickým
zázemím pro osoby bez domova. Pro rodiny s dětmi je to potom ubytovna s pevným domovním
řádem a podporou sociálních služeb tak, aby zde ubytovaní lidé měli šanci svou sociální situaci
stabilizovat a nedocházelo k jejímu zhoršení.
Po roce 1989 a v průběhu 90. let došlo ke snížení domovního i bytového fondu a vzrostl počet
neobydlených domů. Nezanedbatelná část dříve trvale obydlených domů svými majiteli je
v současnosti využívána pro rekreační účely majitelů či za účelem pronájmů. V posledních letech
klesla výstavba nových bytů na minimum. Za posledních 5 let bylo vybudováno pouhých
25 nových bytů.
Graf 18: Počet nově dokončených bytů ve městě Bruntále v období 2005 až 2016
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Město Bruntál by mělo iniciovat tvorbu nové koncepce bydlení a do její tvorby zainteresovat další
relevantní aktéry – majitele a správce bytového fondu (v městském i soukromém vlastnictví),
neziskové organizace působící na poli sociálních služeb, sociální odbor a další instituce.
Koncepce by měla reflektovat aktuální situaci ve městě, trend migrace sociálně vyloučených osob
a další. Navrhovaná řešení by pak měla být dlouhodobě udržitelná a přispívat k celkovému rozvoji
města – neměla by se zaměřovat pouze na některé části města.
Silné stránky
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Cestovní ruch
Město i okres Bruntál mají z pohledu Moravskoslezského kraje velmi dobré předpoklady
pro rozvoj cestovního ruchu. Z nezávislé studie Ústavu územního rozvoje zabývající se
hodnocením potenciálu cestovního ruchu v obcích s rozšířenou působností z roku 2010 vyplývá
jeho vysoká úroveň na úrovni kraje. Celkový potenciál v ORP Bruntál je ohodnocen 990 body,
což představuje 2. místo v rámci všech ORP Moravskoslezského kraje. V rámci České republiky
skončil Bruntál na 66. místě z celkem 205 ORP. Studie rozděluje potenciál cestovního ruchu
do dvou dílčích skupin, a to na:
a) Potenciál atraktivit cestovního ruchu
b) Potenciál ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch
ORP Bruntál získal za potenciál atraktivit cestovního ruchu pouze 1/3 svých bodů a v této skupině
se umístil až na 120. místě. Polovinu z těchto bodů získalo samotné město Bruntál, což by ho
v žebříčku samostatných měst a obcí řadilo pravděpodobně na lepší pozici. Téměř 2/3 všech
bodů získal ORP Bruntál za potenciál ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch. Tato skupina se
neupíná na konkrétní objekty, nýbrž na širší územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu
(např. typ krajiny, dálniční dostupnost, délka železnic atd.).
Obrázek 7: Kartogram celkové atraktivity cestovního ruchu v rámci ORP Bruntál

24
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Podle Českého statistického úřadu ve městě funguje 5 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ)
s 297 lůžky v celkem 128 pokojích. Dále je ve městě několik dalších ubytovacích zařízení, která
ale nespadají pod HUZ z důvodu nesplnění minimální kapacity (5 pokojů a zároveň 10 lůžek).
Podle stránek Informačního centra města Bruntálu jsou ve městě 3 hotely, 4 penziony, 2 turistické
ubytovny a několik menších apartmánů v soukromí.
Tabulka 6: Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) ve městě a ORP Bruntál v roce 2017
Počet zařízení
(ORP/město)

Bruntál

Celkem

58/8
0/0
3/0
7/3
1/0
2/0
0/0
30/3
1/0
0/0
7/2
7/0

Hotel *****
Hotel, motel, botel ****
Hotel, motel, botel ***
Hotel, motel, botel **
Hotel, motel, botel *
Hotel garni
Penzion
Kemp
Chatová osada
Turistická ubytovna
Ostatní HUZ

Typ HUZ

Pokoje
(ORP/město)

1 076/X
0/0
X/0
203/X
X/0
X/0
0/0
256/X
X/0
0/0
84/X
366/ 0

Lůžka
(ORP/město)

2 805/X
0/0
X/0
482/X
X/0
X/0
0/0
735/X
X/0
0/0
306/X
735/ 0
Zdroj: ČSÚ

Počet přenocování v HUZ v městě Bruntále po velmi slabých letech 2013 a 2014 od roku 2014
znovu roste, k čemuž přispěl i konec celosvětové finanční krize a rychlejší tempo růstu platů
v ekonomice.
Graf 19: Statistiky počtu přenocování v HUZ ve městě Bruntále
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V roce 2017 ve městě došlo k vysokému nárůstu počtu hostů a přenocování. Oproti roku 2016
došlo k nárůstu o 122 % počtu hostů ubytovaných v HUZ města Bruntálu. Počet přenocování
vzrostl o 70 %, a došlo tak k poklesu průměrného počtu přenocování z 2,5 na 1,9 nocí. Většinu
hostů tvoří domácí hosté.
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Graf 20: Počet domácích a zahraničních hostů a jejích průměrný počet přenocování v HUZ
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Dopravní infrastruktura
Město Bruntál disponuje výraznou silniční a železniční sítí. Nadregionální význam představují
silnice I. třídy – č. I/11 (Ostrava – Bruntál – Hradec Králové), č. I/45 (Krahulčí – Bruntál – Krnov Polsko) či silnice I. třídy v okrese Bruntál č. I/46 (Olomouc – Opava) a I/57 (Vsetín – Krnov Polsko). Železniční tratí nadregionálního významu je trať č. 310 (Olomouc – Bruntál – Krnov).
Ve městě se nachází nádraží určené pro osobní i nákladní dopravu. Městská autobusová
doprava ve městě má dvě pravidelné linky. Na jihozápadním kraji města je umístěn heliport
v centrální hasičské stanici.
Problémem města je především značná intenzita dopravy v centru města, která je způsobena
především velmi silnou tranzitní dopravou. V posledních letech se nejvíce zhustila doprava
na silnici 1/45, a to zejména po otevření hraničního přechodu ve Vysoké-Bartultovicích.
Bruntálem projede týdně přes 45 tisíc osobních a nákladních aut. Situaci ve městě by vyřešil
jihovýchodní obchvat, který by propojil hlavní tah směrem od Krnova na Olomouc. Možnosti
rychlého řešení stávající dopravní dostupnosti komplikuje skutečnost vlastnictví silnic I. třídy
státem a II. třídy krajem.
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Mimo městské autobusové dopravy projíždí městem také několik cyklobusů, turistbusů a skibusů,
které projíždějí a spojují nejdůležitější místa Jeseníků. K návštěvě vrcholové části Jeseníků
a Pradědu je možné využít celoroční kyvadlovou autobusovou dopravu. Mezi slabší stránky
dopravní obslužnosti patří horší spojení s Moravskoslezským a Olomouckým krajem. V roce 2015
byl navíc slavnostně otevřen nový dopravní terminál v Bruntále, který prošel kompletní
rekonstrukcí, a došlo k jeho lepšímu propojení s blízkým vlakovým nádražím. Město se
v posledních letech rovněž snaží o modernizaci a rozšíření svých cyklotras a jejich napojení
na ostatní cyklotrasy v regionu.
Obrázek 9: Nový dopravní terminál

Obrázek 8: Budova vlakového nádraží

Zdroj: mubruntal.cz
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2.5.4

Kultura a využití volného času
Město je přirozeným správním, kulturním a zábavním
centrem regionu. Bruntál disponuje atraktivní kulturní Obrázek 10: Zámek Bruntál
nabídkou a je zde poměrně široká nabídka pro využití
volného času. Společenský život se přirozeně koncentruje
do centra města, přičemž v okrajových částech Bruntálu
jsou možnosti pro kulturní a společenský život menší.
Ve městě se nachází několik kulturních pamětihodností.
Mezi hlavní atraktivity města patří zámek, který vznikl
ve 2. pol. 16. století přestavbou původního gotického
Zdroj: v-jesenikach.cz
hradu z 2 pol. 13. století. Zámek spojuje renesanční
a barokní sloh a je charakteristický trojúhelníkovým
půdorysem s arkádovým nádvořím. V sálech nejstarší části Obrázek 11: Společenský dům
zámku, v tzv. Starém paláci z 13. století, jsou zpřístupněny
dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo
má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.
Původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady,
konírna)
v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály, kde
jsou instalovány krátkodobé výstavy z vlastních sbírek
muzea i sbírek jiných subjektů. Zámek obklopuje rozsáhlý
pravidelný i krajinný park se sochami, objektem salla
tereny, zbytky městských hradeb, baštami a jezírkem.
Zdroj: mubruntal.cz
Reprezentační sály zámecké expozice jsou využívány ke
konání koncertů, divadelních představení, svatebních
Obrázek 12: Náměstí Míru
obřadů a jiných kulturních a společenských akcí.
Další kulturní atraktivitou je Muzeum v Bruntále. Muzeum
v Bruntále je příspěvková organizace Moravskoslezského
kraje slučující poslání regionálního muzea a správy
památkových objektů. Bruntálské muzeum, které je
od roku 1953 muzeem okresním, převzalo postupně
do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese:
zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, zříceninu
hradu Sovince a kosárnu v Karlovicích. V současné době
muzeum provozuje vedle zámecké interiérové expozice
dalších šestnáct expozic muzejních. Výstav muzejních a moderního výtvarného umění koná
muzeum v průměru 13 až 15 ročně.
Zdroj:
mubruntal.cz
dům
Historické centrum města je prohlášeno za městskou Obrázek 13: Gabrielův
památkovou zónu. Náměstí Míru prošlo před několika lety
rozsáhlou rekonstrukcí. K nejzajímavějším památkám patří
budova bývalého městského muzea, tzv. Gabrielův dům
s volutovým štítem typickým pro slezskou renesanci pol. 16.
století. Další významnou stavbou je rodný dům Theresy
Kronesové s reliefním portrétem a pamětní deskou této
známe vídeňské zpěvačky. Náměstí dominuje morový sloup
se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1715.
Zdroj: mubruntal.cz
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Dále ve městě můžeme najít městské divadlo, knihovnu nebo Kino Centrum, které disponuje
dvěma promítacími sály. Je zde rovněž Galerie v kapli
Obrázek 14: Kostel Panny Marie
a několik klubů a diskoték. V roce 2007 prošel celkovou Pomocné na Uhlířském vrchu
rekonstrukcí společenský dům, díky které se stal
architektonickou
dominantou
města,
multifunkčním
objektem a kulturním a společenským centrem města. Mimo
jiné městský úřad každý měsíc vydává zpravodaj
s přehledem kulturních akcí na daný měsíc.
Z přírodních památek je nejvýznamnější atraktivitou
Uhlířský vrch, který spolu s lipovou alejí a kostelem Panny
Marie Pomocné tvoří charakteristickou kulisu města. Kromě
bohaté flory a fauny zde můžeme zhlédnout i tzv. řez
sopkou, jako pozůstatek těžební činnosti na tomto
Zdroj: mubruntal.cz
čtvrtohorním stratovulkánu, nebo vyřezávanou křížovou
Obrázek 15: Wellness centrum Bruntál
cestu bruntálského řezbáře Františka Nedomlela.
Zajímavostí je i naučná stezka a pozůstatky historického
městského vodovodu.
Volný čas lze strávit relaxačně ve Wellness centru Bruntál,
které v roce 2010 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí za téměř
100 milionů korun. Centrum disponuje aquaparkem
a fitness centrem. Zajímavostí aquaparku je slaná voda ve
všech bazénech. Možnosti sportovního vyžití jsou rovněž
značné. Již několik let se diskutuje o rozšíření sportovně
rekreačního areálu zvaného Sport Campus přímo v centru
Zdroj: mubruntal.cz
města. Jádro areálu tvoří wellness centrum, areál ZŠ
Jesenické, Střední průmyslové školy a městský park. V budoucnu by se Sport Campus mohl
rozšířit o areál fotbalového stadionu, tenisových kurtů a o nový zastřešený zimní stadion,
ke kterému si již město nechalo vypracovat detailní studii, ve které byly navrženy tři varianty
velikosti stavby – malá, střední a velká. V polovině listopadu Obrázek 16: Návrh zimního stadionu
2017 zastupitelstvo města odhlasovalo stavbu malé
varianty, která bude stát v Kavalcově ulici.
Ve městě Bruntále zajišťuje volnočasové aktivity hned
několik zařízení. Jedná se především o Středisko volného
času, které je zřízeno právě za účelem poskytování
neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit, dále se
o volný čas starají zejména nestátní neziskové organizace,
jako je Liga, o. p. s., Open House, o. p. s. a další menší
organizace, soukromé osoby a skupiny, které se zaměřují
Zdroj: mubruntal.cz
na určitou oblast (např. tanec, výtvarné činnosti).
Volnočasové aktivity jsou především poskytovány široké veřejnosti a jsou určeny dětem
od mateřských škol až po dospělé.
Silné stránky
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2.5.5
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Sociální oblast a zdravotnictví
Významným strategickým dokumentem města Bruntálu je komunitní plán. Posláním komunitního
plánování sociálních služeb města Bruntálu je plánovat a poskytovat kvalitní sociální a návazné
služby na území města Bruntálu dle potřeb občanů a ve spolupráci s nimi. Hlavním cílem KPSS
města Bruntálu je vytvářet síť místně a typově dostupných sociálních a návazných služeb
na území města.
V oblasti sociální péče je největším problémem města existence sociálně vyloučených lokalit.
V Bruntále se nachází jedna sociálně vyloučená lokalita v západní části města Bruntálu.
Vyloučeným objektem je rovněž ubytovna U Potoka, která se nachází v jižní části města. Další
dům se nachází v centru města, a přestože není považovaný za vyloučený, vykazuje prvky
sociálního vyloučení. Lokalita Západní se nachází v západní okrajové části města, je vymezena
ulicemi Dlouhá, Pěší, Rýmařovská a Zeyerova a je tvořena několika panelovými domy. Za nejvíce
problémovou část Západní lokality je považován pětipodlažní čtyřvchodový panelový dům
nacházející se v ulici Dlouhá. Jedná se o byty, které jsou od listopadu 2016 z 90 % ve vlastnictví
jediného majitele. Stav domu je přes plány majitele na opravy stejný jako před odkupem,
tj. v neutěšeném stavu. V celé Západní lokalitě žije odhadem kolem 400 romských obyvatel.
Celkově v této vyloučené lokalitě žije přibližně 1630 obyvatel. Mezi největší problémy této lokality
patří zejména latentní kriminalita, a to především lichva, dále vysoká nezaměstnanost a s tím
spojená zadluženost obyvatel.
V jižní části města se nachází vyloučený dům – ubytovna U Potoka s celkovou kapacitou cca 80
osob, která je v soukromém vlastnictví. V minulých letech byla obydlena především Romy, kteří
neměli trvalý pobyt na území města. Kvůli změně v systému výplaty doplatku na bydlení se
ubytovna postupně vylidňovala. Počet obyvatel ubytovny je kolísavý, ke konci roku 2017 zde
nežily žádné rodiny, pouze jednotlivci (vč. seniorů) v celkovém počtu 4 osob. Pokud se v ubytovně
rodiny ubytují, je to pouze na přechodnou, velmi krátkou dobu.
V centru města se nachází dům v osobním vlastnictví se sedmi bytovými jednotkami. Obyvateli
jsou lidé původně přistěhovaní z jiných částí ČR, kteří však již v Bruntále žijí několik let a získali
na území města trvalý pobyt. Tento dům v současnosti není považovaný za vyloučený, ale
vykazuje prvky sociálního vyloučení.
Nabídka sociálních služeb ve městě je poměrně široká. Podle dat Českého statistického úřadu
byl na území města k 31. 12. 2016 k dispozici následující počet zařízení:
Tabulka 7: Počet a typ sociálních zařízení ve městě Bruntále
Počet zařízení

Počet míst v
zařízeních

Domov pro seniory

1

90

Domov pro osoby se zdravotním postižením

2

77

Azylové domy

2

85
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Chráněná bydlení

1

22

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

2

-

Sociální poradny

4

Zdroj: ČSÚ

Dále ve městě působí pečovatelská služba, služba sociální rehabilitace, terapeutická dílna, dům
na půl cesty a další. Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb je tradičně MPSV
ČR. Dále lze mezi důležité zdroje zařadit platby klientů, příspěvek Moravskoslezského kraje
a fondy EU.
Zajímavou službou je elektronický katalog sociálních služeb. Jedná se o službu zejména
obyvatelům města Bruntálu, která má umožnit kvalitnější orientaci v oblasti sociálních služeb
a návazných aktivit. Občan zde v databázi poskytovatelů sociálních služeb může dle specifikace
svých potřeb vyhledat vhodnou službu. V tomto interaktivním katalogu občané naleznou
informace o spolupracujících institucích (např. úřad práce, okresní správa sociálního
zabezpečení aj.). Elektronický katalog sociálních služeb je umístěn na doméně města Bruntálu.
Mezi nejpalčivější problémy Bruntálu patří bezesporu problematika exekucí. Moravskoslezský
kraj má ze 14 krajů České republiky čtvrtý nejvyšší podíl obyvatel v exekuci. Okres Bruntál pak
s téměř 15 % obyvatel v exekuci patří mezi prvních 10 okresů v České republice s nejvyšším
podílem obyvatel v exekuci. Statistiky ve městě Bruntále jsou pak ještě horší. Podíl obyvatel
v exekuci přesahuje hranici 18 % (konkrétně 18,83 %). Průměrně je ve městě na jednu osobu
vypsáno pět a půl exekucí. Průměrná jistina na jednu osobu činí téměř 234 tisíc Kč. Průměrný
podíl obyvatel v exekuci za celou Českou republiku se pohybuje kolem 9,7 %.
Graf 21: Počet osob v exekuci a podíl obyvatel v exekuci v okresech Moravskoslezského kraje v roce 2017
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Největším poskytovatelem zdravotní péče ve městě je Podhorská nemocnice, a. s., člen skupiny
AGEL, která má 2 pracoviště, a to v Bruntále a v Rýmařově. Nemocnice poskytuje zdravotní péči
v lůžkových oborech - interna, chirurgie, gynekologie, ARO a rehabilitace, a v ambulantních
oborech - radiodiagnostika, léčba bolesti, oddělení klinické biochemie a hematologie. Zdravotní
péče je poskytována pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska – celkem pro
přibližně 65 tisíc obyvatel. Stěžejním zdravotnickým zařízením v okrese je v současné chvíli
nemocnice v Krnově. Ve městě najdeme celkem šest lékáren a značné množství privátních
lékařů. O víkendech a svátcích je k dispozici lékařská pohotovostní služba. V současné době
město trápí nedostatek lékařů, a to především stomatologů nebo pediatrů. Nevyhovující stav je
však rovněž u specialistů na odděleních, jako jsou psychiatrie, oftalmologie a další.
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Školství a vzdělání

Nabídka škol na území města je poměrně široká. Ve městě lze najít 7 základních škol, z toho
jednu uměleckou, a 3 střední školy. Dále se ve městě nachází 5 mateřských škol, pedagogickopsychologická poradna a Středisko volného času Bruntál. Celkově tak ve městě můžeme najít 17
škol či školských zařízení. Síť mateřských a základních škol je dostatečná vzhledem k počtu
dětí a žáků ve městě Bruntále. Školy a školky disponují kvalifikovanými pedagogickými sbory
a zkušenými řediteli.
Moravskoslezský kraj je zřizovatelem dvou základních škol (ZŠ Rýmařovská a Základní umělecké
školy), všech tří středních škol ve městě a také je zřizovatelem pedagogicko-psychologické
poradny. Obec je zřizovatelem Střediska volného času, všech mateřských škol a čtyř základních
škol. Zřizovatelem Základní školy AMOS je soukromník.
Vzdělávací aktivity zajišťují dále sociální služby typu: raná péče (§ 54 zákona č. 108/2006,
o sociálních službách), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62 zákona č. 108/2006)
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona č. 108/2006), celkem 6 neziskových
organizací a také Středisko volného času Bruntál.
Příležitost k vlastnímu rozvoji (modernizace, vybavení, rozšíření forem výuky) představují pro
bruntálské školy realizované projekty v rámci operačních programů fondů EU. Některé ze škol
zde nabízejí výuku ve specializovaných třídách (s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo tělesné
výchovy) nebo jsou přímo specificky zaměřené (na sport). V Bruntále se také postupně zvyšuje
poptávka po alternativních formách výuky, což souvisí s demografickými změnami a obecným
růstem vzdělanosti ve městě. Některé školy také fungují jako zařízení pro volnočasové aktivity
(pronájem tělocvičny, sportovní haly, hřiště, kurtu aj.).
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V dalších letech se v Bruntále mohou projevit strukturální změny školství, jedná se především
o zvyšování průměrného věku učitelů, odchod těch zkušených nebo stále klesající zájem žáků
o učňovské obory zvýrazněný nástupem populačně slabších ročníků. Na tento vývoj bude nutné
se připravit a přizpůsobit vzdělání v Bruntále předpokládanému vývoji na trhu práce. Výhodnou
platformou pro diskuzi o vzdělávacích potřebách je stávající úzká spolupráce představitelů města
a bruntálských škol.
Lze konstatovat, že stav počtu dětí mateřských škol je již dlouhá léta stabilní či má vzrůstající
tendenci. Naopak jsou prokazatelné úbytky žáků na základních školách. Vzhledem k realitě
demografického vývoje a s tím souvisejícími ekonomickými podmínkami je účelné zabývat se
otázkou, zda počet 4 základních škol zřizovaných městem Bruntál není nadbytečný.
Tabulka 8: Počet škol a jejich zřizovatelé
Typ školního zařízení /
zřizovatel

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

Obec

5

4

0

Kraj

0

2

3

Soukromá osoba

0

1

0

CELKEM

5

7

3
Zdroj: mubruntal.cz
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2.5.7

Správa města a mezinárodní spolupráce
Město Bruntál je zřizovatelem několika organizací významných pro jeho správu. Výhodou je
zejména skutečnost, že v jeho majetku jsou strategické organizace, které spravují veřejnou
infrastrukturu nebo se zabývají odpadovým hospodářstvím. Město tak může velmi efektivně a ve
vzájemné interakci řídit jejich prostřednictvím své strategické zájmy v klíčových oblastech města.
Další městské organizace zajišťují činnosti v oblasti kultury, vzdělávání nebo sportu.
Jednou z hlavních organizací, kterou založilo město Bruntál je společnost TS Bruntál s.r.o. Tato
organizace zajišťuje za úplatu pro město Bruntál provoz veřejně prospěšných služeb, zejména
úklid veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně, údržbu místních komunikací, údržbu
městského inventáře (laviček, herních sestav, odpadkových košů atd.), zajišťuje institut veřejně
a obecně prospěšných prací, zimní údržbu komunikací a chodníků, údržbu dopravního značení,
provoz pohřebišť a placeného parkování, dále zajišťuje svoz komunálního odpadu, správu
městských lesů a dále provozuje sportovní zařízení (wellness centrum, sportovní halu, fotbalový
stadion, zimní stadion, saunu, městské koupaliště a tělocvičnu na Dukelské). Největšími
prostředky disponuje Hospodářská správa města Bruntálu, která hospodaří převážně s bytovým
fondem v majetku města Bruntálu.
Tabulka 9: Přehled městských organizací města Bruntálu
Název městské organizace

Finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu města
v roce 2017 (v tis. Kč)

Hospodářská správa města Bruntálu

41 222

TS Bruntál, s. r. o.

37 091

Základní škola Bruntál, Školní 2

7 914

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

4 492

Základní škola Bruntál, Jesenická 10

4 244

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda

4 115

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková
organizace

3 959

Městská knihovna Bruntál

3 475

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

1 814

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3

1 221

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7

1 147

Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21

1 100

Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

912

Středisko volného času Bruntál

452

TEPLO Bruntál, a. s.

X
Zdroj: rozpočet města Bruntálu

Mimo městských organizací působí ve městě hned několik státních institucí, které mají na území
města svou pobočku. Přítomnost těchto institucí ve městě zvyšuje prestiž a důležitost města
v okrese či kraji. Mezi instituce působící ve městě lze zařadit například:
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 Státní pozemkový úřad
 Katastrální úřad
 Finanční úřad
 Probační a mediační službu
 Krajskou veterinární správu pro Moravskoslezský kraj
 Okresní soud v Bruntále
 Okresní státní zastupitelství
 Okresní úřad práce
 Územní odbor Policie ČR pro okres Bruntál
Bruntál podporuje oboustrannou komunikaci mezi městem a jeho obyvateli, podporuje komunitní
a společenský život. Hlavní informace je možné najít na webových stránkách města na adrese
www.mubruntal.cz nebo je lze získat například v informačním centru města. Městu lze vytknout
omezenou otevírací dobu informačního centra (o víkendech otevřeno pouze v letní sezóně).
Určitý prostor ke zlepšení v rámci vnější komunikace města je možné identifikovat ve využívání
moderních komunikačních nástrojů, např. aktivnějším využívání sociálních sítí (Facebook,
Instagram) nebo efektivnějším využívání možností tradičních komunikačních kanálů. Tím město
přichází o možnost kontaktu s občany a jejich názory. Efektivnějším využitím vlastního
marketingu může město lépe prezentovat své úspěchy, ale také lépe vysvětlovat svá rozhodnutí
nebo předem komunikovat různé záměry, pro které se konsensuální řešení hledá obtížněji.
Bruntál v současné době udržuje partnerské vztahy s 5 evropskými městy. Těmito městy jsou
Opole (Polsko), Büdingen (Německo), Štúrovo (Slovensko), Castellarano (Itálie) a Plunge (Litva).
Tabulka 10: Seznam partnerských měst města Bruntálu
Město

Opole

Büdingen

Štúrovo

Castellarano

Plunge

Stát

Polsko

Německo

Slovensko

Itálie

Litva

Počet obyvatel

126 000

21 785

10 465

15 270

18 900

Vznik
partnerství

1992

2001

2002

2002

2005

Znak

Zdroj: mubruntal.cz

Twinningové partnerství je založeno na konkrétním setkávání občanů měst, na osobních
kontaktech, přátelstvích a společných projektech. Součástí jsou pravidelné návštěvy a aktivity
v různých oblastech jejich veřejného života. Uskutečňovány jsou výměnné pobyty, kterým ovšem
často brání malá jazyková vybavenost obyvatel města. To vede k nižší ochotě občanů setkávat
se s obyvateli partnerských měst. Mezi hlavní přínosy vyplývající z tohoto partnerství patří
navázání nových pracovních i osobních kontaktů. Potenciál twinningového partnerství je možné
lépe využít pro intenzivnější výměnu zkušeností a know-how, což může přinést zajímavé podněty
k efektivnější správě města.
Mimo zmíněných pěti partnerských měst má město Bruntál další dvě spřátelená města - Prudnik
a Gaszowice, se kterými město realizuje několik společných projektů. Jedním z projektů je
například vzájemná propagace měst Bruntálu a Prudniku v nově rekonstruovaných městských
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parcích. Hlavní myšlenka společného projektu spočívá ve sbližování obou národů prostřednictvím
kulturního a společenského života, který se v parcích odehrává.
Silné stránky
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Bezpečnost
Stávající bezpečnostní situace v Bruntále se v posledních několika letech nepatrně zlepšuje.
Počet trestných činů v okrese Bruntál od roku 2013 poměrně značně klesl. Z celkového počtu
trestných činů v okrese v roce 2013 a 2014 na město Bruntál připadlo zhruba 35 % trestných činů.
Z hlediska indexu kriminality patří okres Bruntál v Moravskoslezském kraji na třetí místo. V roce
2015 zde bylo spácháno 198 trestných činů na 10 000 obyvatel.
Graf 22: Počet trestných činů spáchaných v okrese Bruntál
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Graf 23: Kriminalita v okresech Moravskoslezského kraje v roce 2015 (Index kriminality – počet trestných
činů na 10 000 obyvatel)
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36
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Bezpečnost občanů zajišťuje Městská policie Bruntál (MP) od roku 1991 v úzké součinnosti
s Policií ČR. Městská policie provádí výkon služby převážně formou pěších hlídek (prevence)
v okolí škol a sociálně vyloučených lokalit, zajišťováním akcí typu BESIP, účastí na přednáškách
apod. Městská policie je součástí integrovaného záchranného systému města. V rámci své
působnosti dále dohlíží na dodržování zákonů, místních vyhlášek, pravidel silničního provozu,
zajišťuje odchyt zvířat, střeží vybrané objekty města, spolupracuje se soudy ČR, s Probační
a mediační službou v Bruntále, s přestupkovou komisí městského úřadu, kurátory pro mladistvé
a dalšími institucemi, ale také s Policií České republiky. Jistým nebezpečím pro personální
obsazení pozic strážníků MP v Bruntále a s tím spojeným zajištěním chodu a plnění povinností
MP v Bruntále může být neochota lidí pro městskou policii pracovat. V současné chvíli pro
Městkou policii v Bruntále pracuje 20 strážníků. Průměrně bylo z městského rozpočtu mezi lety
2010 až 2017 alokováno na městskou policii 1 268 tis. Kč.
Graf 24: Rozpočet města Bruntálu na městskou policii mezi roky 2010 až 2017
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Zdroj: rozpočet města Bruntálu

Z analýzy vyplynulo, že pocit bezpečí je pro obyvatele Bruntálu velmi důležitou hodnotou.
V dotazníkovém šetření byla kritizována bezpečnostní situace především v západní lokalitě
města. Kriminalita ve městě byla hodnocena jako pátá nejproblémovější oblast.
Silné stránky



2.5.9

Plán prevence kriminality na
období 2016 - 2018

Slabé stránky



Existence sociálně
vyloučených lokalit

Rizika a problémy



Vysoká tolerance
společnosti k sociálně
nežádoucím jevům

Životní prostředí
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravska a Karvinska, je
dlouhodobě nevyhovující. Je to dáno především vysokou koncentrací průmyslu v hustě
zalidněném území, k dalším významným zdrojům znečišťování patří i doprava, případně vytápění
domácností (spalování nekvalitních tuhých paliv v zastaralých kotlích). Tato situace je řešena
dlouhodobě Ministerstvem životního prostředí ČR i samosprávami, avšak při řešení tak
rozsáhlého problému je třeba spolupracovat napříč všemi dotčenými resorty. Stav životního
prostředí v Bruntále lze vzhledem k ostatním oblastem Moravskoslezského kraje hodnotit jako
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jeden z nejméně narušených. Tento stav je úzce spjat s faktem, že se značná část regionu
nachází v CHKO Jeseníky a v pásmech hygienické ochrany různých vodních zdrojů.
CHKO Jeseníky se se svou výměrou 744 km 2 řadí k Obrázek 17: CHKO Jeseníky
největším CHKO v České republice. CHKO leží na území
Moravskoslezského a Olomouckého kraje, na částech
okresů Jeseník, Šumperk a Bruntál. Do CHKO zasahují
územní obvody obcí s rozšířenou působností – Jeseník,
Šumperk, Bruntál, Krnov a Rýmařov. Do CHKO spadá
celkem 61 katastrálních území, z toho 41 plně a 20 částí
katastru. Na území CHKO Jeseníky byla z důvodu ochrany
evropsky významných společenstev a druhů v rámci
soustavy Natura 2000 část území vyhlášena jako Ptačí
Zdroj: iTRAS.cz
oblast Jeseníky a do seznamu evropsky významných lokalit
bylo zařazeno celkem 14 lokalit.
V regionu je rovněž málo rozvinutá průmyslová výroba, která je soustředěna především
do středního a malého podnikání. Dominantním znečišťovatelem ovzduší je především tranzitní
doprava, která ve městě Bruntále každoročně roste. Svoz a likvidaci odpadů ve městě zajišťuje
společnost TS Bruntál. V regionu jsou v současné době v provozu dvě zabezpečené skládky.
Skládka v Horním Benešově, jejímž vlastníkem je společnost Van Gansewinkel HBSS, s. r. o.,
která zabezpečuje likvidaci ostatního odpadu (např. komunální odpad) i nebezpečného odpadu.
Skládka v Rejcharticích, jejímž vlastníkem je společnost ITALPE, s. r. o., zabezpečuje likvidaci
pouze ostatního odpadu. Tyto skládky zabezpečují likvidaci odpadů v souladu se schváleným
provozním řádem a jsou kapacitně projektovány do roku 2025. Lze však předpokládat,
že po částečné rekultivaci může být životnost těchto skládek průběžně prodlužována.
Město Bruntál také disponuje kapacitní čistírnou odpadních vod umožňující napojení dalších
subjektů ve městě, případě okolních obcí (zejména v okolí Černého potoka).
Silné stránky



Zachovalé přírodní
podmínky a kvalitní životní
prostředí v rámci
Moravskoslezského kraje



Aktivní přístup města
k ochraně životního
prostředí (skládky, čistírna)

Slabé stránky



Znečištění ovzduší tranzitní
dopravou ve městě

Rizika a problémy



Neřešená rekultivace
skládek a jejich následná
nedostatečná kapacita

38
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Vyhodnocení rozhovorů a dotazníkového šetření
Pro zpracování analytické části Strategie rozvoje města Bruntálu byly realizovány strukturované
rozhovory s představiteli města a dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel města
s životem v Bruntále.

2.6.1

Výsledky rozhovorů
Rozhovory byly využity za účelem zjištění a zmapování stávající situace ve městě a pro potřeby
zpracování analýzy doplnily informace získané z dalších zdrojů. Rozhovory byly realizovány
s vybranými představiteli města, kteří zastupovali různé oblasti veřejného života (rozvoj a správa
města, zdravotnictví, sociální služby, školství, cestovních ruch, kultura, soukromý sektor apod.).
Hlavní výsledky rozhovorů jsou zapracovány ve SWOT analýze v části 2.7 tohoto dokumentu.
Hodnocení dílčích aspektů života obyvatel v Bruntálu je uvedeno v následujícím grafu.
Graf 25: Agregované výsledky jednotlivých aspektů z rozhovorů s vybranými aktéry ve městě (N 14)
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veřejného sektoru v
Bruntále?

Zdroj: KPMG ČR

Respondenti rozhovorů nejhůře hodnotili dopravní situaci, která v Bruntále doznala v posledních
letech objektivního zhoršení. Nejlépe je hodnocena úroveň bydlení, což je dáno dobrou
dostupností různých forem bydlení, dostupností služeb a celkovým prostředím ve městě a okolí.
Z analýzy rovněž vyplývá, že doposud není adekvátně využit potenciál cestovního ruchu.
V případě hlubší analýzy výsledků se respondenti shodují na tom, že primární potenciál města
a okolí z hlediska cestovního ruchu je značný. Využití tohoto potenciálu je ale nedostatečné.
Nejlépe byla hodnocena spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, která se s ohledem
na aktivní přístup města postupně zlepšuje.

2.6.2

Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření probíhalo v období od října do listopadu 2017 a bylo zaměřeno
na spokojenost obyvatel města s životem v Bruntále. Respondenti měli možnost odpovídat
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na několik otázek, a vyjádřit se tak k aktuální situaci ve městě. Dotazník byl primárně určen pro
obyvatele města Bruntálu, ale mohli jej vyplnit i respondenti, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale
mají zájem na zkvalitnění života ve městě.
Dotazník byl primárně připraven v elektronické verzi na webových stránkách města Bruntálu
(www.mubruntal.cz) a v papírové podobě byl k dispozici na MÚ Bruntál v informačním a wellness
centru. Papírová verze dotazníku byla publikována také v městských novinách Náš domov. Pro
zvýšení míry zapojení do dotazníkového šetření byl průzkum distribuován také do bruntálských
škol.
Do dotazníkového šetření se zapojilo 898 osob, což je důkazem zájmu občanů o dění ve městě
a o jeho budoucnost. Celkově však bylo vyhodnoceno 799 dotazníků, které byly vyhodnoceny
jako platné.
V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření byly analyzovány všechny poskytnuté odpovědi
na příslušné otázky a bylo zohledněno, že někteří respondenti odpověděli jen na některé z otázek.
Vyhodnocení dotazníkového šetření
Část A: Celkový dojem
Z výsledků první části dotazníku vyplývá, že tři čtvrtiny respondentů považují Bruntál za příjemné
místo pro život. Nejčastěji si to myslí lidé ve věku 26 - 50 let (80 %), nejméně pak věková skupina
15 - 25 let (68 %). Méně lichotivé výsledky pro město vyšly z druhé otázky dotazníkového šetření,
kdy více než polovina obyvatel uvedla, že uvažuje o stěhování a ve městě se jim nežije dobře.
Nejvíce spokojení jsou obyvatelé starší 50 let (67 %). S tvrzením, že vedení města aktivně usiluje
o rozvoj města, souhlasí 77 % respondentů.
Z komentářů dále vyplynulo, že Bruntál za posledních několik let zaznamenal výrazný pokrok
v rozvoji města. Lidem se líbí okolní příroda a malý shon oproti větším městům. Jako negativní
byly zmiňovány především sociálně vyloučené lokality, nízké mzdové ohodnocení v okrese
a špatná dopravní dostupnost.
Graf 26: Celkový dojem ze života v Bruntále
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Část B: Občanská vybavenost, služby a infrastruktura
Druhá část dotazníku zkoumala spokojenost respondentů s občanskou vybaveností, službami
a infrastrukturou v Bruntále, kdy respondenti známkovali jednotlivé položky školními známkami
1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). Nejvíce jsou respondenti spokojeni s mateřskými, základními
a středními školami a volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Největší nespokojenost panuje
v nabídce a infrastruktuře volnočasových služeb pro seniory a v dostupnosti lékařské péče.
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V komentářích respondenti nejčastěji jako největší nedostatek uváděli chybějící cyklostezky. Dále
byla kritizována nedostatečná sportovní infrastruktura a nedostatek hracích ploch pro malé děti.
Velmi negativně byly hodnoceny místní zdravotnické služby a akutní nedostatek lékařů, hlavně
zubařů.
Graf 27: Občanská vybavenost, služby a infrastruktura (1 = nejlepší, 5 = nejhorší)
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Část C: Problémové oblasti
Mezi respondenty byla jako nejvíce problémová hodnocena oblast „odlivu obyvatel a migrace“
(známka 3,37), což je spojeno s dlouhodobým úbytkem obyvatel města, který v posledních
několika letech neustále klesá. Druhá nejhůře hodnocená je oblast „zdravotnictví“ (známka 3,35),
což souvisí s úpadkem bruntálské nemocnice. Nejlépe byla hodnocena oblast „komunikace
radnice s obyvateli“ (známka 2,00) a „celkový stav města“ (známka 2,12).
V komentářích byla často zmiňována špatná úroveň zdravotnictví. Mezi problémovou oblast
zařadilo velmi mnoho respondentů stav chodníků a velmi špatné pouliční osvětlení. Hned
několikrát občané zmínili chybějící pouliční osvětlení u Základní školy Bruntál, Jesenická 10.
Podle komentářů ve městě chybí více zeleně a městských strážníků, kteří nestíhají dohlížet na
pořádek ve městě.
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Graf 28: Problémové oblasti (1 = není problém, 4 = závažný problém)
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Část D: Typové projekty
Tato část dotazníku se zaměřila na 14 typových projektů, které je možné realizovat, s cílem
identifikovat, které projekty považují obyvatelé Bruntálu za prioritní a které za méně významné.
Podle respondentů lze považovat všechny projekty za vysoce prioritní. Jediným projektem, který
se dostal pod známku 3, jsou protipovodňová opatření ve městě (známka 2,71). Mezi projekty
s nejvyšší prioritou zařadili obyvatelé regeneraci sídlišť a sociální služby pro seniory (známka
3,40).
Graf 29: Typové projekty podle důležitosti (4 = největší důležitost, 1 = nejmenší důležitost)
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Část E: Údaje o respondentech
Mezi respondenty dotazníkového šetření převažovaly ženy (56 %). Nejvíce zastoupenou věkovou
skupinou byla věková skupina 15 - 25 let (43 %), dále poté respondenti do 14 let (20 %) a 36 - 50
let (18 %). Z nejstarší věkové skupiny nad 80 let dotazník vyplnili tři respondenti.
Přes 90 % respondentů tvořili studenti a zaměstnanci. Podnikatelé, senioři a lidé bez zaměstnání
tvořili pouze 7 % celkových respondentů. Celkem 70 % respondentů bydlí přímo ve městě
Bruntále. Dalších 8 % bydlí méně než 7 kilometrů od města. Ostatní respondenti bydlí dále než
7 kilometrů od města Bruntálu.
Graf 30: Věk respondentů
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Část F: Podněty respondentů
Respondenti v poslední části dotazníku uváděli své důležité podněty pro další rozvoj města
Bruntálu, mezi nejčastější patřily:


vyřešení dopravní situace ve městě (odklonění nákladní dopravy z města, vybudování
obchvatu, vybudování více parkovacích míst)



vytvoření, úprava, příp. renovace veřejných prostranství, aby byly vhodné pro
procházky rodin s dětmi a další prostranství s herními prvky pro aktivní odpočinek dětí



postupná revitalizace okrajových částí města a aktivní prevence vzniku kriminality
v daných oblastech, zamezení imigrace nepřizpůsobivých obyvatel do města



zvýšení nabídky sportovní infrastruktury ve městě (výstavba nového zimního stadionu,
cyklostezek nebo tenisové haly)



posílení linek MHD a jejich lepší napojení na ostatní veřejnou dopravu ve městě



zvýšení dostupnosti lékařské péče ve městě, nalákat do města více lékařů
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SWOT analýzy města Bruntálu
SWOT analýza je zpracována do 4 dílčích tematických oblastí. Speciální SWOT analýzy pro
oblast cestovního ruchu, sportu a komunikace města je uvedena ve zvláštních strategických
dokumentech, které navazující na tuto Strategii rozvoje.

2.7.1

SWOT analýza – Poloha města, infrastruktura, územní plán
a životní prostředí
Silné stránky














(Strengths)
Existence koncepce dopravy a vybrané projekty zlepšení
dopravní infrastruktury ve městě
Kvalitní dostupnost autobusovou dopravou, systém zastávek
v intravilánu města, včetně existence MHD.
Nový autobusový terminál napojený na vlakové nádraží
Fungující integrovaný záchranný systém, včetně heliportu
Kvalitně realizované některé infrastrukturní projekty města,
např. wellness centrum, rekonstrukce Petrina
a Společenského domu
Revitalizované historické centrum města
Kvalitní základní vybavenost města (široká obchodní síť,
dostupnost školních zařízení, kulturních služeb)
Revitalizované prvky občanské vybavenosti (parky, hřbitov,
chodníky, dětská hřiště, prostory na sídlištích)
Atraktivní poloha města ve vztahu k možnostem rekreace
a rozvoji cestovního ruchu
Zachovalé přírodní podmínky a kvalitní životní prostředí
v rámci Moravskoslezského kraje
Aktivní přístup města k ochraně životního prostředí (řízené
skládky, kapacita čistírny)

Slabé stránky














Příležitosti













(Opportunities)
Vybudování obchvatu města a vyloučení tranzitní dopravy
z centra - optimalizace vnitřní dopravy
Zlepšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro cestovní
ruch, sportovní a volnočasové infastruktury
Kultivace veřejného prostoru Bruntálu na základě územních
studií a dalších opatření města
Nalezení vhodného účelu nevyužívaných objektů ve městě
Oživení historického centra města
Pokračování v regeneraci panelových sídlišť
Rekonstrukce a konverze historických památek v Bruntále a
okolí, včetně kvalitnějšího následného využití pro rozvoj
turismu
Využití potenciálu cestovního ruchu zejména v okolí Bruntálu
(Slezská Harta, Jeseníky)
Vhodné využití místní železniční tratě Bruntál – Malá Morávka
pro zatraktivnění regionu pro cestovní ruch
Využití možnosti mimoprodukční funkce zemědělství
(agroturistika, místní a regionální výrobky)

(Weaknesses)
Velmi špatná dopravní situace způsobená těžkou tranzitní
dopravou (zejména v důsledku dopravního spojení Bartultovice
– Olomouc)
Nedokončený obchvat města
Zastaralé železniční dopravní spojení Bruntálu (chybí
elektrifikace trati)
Podfinancování rekonstrukcí místní infrastruktury ve vybraných
částech města
Koncentrace bydlení do vybraných částí města (městská
panelová sídliště)
Nedostatek parkovacích míst ve vybraných částech města
(zejména sídliště)
Přetrvávající nízká míra koordinace klíčových infrastrukturních
projektů města
Stanovení rozvojových oblastí v rámci územního plánu města
Nedořešené církevní restituce bránící rozvoji města
Napojení sídliště Květná na systém MHD, nenavazující MHD
na vlaky/autobusy
Nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu,
volnočasových aktivit (ubytovací zařízení, cyklostezky,
atraktivity cestovního ruchu atd.)

Hrozby












(Threats)
Územní plán, který nebude reflektovat reálné rozvojové
potřeby města
Omezené možnosti města ve vztahu k páteřním dopravním
komunikacím (silnice I. a II. třídy, železnice)
Nedostatek vhodných parcel pro výstavbu rodinných domů
Odliv obyvatel z města (pokračování procesu suburbanizace)
Postupné chátrání městského majetku
Zhoršování životního prostředí v důsledku nárůstu tranzitní
dopravy
Neřešení problémů s církevními restitucemi
Stagnace a pokračování v nevyužívání potenciálu města a
okolí pro cestovní ruch
Přírodní katastrofy (povodně, záplavy, sucha, požáry, …)
Devastace okolní krajiny
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2.7.2

SWOT analýza - Ekonomika, podnikání (investice) a trh práce
Silné stránky










(Strengths)
Snížení míry nezaměstnanosti na historicky nejnižší úroveň
Vybudování průmyslových zón ve městě a jejich podpora ze
strany vedení města (zóna sever, zóna západ)
Zlepšení dialogu mezi představiteli města a firmami –
existence platformy G10
Tradiční a silné firmy ve městě (OSRAM Česká republika, s. r.
o., Husqvarna Manufacturing, s. r. o., Alfa Plastik, a. s, ALFUN,
a. s.)
Tradice v některých průmyslových odvětvích
Výjimečné předpoklady a potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu
Blízkost Polska jako velkého trhu

Slabé stránky








Příležitosti












2.7.3

(Opportunities)
Průmyslové zóny města připravené na příchod investorů
Prohloubení spolupráce soukromého a veřejného sektoru v
regionu
Vybudování podnikatelského parku
Využití možnosti spojených moderních technologií,
automatizace v rámci Průmyslu 4.0
Podpora zavádění inovací, kreativního průmyslu a investic
s vyšší přidanou hodnotou
Využití potenciálu podnikání v cestovním ruchu a navazujících
službách
Zlepšení programové nabídky a propagace cestovního ruchu
na základě destinační spolupráce
Využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU
Využití mezinárodní spolupráce města pro podporu investic
Využití příležitostí vyplývající ze sousedství s Polskem

(Weaknesses)
Odchod zejména mladých lidí z města v důsledku nedostatku
podnikatelských a pracovních příležitostí
Možnosti pro ekonomické aktivity v centru města v důsledku
jeho vylidnění (do centra není důvod chodit)
Nevhodná struktura trhu práce (nízký podíl vysokoškolsky
vzdělaných osob, zaměření na primární a sekundární sektor)
Levná pracovní síla a nízká mzdová úroveň
Velmi nízká úroveň poskytovaných služeb (rozsah, úroveň)
Nižší ekonomická aktivita obyvatel

Hrozby











(Threats)
Špatný odhad budoucího zaměření trhu práce (nevyhovující
kvalifikace obyvatel města)
Vylidňování města, odchod kvalifikovaných pracovních sil
z důvodu nedostatku pracovních příležitostí
Nedostatek vhodných investorů, případně jednostranně
zaměřené investice
Neřešení problémů dopravní infrastruktury
Nedostupnost finančních podpor, zejména složitost
stanovených podmínek pro jejich získání
Nedostatečné zdroje města na kofinancování projektů
Nízká mzdová úroveň
Odchod významných firem z regionu
Blokace některých významných pozemků v průmyslových
zónách

SWOT analýza – Školství, sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost
Silné stránky














(Strengths)
Koncepce škol a školských zařízení města Bruntálu
Dostatečná kapacita školských zařízení (střední, základní
a mateřské školy)
Existence Střediska volného času a pedagogickopsychologické poradny
Existence komunitního plánu, plánu prevence kriminality
a plánu protidrogové politiky
Existence služeb NNO se zaměřením na sociální služby
Vytvoření nabídky primárně preventivních programů pro školy
a školská zařízení s nabídkou odborných preventivních
programů
Elektronický katalog sociálních služeb
Nízké životní náklady
Existence městské policie v Bruntále
Velmi dobrá úroveň bezpečnosti ve městě
Plán prevence kriminality na období 2016 - 2018

Slabé stránky













(Weaknesses)
Nedostatečná spolupráce mezi školami a dalšími aktéry
ve vzdělávání
Slabá vazba vzdělávání ve vztahu k uplatnění na trhu práce
Nízký zájem o další vzdělávání
Velké procento sociálně slabých rodin, které nemotivují děti
k dosažení vyššího vzdělání
Existence sociálně vyloučených lokalit
Vysoká zadluženost (míra exekucí) obyvatel města
Vysoká nezaměstnanost vybraných skupin obyvatel města
Důsledky nevhodné bytové politiky města ovlivňující
sociodemografické složení obyvatelstva
Nedostatek a snižování finančních prostředků v oblasti
sociálních služeb a ve zdravotnictví
Omezený počet oborů poskytujících zdravotnickou péči
v nemocnici
Nedostatek lékařů specialistů
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Příležitosti








2.7.4

(Opportunities)
Prohlubování spolupráce se vzdělávacími institucemi
a možnost rozšíření vysokoškolského studia
Vytvoření motivačního programu (pobídek) pro lékaře
specialisty
Zvyšování standardu a rozsahu soc. a zdravotnických služeb
Využití iniciativy vybraných obyvatel města, kteří usilují o
skutečnou změnu
Regulace hazardu na území města prostřednictvím vyhlášky
Změna politiky města v oblasti bydlení

Hrozby












(Threats)
Odliv a stárnutí obyvatel města
Snížení dostupnosti zdravotnické péče
Současná sociální politika státu (příspěvky na bydlení)
Další nárůst byznysu spojeného se sociálními službami
ve městě
Zhoršení sociální situace obyvatel města v důsledku změn na
trhu práce nebo sociodemografického složení obyvatel
Zvýšení podílu sociálně nepřizpůsobivých obyvatel ve městě
Zvýšení kriminality ve městě a okolí
Přírodní katastrofy (povodně, záplavy, sucha, požáry, …)
Vnímaní bezpečnostních rizik obyvateli města
Stávající legislativa v oblasti bydlení

SWOT analýza - Správa města (služby města), komunitní život
Silné stránky










(Strengths)
Odpovědný přístup města k hospodaření
Městské organizace spravující klíčové prvky veřejné
infrastruktury
Vznik projektového útvaru města – snaha o zavedení principů
projektového řízení
Aktivní přístup města při podpoře podnikání
Státní instituce působící ve městě – dostupnost pro obyvatele
města a regionu
Vybrané spolkové aktivity (např. Klub Za starý Bruntál,
sportovní, chovatelské, turistické spolky)
Snaha využívat negativa spojená s veřejným vnímáním města
pro komunikační účely
Obyvatelé hodnotí život v Bruntále kladně

Slabé stránky











Příležitosti













(Opportunities)
Bruntál jako leader dlouhodobého rozvoje místního regionu
(nositel vize regionu Bruntálska)
Studie proveditelnosti v různých oblastech rozvoje města
(projektová připravenost)
Aktivní prosazování potřeb a záměrů města prostřednictvím
volených zástupů města/regionu na místní, regionální
a národní úrovni
Využití možností konceptu Smart City pro efektivnější správu
města na základě jednotné koncepce
Aktivní vyhledávání příležitostí prostřednictvím národní
a mezinárodní spolupráce
Aktivní přístup k členství města v národních a místních
organizacích (Svaz měst a obcí ČR, Euroregion Praděd, MAS
Hrubý Jeseník, Mikroregion Slezská Harta)
Využívání finančních prostředků z národních a evropských
dotačních titulů
Zpracování dlouhodobé strategie řízení MÚ Bruntál
Zlepšení dialogu (komunikace) mezi občany a městem a
dalšími zainteresovanými stranami ve městě (podnikatelé,
církve atd.)

(Weaknesses)
Chybí dlouhodobá rozvojová strategie města, která bude
aktéry ve městě aktivně sdílena a rozvíjena
Chybějící ucelená investiční strategie, včetně zásobníku
projektů (připravené projekty k realizaci)
Nedostatečná otevřenost městského úřadu a schopnost
zapojení obyvatel do rozhodování
Schopnost sebeprezentace města při prosazování svých
záměrů
Vybrané záměry nejsou reflektovány v organizačním
uspořádání MÚ – nejsou k dispozici potřebné personální zdroje
(např. kultura, rozvoj cestovního ruchu)
Nízké využívání moderních komunikačních kanálů pro vnější
prezentaci
Nízká míra ztotožnění obyvatel s městem a regionem
(patriotismus)
Nízká úroveň spolupráce v rámci regionu a státu ve vztahu
k potřebám města (nedostatečný lobbying)

Hrozby










(Threats)
Nízký zájem obyvatel města o společenské/veřejné dění
v Bruntále
Nárůst administrativy spojený s řízením a správou města
(stávající legislativa)
Formální naplňování strategických dokumentů města (vize jen
na papíře bez reálných opatření)
Formální úroveň mezinárodní spolupráce nebo spolupráce
na projektech/aktivitách bez vazby na reálné potřeby města
Komplikované čerpání finančních prostředků z fondů EU
Politikaření a netransparentní rozhodování města
Strategické rozhodování města založené pouze na
subjektivním či neodborném pohledu
Nespravedlivé rozdělování finančních příspěvků města na
podporu spolkové činnosti
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Shrnutí analytické části
Na základě analýzy byl získán přehled o současném stavu města, který umožňuje stanovit novou
strategii, která by měla být pro Bruntál oporou pro budoucí rozvoj.
Bruntál je městem, které plní základní funkce pro život svých obyvatel, přestože výchozí
podmínky jsou v porovnání s obdobnými městy objektivně náročnější. Způsobeno je to především
horší dostupností města, sociální a demografickou strukturou jeho obyvatel. Město se také
nachází ve strukturálně postiženém území, jehož důsledkem je vyšší míra nezaměstnanosti,
sociální a jiné problémy, které město musí řešit.
Vývoj v posledním období však v mnoha oblastech prokázal zlepšení. Na historicky nejnižší
úroveň se snížila míra registrované nezaměstnanosti, přičemž důvodem není jen ekonomická
konjunktura a s ní spojená zvýšená ekonomická aktivita místních firem, ale také aktivní přistup
města při podpoře podnikatelských aktivit. V posledních letech se rovněž podařilo zrealizovat
některé důležité infrastrukturní projekty, jejichž výsledkem je revitalizace historického centra
a zlepšení veřejného prostoru na bruntálských sídlištích.
Pokud má být Bruntál atraktivnějším místem pro život s pozitivním saldem migrace a zvyšující se
návštěvností, je nezbytné realizovat řadu důležitých strategických opatření. Tato rozhodnutí musí
řešit aktuální problémy města spojené s dopravou (dostupností), bydlením, sociální situací,
zdravotnictvím nebo školstvím. Přestože město nemá ve všech těchto oblastech potřebné
kompetence, může vhodně nastavenými cíli a realizací konkrétních projektů další vývoj ovlivnit.
Předpokladem pozitivního vývoje však nemůže být pouze řešení stávajících problémů, ale
konkrétní silná vize založená na využití silných stránek a příležitostí, kterým město a jeho okolí
disponuje. V tomto směru je to především unikátní potenciál v oblasti cestovního ruchu,
průmyslová tradice ve vybraných odvětvích nebo nastupující trendy v podobě Průmyslu 4.0
a rozvoj nových digitálních technologií.
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3

Návrhová část
Na analytickou část Strategie rozvoje navazuje její návrhová část. Jejím cílem je stanovit základní
směr v podobě budoucí strategie rozvoje města. Strategický rámec obsahuje doporučení, která
by bylo vhodné v Bruntále v následujících letech uskutečnit. Informace, které jsou zde uvedeny,
budou poskytovat vedení města a dalším zainteresovaným stranám v Bruntále důležitou
koncepční oporu pro jejich rozhodování.
Metodika návrhové části:


Strategie je stanovena na základě analytické části, která je součástí první části tohoto
dokumentu.



Strategie zahrnuje vizi s výhledem do roku 2030, strategický cíl a dílčí specifické cíle,
které jsou definovány na kratší období, do roku 2023 tak, aby bylo možné lépe sledovat
jejich dosažení.



Celkový strategický rámec je rozpracován prostřednictvím pěti prioritních oblastí, které
reflektují stanovené specifické cíle. Pro každou prioritní oblast jsou definována dílčí
tematická opatření, která obsahují návrh aktivit (nových nebo již realizovaných) nebo
konkrétních projektů.



Na Strategii rozvoje navazují další strategické dokumenty, které koncepčním
a systematickým způsobem rozvíjí specifické oblasti života ve městě. Tyto strategické
dokumenty specifikují způsob realizace tohoto opatření nebo jeho části.



Výsledkem stanovené strategie je Akční plán na období 2018 – 2019, ve kterém jsou
uvedeny priority, které by měly být v tomto období realizovány.



Součástí návrhové části je také návrh možností financování Strategie rozvoje
prostřednictvím k tomu určených finančních zdrojů.



Strategie rozvoje obsahuje rovněž způsob jejího monitoringu a vyhodnocování tak, aby
mohla být implementace dokumentu městem systematickým způsobem řízena.

Vize města Bruntálu
Vize vyjadřuje dlouhodobou orientaci, kam by mělo město a jeho okolí směřovat. Přestože je
Strategie rozvoje navržena do roku 2023, vize by měla mít dlouhodobější charakter, a proto je
stanovena s výhledem do roku 2030.

VIZE 2030
Město Bruntál je skvělým místem pro život svých obyvatel, ze kterého nemají lidé důvod
odcházet. Město je zajímavou možností pro mladé lidi, kteří vyhledávají život v souladu
s přírodou v unikátním prostředí podhůří Jeseníků a Slezské Harty, a je tak právem
nazýváno „Městem mezi horami a vodou“.
Bruntaláci jsou na své město hrdí, společně se podílí na jeho rozvoji, kulturním
a společenském životě. Kvalitní nabídka bydlení, vzdělání a pestré pracovní příležitosti
v tradičních a nově se rozvíjejících oborech jsou dosažitelné pro všechny skupiny
obyvatel. Vyřešená dopravní situace, dostupná zdravotní a sociální péče přinášejí
obyvatelům pocit bezpečí.
Bruntál je vyhledávaným centrem relaxace a odpočinku celého regionu, které je
atraktivním turistickým cílem po celý rok, který nabízí bohaté volnočasové, sportovní
a rekreační vyžití pro své obyvatele a návštěvníky z domova a zahraničí.
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Cíle Strategie rozvoje a prioritní oblasti
Naplnění vize vyžaduje konkrétně stanovené cíle, které je vhodné definovat v kratším časovém
horizontu. Vhodně nastavené cíle tak přispívají k dosažení vize.

Globální cíl 2023
Globálním cílem Strategie rozvoje je:

Bruntál je v roce 2023 atraktivnějším místem pro život svých obyvatel
i pro návštěvníky města
Indikátory pro měření globálního cíle (kontextové indikátory)

Zdroj pro měření

Cílem Strategie rozvoje je do roku 2023 dosáhnout:


Zastavení snižování počtu stálých obyvatel města

ČSÚ / vlastní databáze města



Udržení registrované míry nezaměstnanosti v Bruntále do
8 % a zlepšení jeho postavení v rámci okresních měst o 10
míst

Úřad práce



Zvýšení spokojenosti obyvatelstva o 20 %

Vlastní výzkum (opakování výzkumu)



Zvýšení počtu přenocování v hromadných ubytovacích
zařízeních o 25 %

ČSÚ
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Strategické cíle, prioritní oblasti a tematická opatření
V souladu s globálním cílem je Strategie rozvoje dále rozpracována prostřednictvím strategických
cílů. Celkem bylo stanoveno pět strategických cílů, na jejichž základě jsou definovány prioritní
oblasti a jednotlivá tematická opatření.

Strategické cíle
Prioritní oblasti
Tematická opatření

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

Strategický cíl 4

Strategický cíl 5

Bruntál je
skvělým místem
pro život

Bruntál je
městem
s vyřešenou
dopravní situací

Bruntál je
městem
s rozvojovým
potenciálem

Bruntál je
soudržným a
bezpečným
městem s
dostupnou
sociální a
zdravotní péčí

Bruntál je
atraktivním
cílem s bohatou
kulturní
nabídkou a
volnočasovými
aktivitami

Prioritní oblast 1

Prioritní oblast 2

Prioritní oblast 3

Prioritní oblast 4

Prioritní oblast 5

Pohodlný a
perspektivní
život v Bruntále

Bruntál dostupné město
krátkých
vzdáleností

Bruntál město
na vzestupu

Bruntál soudržné
a bezpečné
město rovných
příležitostí

Bruntál - aktivní
a atraktivní
město

Tematické opatření 1.1

Tematické opatření 2.1

Tematické opatření 3.1

Tematické opatření 4.1

Tematické opatření 5.1

Veřejný prostor
a bydlení ve
městě

Doprava ve městě

Vzdělanost,
školství a identita
obyvatel

Rozvoj sociálních
služeb

Kultura a péče
o historické
dědictví

Tematické opatření 1.2

Tematické opatření 2.2

Tematické opatření 3.2

Tematické opatření 4.2

Tematické opatření 5.2

Technická
infrastruktura
a životní prostředí

Kvalitní
dostupnost města

Rozvoj podnikání
a inovačního
prostředí

Dostupnost
zdravotní péče

Podpora rozvoje
cestovního ruchu

Tematické opatření 3.3

Tematické opatření 4.3

Tematické opatření 5.3

Moderní správa
města a aktivní
využívání
mezinárodní
spolupráce

Zajištění
bezpečnosti
obyvatel

Sport
a volnočasové
aktivity

50
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Prioritní oblast 1
Pohodlný a perspektivní život v Bruntále
Bruntál je domovem pro téměř 17 000 obyvatel a centrem okolní aglomerace. V posledních letech
dochází k přirozenému úbytku obyvatel, jehož důvodem je jednak proces suburbanizace a odliv
zejména mladých do ekonomicky silnějších center v ČR, případně v zahraničí.
Bruntál však jako místo pro bydlení může nabídnout některé komparativní výhody, musí však
stále pracovat na zatraktivňování podmínek pro bydlení a soustředit se na přípravu rozvojových
území pro budoucí bydlení v rámci katastrálního území, které vychází z platného územního plánu.
Vzhled a využití veřejného prostoru je odrazem společenského života ve městě, a proto by mělo
být těmto potřebám přizpůsobeno.
Město by mělo také věnovat pozornost efektivnímu hospodaření se svými zdroji. Možným
řešením je využití moderního konceptu chytrého města (Smart City), které je možné aplikovat do
mnoha oblastí veřejného života, včetně dalšího zkvalitnění technické infrastruktury. Výsledkem
aktivního přístupu a hledání efektivnějšího způsobu využívání zdrojů povede k úspoře zdrojů a
ke snižování ekologické zátěže s pozitivním dopadem na životní prostředí.
Tematické
opatření 1.1

Veřejný prostor a bydlení ve městě

Cíle opatření
 Zvyšování estetické hodnoty a kvality veřejného prostoru v Bruntále
 Posilování atraktivity Bruntálu jako místa pro bydlení
Popis opatření
Základní předpoklady pro využívání veřejného prostoru jsou v Bruntále definovány v platném
územním plánu, kterým byla stanovena celková koncepce jeho stávajícího a budoucího využití.
Další rozvoj veřejného prostoru musí být založen především na respektu ke stávajícím
hodnotám, přičemž ty nejvýznamnější jsou součástí ochrany v rámci městské památkové zóny
a dalších kulturněhistorických objektů a přírodních lokalit. Jako nástroj pro kvalitní a odpovědné
využití veřejného prostoru by měly v Bruntále sloužit především územní studie, do jejichž
pořizování musí být zapojeni obyvatelé města. Město by mělo za účelem posuzování
urbanistických, architektonických, estetických a výtvarných hodnot vytvořit pozici městského
architekta. S ohledem na velikost města a jeho potřeby se jeví jako nejvhodnější řešení
zajištění této pozice prostřednictvím externího subjektu.
Bruntál by měl soustavně vytvářet podmínky pro přiměřenou úroveň bydlení v kvalitním
prostředí pro všechny své občany, včetně těch, kteří by se sem rádi vrátili a nadále zde mohli
být veřejně či ekonomicky aktivní. Nároky na kvalitu bydlení se však mění, což vyžaduje
systematický přístup města a pořízení jednotné koncepce zohledňující budoucí
sociodemografickou situaci a potřeby trhu práce.
Nezbytné je dále podporovat budoucí individuální výstavbu tak, aby město snížilo dopad
procesu suburbanizace a obyvatelé Bruntálu si nemuseli hledat pozemky pro výstavbu za
hranicemi města. Zároveň by nemělo docházet k rozrůstání výstavby v krajině a vylidňování
centrálních míst, neboť to neúměrně zvyšuje náklady města na zajištění technické
infrastruktury. Vhodným územím pro individuální výstavbu jsou nyní zejména lokality
„Skrbovická 2“ a „Za Mlékárnou“. Do budoucna je však nezbytné postupně vytipovat další místa
a připravit je technicky na budoucí výstavbu.
Více než třetina všech obyvatel města žije na bruntálských sídlištích. Bruntál v minulosti za
přispění dotací investoval finanční prostředky do zkvalitnění bytového fondu na sídlištích
(sídliště Dolní, Květná), což přispělo ke kultivaci daného území. Bytový fond na těchto sídlištích
je spíše určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, což v těchto územích vede ke koncentraci
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sociálně slabšího obyvatelstva. Řešením této oblasti by mělo být součástí celkové koncepce
města v oblasti bytové politiky.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Kultivovat veřejný prostor či veřejná prostranství na
základě územních studií

MÚ Bruntál
(Odbor
výstavby a
územního
plánování)

Obyvatelé města, spolky

2.

Vytvořit pozici městského architekta

MÚ Bruntál
(Odbor
výstavby a
územního
plánování)

Externí spolupráce

3.

Pokračovat v regeneraci městské památkové zóny
a dalších kulturních a přírodních památek na území
města

MÚ Bruntál
(Odbor
výstavby a
územního
plánování)

-

4.

Vypracovat novou sociodemografickou studii
vývoje počtu obyvatel ve vztahu k bytovým
potřebám a trhu práce

MÚ Bruntál
(Tiskový a
projektový
útvar)

MÚ Bruntál (Odbor
výstavby a územního
plánování, Odbor
sociální)

5.

Vypracovat novou Koncepci bydlení ve městě

MÚ Bruntál
(Odbor
výstavby a
územního
plánování)

MÚ Bruntál (Odbor
sociální, Tiskový a
projektový útvar), HS
Bruntál

6.

Pokračovat v přípravě vhodných lokalit pro
individuální výstavbu rodinných domů, např.
lokality „Za Mlékárnou“ a „ul. Skrbovická 2“

MÚ Bruntál
(Odbor
výstavby a
územního
plánování)

-

7.

Pokračovat v regeneraci panelových sídlišť
v Bruntále (sídliště Dolní, 3. etapa sídliště Květná,
Pionýrská ul., K. H. Máchy)

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic a
dotací)

Obyvatelé města

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

Územní studie

Dle potřeb

Pozice městského architekta

Vytvořená pozice a uzavřený
smluvní vztah

2019

Počet aktivně zapojených obyvatel do procesu
územního plánování (veřejná projednání)

Dle územní studie/změny
územního plánu

2019

Sociodemografická studie

Zhotovená studie

2019

Koncepce bydlení ve městě

Nová koncepce

2020

Počet parcel pro výstavbu rodinných domů

Zvýšení oproti stávajícímu
stavu

2019

Regenerace panelových sídlišť

Dle projektu

2019

Průběžně
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Tematické
opatření 1.2

Technická infrastruktura a životní prostředí

Cíle opatření
 Budování a průběžná modernizace technické infrastruktury města
 Zachování kvality životního prostředí ve městě
Popis opatření
Bruntál dle svých rozpočtových možností investuje finanční prostředky do rozvoje
a modernizace technické infrastruktury (zásobování vodou, plynem, elektrickou energií
a odkanalizování). Ne vždy se dřívější investice do technické infrastruktury dařilo koordinovat
tak, aby její obnova probíhala s co nejmenšími dopady na běžný život obyvatel. Město musí
aktivně spolupracovat s dalšími vlastníky technické infrastruktury a dbát na to, aby obnova
technické infrastruktury probíhala koordinovaně. Současně je nezbytné zajistit i kvalitu
prováděných prací, což přispěje k celkovému snížení investičních nákladů a budoucích
nákladů na její údržbu.
Přestože je základní technická infrastruktura stabilizována, je ji zapotřebí s ohledem
na budoucí záměry města dále rozvíjet. To umožní městu flexibilně reagovat na zvyšující se
poptávku firem a domácností. Vhodné je přitom využit konceptu Smart City, pro který by však
město mělo stanovit dlouhodobou koncepci, aby tyto investice byly účelné a městu přinášely
reálné přínosy.
Stav životního prostředí v Bruntále a okolí je významnou komparativní výhodou města a ve
srovnání s jinými městy v České republice a Moravskoslezském kraji je kvalitní. Pro kvalitu
života obyvatel je důležité, aby postupně nedocházelo ke zhoršování životního prostředí, ale
jeho stav se dále zlepšoval. Proto je nezbytné pokračovat v podpoře efektivního nakládání
s odpady, které by mělo být realizováno v souladu s aktuálním Plánem odpadového
hospodářství města a organizačně připraveného systému organizacemi TS Bruntál a VaK
Bruntál, a. s.
Důležitým předpokladem pro další zvyšování kvality životního prostředí je vyřešení problémů,
které jsou spojeny především se silnou tranzitní dopravou. Omezení hluku, prašnosti pomůže
výhradně výstavba obchvatu města a následné zklidnění této části města - viz Prioritní oblast
2 - opatření.
Z hlediska kvality veřejného prostorou je vhodné dále rozšiřovat zeleň ve městě a okolí.
Negativní dopad na atraktivitu okolí má stávající kůrovcová kalamita. Město však může
na řešení této situace spolupracovat v omezené míře.
Je žádoucí pokračovat v revitalizaci městské zeleně a parků, které jsou důležitou součástí
veřejného prostoru a mají přímý vliv na vnímání atraktivity města obyvateli a návštěvníky.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Pokračovat v modernizaci a rozšiřování technické
infrastruktury a v její údržbě

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

TS Bruntál, vlastníci
infrastruktury

2.

Vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci
investičních aktivit do technické infrastruktury

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

TS Bruntál, vlastníci
infrastruktury
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3.

Zpracovat dlouhodobou koncepci Smart City

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

TS Bruntál, vlastníci
infrastruktury

4.

Pečovat o městskou zeleň a provádět revitalizaci
vybraných zelených ploch města (parky)

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

TS Bruntál, MÚ Bruntál
(Odbor životního
prostředí)

5.

Vypracovat/aktualizovat Plán odpadového
hospodářství města Bruntálu

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

TS Bruntál

6.

Aktivně spolupracovat na řešení kůrovcové
kalamity v okolí města

MÚ Bruntál
(Odbor
životního
prostředí,
silničního
hospodářství
a zemědělství)

TS Bruntál, CHKO
Jeseníky, Lesní správa
Bruntál, Vojenské lesy
a statky ČR

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

Pracovní skupina pro koordinaci investičních
aktivit do technické infrastruktury

2x ročně

2019

Koncepce Smart City

Dokončená koncepce

2020

Plán odpadového hospodářství

Zhotovený/aktualizovaný
plán

2020
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Prioritní oblast 2
Bruntál - dostupné město krátkých vzdáleností
Vnitřní a vnější dostupnost je s ohledem na geografickou polohu města klíčovým aspektem
atraktivity a konkurenceschopnosti Bruntálu. Pokud má být Bruntál atraktivním místem pro
bydlení a podnikatelské příležitosti, mělo by město pokračovat v aktivním řešení stávajících
dopravních problémů. Vyřešení problémů dopravní infrastruktury však není pouze v gesci města,
ale vyžaduje úzkou spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem reprezentovaným
Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Správou železniční dopravní cesty
(SŽDC).
Nezbytné je provedení opatření v omezení tranzitní dopravy tak, aby se město stalo
bezpečnějším a zdravějším pro své obyvatele a návštěvníky. S tím souvisí také celková koncepce
města v oblasti pěší, cyklistické a místní automobilové dopravy, jejímž výsledkem budou
konkrétní opatření vedoucí ke zkracování vnitřních vzdáleností ve městě, a to i ve vztahu k jeho
okrajovým částem.
Z hlediska budoucího rozvoje je podstatné aktivně spolupracovat se zástupci veřejného sektoru
na zkvalitnění dostupnosti města jak po silnici, tak po železnici. Klíčem je především kvalitnější
spojení s Olomoucí, Ostravou a rychlejší dostupnost hlavního města Prahy a kompletní
dokončení východního obchvatu města.
Tematické
opatření 2.1

Doprava ve městě

Cíle opatření
 Zkvalitnění dopravní infrastruktury ve městě a usnadnění mobility obyvatel
Popis opatření
Stále se zvyšující intenzita dopravy přímo ve městě je způsobená především těžkou tranzitní
dopravou v důsledku dopravního spojení Bartultovice – Olomouc. Řešením je pouze
dobudování východního obchvatu města, který odvede dopravu z centra mimo jeho zastavěné
území. Realizace obchvatu však není v působnosti vedení města, proto je nezbytné, aby
vedení města aktivně pokračovalo v prosazování požadavků na ŘSD. Teprve po vybudování
tohoto obchvatu může být v Bruntále optimalizována vnitřní doprava, včetně dopravy v klidu,
a nalezeno vhodnější upořádání stávající tranzitní komunikace.
Stav některých ze 74 km místních komunikací je v nevyhovujícím stavu. Nadále je proto nutné
pokračovat v budování, obnově a zlepšování technického stavu dopravní infrastruktury, a to
zejména místních a veřejně přístupných komunikací (silnice/chodníky) ve vlastnictví města.
Obnovu místních komunikací je však nezbytné provádět v koordinaci s obnovou technické
infrastruktury (viz opatření 1.2). To povede ke zkvalitnění dostupnosti jeho jednotlivých částí
a nových rozvojových území, které byly definovány ve schváleném územním plánu. Součástí
obnovy dopravní infrastruktury by mělo být zlepšování podmínek pro bezbariérovou mobilitu
obyvatel a návštěvníků tak, aby se město stalo vůči této skupině obyvatel přátelštější.
Přizpůsobení dopravní infrastruktury pro bezbariérovou mobilitu by mělo být konzultováno
přímo s dotčenou skupinou obyvatel.
Město v minulosti investovalo nemalé prostředky do rozšiřování parkovacích míst. Přesto
zejména na sídlištích problémy s parkováním přetrvávají. Koncepčním řešením není stálé
rozšiřování parkovacích míst na úkor veřejného prostoru, ale výstavba parkovacích domů,
případně rozšiřování zón placeného stání, včetně revize systému parkování především
v centru města.
Důležitým opatřením je také budování cyklostezek a jejich lepší návaznost v centrální části
města, napojení na Slezskou Hartu jako důležitou volnočasovou zónu a oblast Jeseníků. To
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zvýší možnost jejich využití pro volnočasové aktivity občanů, ale také rozšíří nabídku Bruntálu
v rámci cestovního ruchu (viz opatření 5.2). Město by mělo vypracovat Koncepci (generel)
cyklistických komunikací.
Podporovat a dále přizpůsobovat potřebám občanů by se měla městská hromadná doprava
a to tak, aby byla zajištěna dostupnost jednotlivých částí města a její kvalitnější návaznost na
stávající dopravní spojení. Součástí podpory by i nadále měla být nabídka pro seniory ve formě
senior taxi.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Pokračovat ve vyjednávání představitelů
města se zástupci ŘSD, kraje a dalších
institucí za účelem vybudování obchvatu
města

MÚ Bruntál (vedení
města)

MÚ Bruntál (ostatní
odbory), dotčené obce

2.

Zlepšovat technický stav místních a veřejně
přístupných účelových komunikací ve
vlastnictví města a budování nových
komunikací

MÚ Bruntál (Odbor
správy majetku,
investic a dotací)

MÚ Bruntál (Odbor
životního prostředí,
silničního hospodářství a
zemědělství), TS Bruntál

3.

Provést pasportizaci potřeb na bezbariérovou
dopravu ve městě (zapojení dotčených osob,
zjišťování potřeb)

MÚ Bruntál (Odbor
správy majetku,
investic a dotací)

MÚ Bruntál (Odbor
životního prostředí,
silničního hospodářství
a zemědělství, Odbor
sociální), zástupci
dotčených obyvatel
města

4.

Vypracovat Koncepci (generelu) cyklistické
dopravy v Bruntále v kontextu vazeb města

MÚ Bruntál (Odbor
správy majetku,
investic a dotací)

MÚ Bruntál (Koordinátor
pro cestovní ruch)

5.

Revize systému parkování ve městě se
zaměřením na budování parkovacích domů
v lokalitách města s nedostatkem parkovacích
míst (např. sídliště Dolní a Květná)

MÚ Bruntál (Odbor
správy majetku,
investic a dotací)

MÚ Bruntál (Odbor
životního prostředí,
silničního hospodářství
a zemědělství)

6.

Přizpůsobovat systém MHD potřebám
obyvatel města, včetně alternativních systémů
dopravy (např. senior taxi)

MÚ Bruntál (Odbor
životního prostředí,
silničního
hospodářství
a zemědělství)

MÚ Bruntál (Odbor
sociální)

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

Obchvat města

Jakékoliv zkrácení termínu
oproti stávajícímu stavu

Obnova/budování místních komunikací

Min. 3 km ročně
obnovených/nových
komunikací

2019

Pasportizace potřeb na bezbariérovou dopravu

Zhotovená pasportizace

2020

Generel cyklistické dopravy

Zhotovený generel

2020

Průběžně
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Tematické
opatření 2.2

Kvalitní dostupnost města

Cíle opatření
 Zlepšení dopravní dostupnosti města železniční a silniční dopravou
Popis opatření
Zásadní zlepšení dopravní dostupnosti Bruntálu je možné dosáhnout pouze pokračováním
v modernizaci klíčových silničních tahů (např. budování obchvatů měst) ve směru na Olomouc,
Opavu/Ostravu a Mohelnici tak, aby se dostupnost těchto měst dále zkracovala. Moderní
napojení Olomouce, Ostravy a Mohelnice je klíčové z hlediska rychlé dostupnosti města na
páteřní dálniční síť České republiky. Podstatné zrychlení dojezdových časů na méně než 3
hodiny ve směru na Prahu může být dosaženo až s dobudováním dálnice D35 v úseku Hradec
Králové – Mohelnice.
Město by mělo ve spolupráci s dalšími městy usilovat o modernizaci zastaralé železniční trati
č. 310 Olomouc - Opava, jejíž význam spočívá v napojení města na hlavní páteřní železniční
koridor Praha - Ostrava. Modernizace by měla zahrnovat elektrifikaci tratě, zvýšení její
bezpečnosti a obnovu související infrastruktury, jejímž výsledkem bude oproti stávajícímu
stavu podstatné zvýšení traťové rychlosti. Cílem by mělo být zkrácení dojezdových časů (ve
směru z Olomouce na přibližně 45 min.), což by přispělo k podstatnému zkrácení dostupnosti
Prahy po železnici na přibližně 3 hodiny. Součástí ověřovací studie by také mělo být železniční
napojení průmyslové zóny Zahradní a vybudování terminálu pro překládku zboží.
Modernizace trati č. 310 může významně posílit roli nevyužívané lokální železniční tratě č. 312
Bruntál – Malá Morávka. Okolí Malé Morávky je silně se rozvíjejícím územím cestovního ruchu,
které bude do budoucna stále více zatěžováno dopady individuální dopravy z důvodu zvyšující
se návštěvnosti. Území bude do budoucna atraktivní pro obyvatele Bruntálu také z hlediska
pracovních příležitostí v rozvíjejícím se sektoru služeb. Snahou města by mělo být na základě
studie proveditelnosti prověřit budoucí využití této železniční trati v kontextu budoucích
příležitostí pro město a jeho rozvoj.
Ve spolupráci s koordinátorem Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
je nezbytné dále usilovat o zachování kvalitní dopravní obslužnosti města a přizpůsobovat je
aktuálním potřebám obyvatel.
Město proto musí i nadále usilovat a intenzivně jednat se zástupci veřejného sektoru o zlepšení
dostupnosti města silniční a železniční dopravou.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Aktivní vyjednávání vedení města a zástupců obcí,
kraje a státu za účelem modernizace hlavních
silničních tahů

MÚ Bruntál
(vedení města)

Obce, ŘSD,
Moravskoslezský kraj

2.

Aktivní vyjednávání vedení města a zástupců obcí,
kraje a státu za účelem modernizace železniční
trati č. 310

MÚ Bruntál
(vedení města)

Obce, SŽDC,
Moravskoslezský kraj

3.

Vyjednat se zástupci SŽDC, obcí na trati
vypracování studie proveditelnosti týkající se
využití železniční tratě Bruntál – malá Morávka a
podílet se na jejím financování

MÚ Bruntál
(vedení města)

Obce, SŽDC,
Moravskoslezský kraj

4.

Udržet stávající dopravní dostupnost města

MÚ Bruntál
(vedení města)

KODIS

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

57
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Zkrácení dojezdových časů silniční/železniční
dopravou

Jakékoliv zkrácení oproti
roku 2018

Zhotovená studie proveditelnosti železniční tratě
č. 312 Bruntál – Malá Morávka

Dokončení studie
proveditelnosti

2023
2020/21
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Prioritní oblast 3 Bruntál je městem s rozvojovým potenciálem
Prosperující město může dlouhodobě stavět svůj úspěch pouze na vzdělaných obyvatelích, jejich
odborné kvalifikaci a znalostech. Město by proto mělo aktivně podporovat vzdělávání, což
zahrnuje nejen rozvoj formálního vzdělávání zajišťovaného především školami na jeho území,
ale také navazující celoživotní vzdělávání poskytované mimoškolními zařízeními.
Se znalostmi úzce souvisí inovace a schopnost jejich zavádění do praxe. Město by proto pro svůj
další rozvoj mělo aktivně inovace využívat a svou činností podněcovat vznik inovativního
prostředí v celém bruntálském regionu. Prostředí, ve kterém se daří inovacím, nabízí více
atraktivních podnikatelských příležitostí, láká investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou
a přináší příležitosti pro osoby s vyšším vzděláním.
Vzdělanost souvisí s otevřenějším přístupem města, jeho moderní správou a vyžíváním možností
spolupráce, včetně té mezinárodní, kterou je tak možné efektivněji využívat pro vzájemnou
výměnu zkušeností.
Tematické
opatření 3.1

Rozvoj vzdělanosti a posílení identity

Cíle opatření
 Zkvalitňovat diskuzi mezi vzdělávacími institucemi, trhem práce a obyvateli města
 Posilovat patriotismus a sounáležitost obyvatel s městem prostřednictvím podpory
spolkového života
Popis opatření
Nabídka předškolního a základního vzdělání je Bruntále na velmi dobré úrovni. Vzhledem
k současným potřebám města a předpokládanému demografickému vývoji populace je však
nutné provést analýzu počtu a využití stávající sítě základních škol a na základě jejich výsledků
síť přizpůsobit aktuálním potřebám (viz opatření 1. 1, aktivita 3). Součástí této analýzy by mělo
být ověření poptávky po alternativních formách předškolního a základního vzdělání.
Bruntál je v současnosti zaměřen primárně na výrobní průmysl, což zvyšuje poptávku
po absolventech technických oborů bruntálských škol. Obtížně zde hledají uplatnění absolventi
s gymnaziálním a vysokoškolským vzděláním.
Se změnami trhu práce mohou souviset i požadavky na následné (celoživotní) vzdělávání,
rekvalifikace či doplnění kvalifikace obyvatel v produktivním věku s cílem zvýšení jejich
uplatnění na trhu práce. Nabídka těchto programů by měla být realizována na základě reálné
poptávky firem úřadem práce nebo relevantními středními školami ve městě.
Město musí aktivně podporovat kontinuální diskuzi mezi školami, zaměstnavateli, investory,
rodiči a dalšími zainteresovanými skupinami, jejímž výsledkem bude přizpůsobování nabídky
vzdělávání ve městě aktuálním/budoucím potřebám trhu práce.
Důležitým předpokladem kvality vzdělání je rovněž technické vybavení škol. Klíčové je proto
pokračování v modernizaci a investicích do všech školských zařízení ve městě, nejen těch,
které jsou městem zřizovány.
V Bruntále je historicky zakořeněným problémem nízká míra patriotismu a sounáležitosti
s městem, což se negativně projevuje v zájmu obyvatel o dění ve městě, přispívá k odlivu
mladých a zvyšuje míru sociálního vyloučení.
Město by proto mělo pokračovat v aktivní podoře spolkového života formou cílené spolupráce
s bruntálskými spolky. Nezbytné je také podporovat iniciativy, jejichž cílem je systematická
diskuze především s mladou generací a navazování hlubšího vztahu s městem. Po vzoru

59
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Klubu Za starý Bruntál, který pracuje s občany města a podporuje svými aktivitami jejich
sounáležitost, by bylo vhodné podpořit obdobné inciativy.
Vhodnou podporou je jednak přímá finanční podpora těchto spolků, která však musí být
poskytována na základě konkrétních projektů. Město by mělo rovněž vytvořit zázemí pro
spolkovou činnost, např. spolkový dům. Za tím účelem je možné využit stávající nevyužívané
budovy ve městě. Školy na území města by měly iniciovat založení Alumni klubů pro bývalé
žáky a studenty, včetně pořádání speciálních akcí.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Vypracovat analýzu potřeb v oblasti nabídky
základního vzdělávání ve vazbě na
sociodemografickou studii vývoje obyvatel

MÚ Bruntál
(Odbor finanční
– Oddělení
školství)

Školy

2.

Iniciovat vznik pracovní skupiny (diskuzní
platformy) mezi městem, školami, rodiči a klíčovými
subjekty trhu práce

MÚ Bruntál
(Odbor finanční
– Oddělení
školství)

Školy, zástupce rodičů,
klíčové firmy

3.

Pokračovat v investicích do modernizace a
vybavení škol

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

Zřizovatelé škol na území
města, ředitelé škol
zřizovaných městem

4.

Podporovat spolkový život v Bruntále

MÚ Bruntál
(Oddělení
kultury)

Školy, soukromí
investoři, spolky

5.

Vytvořit zázemí pro spolkový život v Bruntále
(vybudování spolkového domu)

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

Spolky

6.

Iniciovat vytvoření Alumni programů škol ve městě

MÚ Bruntál
(Odbor finanční
– Oddělení
školství)

Školy zřizované městem

Indikátory

Cílový stav

Analýza potřeb základního vzdělávání

Zhotovená analýza

2020

Pracovní skupina (diskuzní platforma)

Funkční platforma

2020

Výše výdajů na spolkovou činnost

Zvýšení oproti
předcházejícímu období

2019

Spolkový dům

Dokončený spolkový dům

2023

Alumni program

Alespoň 1 škola s funkčním
Alumni programem

2021

Tematické
opatření 3.2

Termín (od kdy)

Podpora rozvoje podnikání a inovačního prostředí

Cíle opatření
 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí ve městě
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Popis opatření
Rozvoj podnikání vyžaduje dlouhodobé a stabilní prostředí. Vedení města se v posledním
období na podporu podnikání zaměřilo a aktivně podpořilo v Bruntále vznik nových
průmyslových zón, včetně budování potřebné technické infrastruktury. Město také s vedením
klíčových firem vede pravidelnou diskuzi a snaží se reflektovat jejich potřeby. K rozvoji
podnikání ve městě pomohlo také období ekonomického růstu. Výsledkem je tak současná
nízká míra nezaměstnanosti, která se nachází na historicky nejnižších hodnotách.
Bruntál má v současné době čtyři průmyslové zóny, v té nejvýznamnější na severu (Zahradní)
je desítka podniků, které zaměstnávají na dva tisíce lidí. Město by však i nadále mělo
podporovat rozvoj podnikatelského prostředí, a to i prostřednictvím podpory rozvoje dalších
průmyslových zón nebo technologických center (např. zóna Západ). Pozornost musí ale
věnovat pečlivému výběru investorů, neboť rizikem je stávající struktura firem, které jsou spíše
zaměřeny na aktivity s nižší přidanou hodnotou. Vytváření takových podnikatelských příležitostí
by vedlo ke stagnaci mzdové úrovně ve městě a budoucím problémům na trhu práce v případě
ekonomického propadu. Ty se projevují již nyní v podobě nedostatku kvalifikované
a motivované pracovní síly (viz opatření 3.1).
Pozitivní by pro Bruntál byl příchod nových investorů (nebo rozšíření působnosti stávajících
firem), kteří by nabídli pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou (nové technologie, zaměření
na vědu a výzkum atd.). Pro tyto typy investic je vhodné zvážit zavedení zvláštních pobídek.
Město musí zájem o tyto typy investic aktivně propagovat (viz Marketingový plán města).
Příležitosti jsou s ohledem na nastavení dotační politiky státu a Moravskoslezského kraje
veřejnými investicemi (např. sociální služby, zdravotnictví), které mohou nabídnout pracovní
příležitosti pro další skupiny obyvatel.
Podporu zaslouží také podnikatelské příležitosti v sektoru služeb a cestovního ruchu (viz
opatření 5.2) a další formy drobného podnikání. V těchto oborech se často uplatňují lidé
s vyšším vzděláním a inovativním myšlením, kteří mají dlouhodobý vztah k danému místu.
Pracovní místa vytvořená v tomto sektoru mají také větší proticyklický charakter, a mohou tak
snížit dopady případných ekonomických recesí.
Vhodným opatřením pro rozvoj malého a středního podnikání, včetně vytvoření podmínek pro
rozvoj podnikání s vyšší přidanou hodnotou, je připravovaný projekt Podnikatelského
inkubátoru, který je důležité s ohledem na jeho strategický charakter dokončit a nadále
podporovat.
Podpora podnikatelského inovativního prostředí je tak jedním z pilířů, který vede k budoucí
prosperitě města a spokojenosti jeho obyvatel.
Návrh aktivit/projektů
Koordinátor
Spolupráce
1.

Pokračovat ve spolupráci města a firem při řešení
aktuálních a budoucích potřeb podnikání

MÚ Bruntál
(vedení města)

Podnikatelé, úřad práce

2.

Pokračovat v rozvoji podnikatelských a
technologických zón, včetně budování/obnovy
technické infrastruktury

MÚ Bruntál
(Odbor správy
majetku,
investic
a dotací)

Vlastníci pozemků,
podnikatelé, investoři

3.

Aktivně propagovat podnikatelské příležitosti ve
městě - soukromé/veřejné (vyhledávání investic
s vyšší přidanou hodnotou)

MÚ Bruntál
(Tiskový
a projektový
útvar)

Podnikatelé, investoři
(veřejný, soukromý)

4.

Dokončit projekt Podnikatelského inkubátoru a
nadále jej podporovat

MÚ Bruntál
(Tiskový

Podnikatelé, investoři,
Krajský úřad MSK
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a projektový
útvar)
Indikátory

Cílový stav

Počet společných jednání s představiteli
klíčových firem

Min. 4x do roka

2019

Podnikatelské a technologické zóny

Dle projektu

2019

Podnikatelský inkubátor

Funkční Podnikatelský
inkubátor

2020

Tematické
opatření 3.3

Termín (od kdy)

Moderní správa města a aktivní využívání mezinárodní spolupráce

Cíle opatření
 Inovace správy města optimalizací činností a zavedením moderních metod řízení
 Zkvalitnění mezinárodní spolupráce města a její využití pro vlastní prosperitu a rozvoj
Popis opatření
Rozvojový potenciál města by měl být podpořen přístupem ze strany městského úřadu a jím
zřizovaných organizací. Výsledkem musí být kvalitní a otevřená správa města zajištující
efektivní výkon všech agend v přenesené působnosti a využití možností, které může město
realizovat v rámci své samostatné působnosti. S ohledem na stále se zvyšující se požadavky
státu na zajištění agend v přenesené působnosti, nárůst byrokracie a zavádění nových
procesů, je nezbytné kontinuálně provádět analýzu efektivity stávajících procesů a využití
personálních zdrojů tak, aby město mohlo reagovat na jeho budoucí potřeby. To vyžaduje
zavedení strategického řízení, včetně dalšího rozvoje zavedeného strategického rámce pro
řízení kvality (CAF) do jeho činnosti. Pro zavádění těchto metod je možné velmi efektivně využít
dostupné dotační tituly.
Město Bruntál by mělo i nadále rozvíjet spolupráci se svými partnerskými městy (Opole,
Büdingen, Štúrovo, Castellarano, Plunge) a pokračovat ve spolupráci s městy, se kterými má
Bruntál tradičně velmi dobré vztahy, např. Prudnik. Spolupráce se však se nesmí odehrávat
jen ve společenské rovině, ale především by měla přinést vzájemné obohacení o cenné
zkušenosti v oblasti vzdělávání, podnikání, správy města, kultury, sportu nebo cestovního
ruchu. Výsledkem musí být konkrétní projekty v této oblasti, které se budou odehrávat mezi
působícími v obou městech (školy, firmy, městský úřad, kulturní a sportovní organizace atd.).
Úkolem města je vzájemné vztahy iniciovat a pomáhat v propojení relevantních subjektů.
Město Bruntál by mělo dále aktivně navazovat oboustranně prospěšné partnerské vztahy
s dalšími městy na mezinárodní úrovni, především pak s těmi, se kterými ho spojuje možnost
realizace společných projektů, případně dlouholeté historické vazby.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Vytvořit střednědobou Strategii řízení Městského
úřadu v Bruntále

Vedení města
(tajemník)

MÚ Bruntál (ostatní
odbory)

2.

Vytvořit seznam investičních akcí (zásobník
projektů)

MÚ Bruntál
(Tiskový
a projektový
útvar)

MÚ Bruntál (ostatní
odbory), zřizované
organizace

3.

Aktivně využívat principy projektového řízení
v rámci MÚ Bruntál a moderní metody řízení kvality
(CAF)

MÚ Bruntál
(Tiskový
a projektový
útvar)

MÚ Bruntál (ostatní
odbory), zřizované
organizace
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4.

Prohloubit spolupráci s partnerskými městy a
využít je pro realizaci konkrétních společných
projektů

MÚ Bruntál
(Tiskový a
projektový
útvar)

5.

Iniciovat spolupráci s dalšími městy za účelem
realizace společných projektů

MÚ Bruntál
(vedení města)

Partnerská města,
subjekty v Bruntále
a partnerských městech

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

Střednědobá strategie řízení Městského úřadu
v Bruntále

Schválená strategie MÚ
Bruntál

2020

Zásobník projektů

Průběžně aktualizovaný
seznam projektů ve formě
zásobníku

2019

Systém řízení kvality CAF

Obnovený systém CAF

2019

Počet společných projektů mezinárodní
spolupráce (partnerská města)

Alespoň 1 nový projekt ročně

2020
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Prioritní oblast 4
Bruntál – soudržné a bezpečné město rovných příležitostí
Posilování soudržnosti obyvatel města je pro Bruntál velmi důležitým tématem s ohledem
na poměrně vysokou míru sociální exkluze významné části jeho obyvatel. Sociální exkluze se
v Bruntále projevuje v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti, závislosti na sociálních dávkách,
nízkém právním povědomí a neschopnosti hospodařit s finančními prostředky. Výsledkem je
nejvyšší procento obyvatel v exekuci v Moravskoslezském kraji. Příčiny je možné hledat
v nedostatečném vzdělání této části populace, ale také v nastaveném sociálním sytému na
národní úrovni. Sociální vyloučení se v Bruntále týká jak sociálně nepřizpůsobivých skupin
obyvatel, tak ohrožuje i seniory nebo rodiny s dětmi.
Bruntál jako centrum okolního regionu plní v oblasti sociálních služeb celou řadu funkcí také pro
další obce, což s ohledem na obecný trend stárnutí obyvatel bude vyvíjet větší tlak na dostupnost
a kvalitu sociální a zdravotní péče.
Významnou součástí kvality života v Bruntále je nejen dostupnost, ale především kvalita
zdravotní péče, která však zůstává pod potřebami města a je obyvateli jednou z nejhůře
hodnocených oblastí. Město by proto mělo aktivně vyhledávat příležitosti, jak pro své občany
požadovanou kvalitu zajistit.
Přes dopady sociální exkluze se však v současné době daří udržovat město jako bezpečné,
ve kterém úroveň bezpečnosti dosahuje standardní úrovně.
Tematické
opatření 4.1

Rozvoj sociálních služeb

Cíle opatření
 Posilovat vzájemnou soudržnost obyvatel města
Popis opatření
Město Bruntál v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů zajišťuje na svém území poskytování sociálních služeb. K tomu již
dlouhodobě využívá osvědčenou metodu komunitního plánování, která umožňuje otevřeně a
veřejně plánovat sociální a návazné služby tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to
otevřený proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích
kroků, realizovaných za účelem zajištění dostupnosti sociálních a návazných služeb na území
města Bruntálu.
Výsledkem tohoto procesu je vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na území města
Bruntálu vždy na tříleté období. V roce 2018 končí platnost IV. Komunitního plánu a je
připravován návazný plán na léta 2019 - 2021. Komunitní plány sociálních služeb jsou nedílnou
součástí strategického rozvoje města Bruntálu.
Pro skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí a sociálně vyloučené lokality je třeba přijmout
dlouhodobá koncepční opatření vycházející ze Strategického plánu sociálního začleňování
města Bruntálu pro období 2018 - 2020. V souladu se zákonem o hmotné nouzi je nezbytné
ve vybraných lokalitách města důsledně aplikovat bezdoplatkové zóny, pokračovat v demolici
již nevyhovujících budov nebo přijmout jiné vhodné řešení vyloučených lokalit, např. lokalita
kasárna. Dále by město mělo nabízet vhodné sociální bydlení s aktivním využitím sociální
práce apod.
Nezbytné je také pokračovat v regulaci a omezování hazardu jako vhodném preventivním
opatření a toto opatření prostřednictvím městské policie důsledně vymáhat.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce
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1.

Vypracovat Komunitní plán sociálních služeb na
území města Bruntálu na léta 2019 - 2021

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Členové komunitního
plánování sociálních
služeb

2.

Rozvíjet systém sociálních služeb na území města
Bruntálu

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Členové komunitního
plánování sociálních
služeb

3.

Přijímat systémová opatření k řešení sociální
situace ve městě (bezdoplatkové zóny, omezování
hazardu, demolice nevyhovujících budov,
preventivní programy atd.)

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí,
Odbor správy
majetku,
investic
a dotací,
Odbor správní)

MÚ Bruntál (ostatní
odbory), členové
komunitního plánování
sociálních služeb,
městská policie

Indikátory

Cílový stav

Nový Komunitní plán města 2019 - 2021

Schválený dokument

2018

Systémová opatření k řešení sociální situace

Dle opatření

2019

Tematické
opatření 4.2

Termín (od kdy)

Dostupnost zdravotní péče

Cíle opatření
 Zkvalitnit dostupnost zdravotní péče ve městě
Popis opatření
Zdravotní péče je obyvatelům Bruntálu zajištěna prostřednictvím Podhorské nemocnice, a.s.,
která je členem skupiny AGEL a sítí poskytovatelů ambulantní péče. Odpovědnost za kvalitu
a dostupnost lékařské péče mají především zdravotní pojišťovny. Z dosavadních zkušeností
však vyplývá, že na koncepční přístup ze strany zdravotních pojišťoven není vhodné spoléhat.
Výsledkem je současný stav, kdy se ve městě celková dostupnost a kvalita zdravotní péče
snižuje. Některé zdravotní služby jsou z důvodu ukončení praxe specialistů ukončovány (např.
oftalmologie) a u dalších existuje toto riziko v blízké budoucnosti.
Z hlediska zajištění budoucích požadavků na kvalitu zdravotní péče je vhodné, aby byla
provedena analýza stávající situace v oblasti dostupnosti zdravotní péče, ve které budou
vytipovány služby, u kterých je riziko snížení jejich dostupnosti. Město by současně mělo být
v úzkém kontaktu s poskytovateli lékařské péče, zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři
a jednotlivými specialisty, kteří v Bruntále provozují své lékařské praxe. Město by mělo vytvořit
systém, který bude motivovat stávající a budoucí praktické lékaře a specialisty, aby zde
poskytovali své služby. Tento systém musí mít charakter pobídek s dlouhodobým účinkem
(poskytnutí příspěvku na rozjezd praxe, poskytnutí parcel pro výstavbu domů, aktivní práce se
studenty lékařských oborů z Bruntálu atd.).
Město by také mělo podporovat prevenci zdravého životního stylu, a stát se tak „zdravějším
městem“. Za tím účelem by mělo iniciovat pravidelné akce, např. Zdravotní den města Bruntálu,
pochody proti rakovině a dalším civilizačním chorobám, vycházky pro seniory a podporu
pohybových aktivit dětí a mládeže (viz Koncepce podpory sportu a sportovních zařízení
v Bruntále).
Návrh aktivit/projektů
1.

Aktivně spolupracovat s poskytovateli zdravotní
péče, zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři
a specialisty (pravidelná společná jednání)

Koordinátor
MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Spolupráce
Poskytovatelé
zdravotnických služeb
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2.

Vytvořit motivační systém na podporu lékařských
praxí v Bruntále

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

-

3.

Iniciovat vznik pravidelných akcí zdravého
životního stylu, např. Den zdraví Bruntál a dalších

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Organizátoři akcí

Indikátory

Cílový stav

Počet společných jednání s poskytovateli
zdravotní péče

Min. 4x do roka

2019

Motivační systém na podporu lékařských praxí

Funkční systém

2020

Akce na podporu zdravého životního stylu
s účastí města

Min. 2 akce ročně

2020

Tematické
opatření 4.3

Termín (od kdy)

Zajištění bezpečnosti obyvatel

Cíle opatření
 Zvyšovat úroveň bezpečnosti obyvatel města Bruntálu a jeho návštěvníků
Popis opatření
O bezpečnost obyvatel Bruntálu se stará vedle Policie ČR i městem zřízená Městská policie
Bruntál. Město by i nadále mělo prostřednictvím činnosti městské policie ve spolupráci s Policií
ČR pracovat na zvyšování pocitu bezpečí u svých občanů. Využitím vhodných technických
prostředků a preventivními opatřeními dále snižovat úroveň kriminality a speciálně se
zaměřovat na lokality města s potenciálním výskytem nežádoucích sociálně-patologických
jevů. Konkrétní opatření jsou uvedena v Plánu prevence kriminality a Plánu protidrogové
politiky města Bruntálu.
Je nezbytné, aby se činnost Policie ČR a městské policie soustředila na prevenci sociálněpatologických jevů, proto je nezbytné provádět pravidelné kontroly a preventivní akce zejména
v potenciálně problémových lokalitách města. Je nutné se rovněž věnovat bezpečnosti
a prevenci v dopravě (viz opatření 2.1).
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Prohlubovat spolupráci města, městské policie a
Policie České republiky (pravidelná společná
jednání)

MÚ Bruntál
(vedení města)

MÚ Bruntál (Odbor
sociálních věcí), Městská
policie Bruntál, Policie
ČR v Bruntále

2.

Pokračovat v rozšiřování a obměně kamerového
systému ve městě

MÚ Bruntál
(Odbor
majetku,
investic
a dotací)

MÚ Bruntál (Odbor
sociálních věcí), Městská
policie Bruntál, Policie
ČR v Bruntále

3.

Naplňovat Plán prevence kriminality města
Bruntálu a provádět jeho vyhodnocování a
průběžné aktualizace

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Městská policie Bruntál,
Policie ČR v Bruntále,
poskytovatelé sociálních
služeb

4.

Naplňovat Plán protidrogové politiky města
Bruntálu na období 2017 – 2021 a provádět jeho
průběžné vyhodnocení a aktualizace

MÚ Bruntál
(Odbor
sociálních věcí)

Městská policie Bruntál,
Policie ČR v Bruntále,
poskytovatelé sociálních
služeb
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5.

Pokračovat v prevenci sociálně-patologických jevů
a důsledně uplatňovat vymáhání dodržování
pravidel města

MÚ Bruntál
(odbor
sociálních věcí)

Městská police Bruntál,
Policie ČR v Bruntále,
poskytovatele sociálních
služeb

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

Počet společných koordinačních jednání

Min. 4x do roka

2019

Kamerový systém

Dle potřeby

2019

Kriminalita a počet trestných činů ve městě

Jakékoliv snížení oproti
dnešnímu stavu

2019
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Prioritní oblast 5
Bruntál - aktivní a atraktivní město
Město může být atraktivní a aktivní, když vedle běžných funkcí nabízí pro své občany pestré
kulturní, sportovní a volnočasové možnosti. Podpora takových aktivit přispívá ke kulturní
vyspělosti, vzdělanosti a zdravému životnímu stylu obyvatel a posiluje jejich vzájemnou
soudržnost a sounáležitost s městem.
Kvalitní nabídku a obraz města je možné velmi dobře využít pro potřeby rozvoje cestovního ruchu.
Vhodný kulturně historický a přírodní potenciál a posílení Bruntálu jako města, které je bránou do
Jeseníků a „Městem mezi horami a vodou“, je možné využít k vlastní prosperitě a posilování
dobrého obrazu města koncepční prací a vhodným přístupem k rozvoji cestovního ruchu.
Tematické
opatření 5.1

Kultura a péče o historické dědictví

Cíle opatření
 Pečovat o historické dědictví města v souladu s podmínkami památkové péče a
ohledem na kulturní hodnoty města
 Zkvalitnit dostupnost kulturní nabídky pro obyvatele města
Bruntál musí nadále pečovat o své tradice, historický odkaz a rozvíjet svou kulturní nabídku.
V souladu s aktuálním Programem regenerace městské památkové zóny pečovat a nadále
pokračovat ve smysluplném využití architektonického dědictví a dbát na zachování autenticity
a integrity města (viz také opatření 1.1).
Důležité je zlepšovat podmínky pro rozvoj kultury, a to nejen jejich tradičních forem, ale rovněž
nových progresivních žánrů tak, aby výsledkem byly pestré možnosti pro obyvatele
a návštěvníky města. To zahrnuje podporu kulturních a společenských akcí ve veřejném
prostoru města a kulturních zařízení, která na území města působí.
Kulturní zařízení, která ve městě působí (městská knihovna, městské divadlo, muzeum
a zámek, kluby, galerie, kino, středisko volného času a další) by měly stále pracovat na kvalitě
kulturní nabídky a na vzájemném provázání a koordinaci činnosti. Prostor pro vlastní aktivní
kulturní vyjádření je nezbytné poskytnout také obyvatelům města, občanským iniciativám
a neprofesionálním kulturním, uměleckým a společenským aktivitám (viz také opatření 3.1).
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

V souladu s platným Programem regenerace MPZ
Bruntál pokračovat v obnově historického dědictví

MÚ Bruntál
(Oddělení
územního
plánování
a památkové
péče)

MÚ Bruntál (Oddělení
kultury), vlastníci
památkových a historicky
významných objektů

2.

Aktualizovat Program regenerace MPZ Bruntál na
období 2019+

MÚ Bruntál
(Oddělení
územního
plánování
a památkové
péče)

Krajský památkový ústav

3.

Koordinovat kulturní aktivity ve městě

MÚ Bruntál
(Oddělení
kultury)

Kulturní instituce na
území města, MIC,
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Koordinátor pro cestovní
ruch
4.

Informovat obyvatele a návštěvníky o kulturní
nabídce ve městě (kalendář akcí, sociální media,
MIC, tiskové zprávy atd.)

MÚ Bruntál
(Oddělení
kultury)

MÚ Bruntál (Tiskový
útvar), MIC, Koordinátor
pro cestovní ruch

Indikátory

Cílový stav

Počet podpořených akcí obnovy historického
dědictví

Zachovat současný

Aktualizace Programu regenerace MPZ

Schválený dokument

2019

Návštěvnost kulturních akcí ve městě

Zvýšení oproti
předcházejícímu období

2019

Tematické
opatření 5.2

Termín (od kdy)
Průběžně

Podpora rozvoje cestovního ruchu

Cíle opatření
 Zkvalitnit využití potenciálu cestovního ruchu a zlepšit podmínky pro spolupráci
subjektů cestovního ruchu ve městě a okolí
Popis opatření
Město Bruntál má velmi dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a přilehlém
okolí. Velký přírodní potenciál, dostupné hory a rozlehlé vodní plochy však nejsou doposud
adekvátně využity. Mimo zmiňované unikátní přírodní dědictví disponuje Bruntál širokou
nabídkou různorodých kulturních a společenských atraktivit, prvky rozvíjející se infrastruktury
cestovního ruchu - wellness centrum a dostupnost rozvíjejících se horských středisek.
V Bruntále a jeho okolí chybí koordinace aktivit spojených s cestovním ruchem a úroveň
spolupráce zainteresovaných subjektů je na nedostatečné úrovni. K cestovnímu ruchu je třeba
přistupovat jako k perspektivnímu zdroji příjmů a zaměstnanosti. Role města však spočívá
především ve vytváření podmínek propozitivní prostředí pro spolupráci.
Mezi vhodné aktivity města na podporu cestovního ruchu patří budování kapacitní veřejné
infrastruktury, která bude na zvýšenou návštěvnost města připravena, spolupráce na využití
stávajících objektů a veřejného prostoru pro účely cestovního ruchu nebo zajištění bezpečnosti
a informovanosti návštěvníků prostřednictvím činnosti městské policie, městského
informačního centra nebo kvalitního informačního systému.
Ve vztahu k okolí města, kde je největší potenciál, je nezbytné využít jeho význam
a prostřednictvím integračních platforem podpořit rozvoj tohoto území (Slezská Harta, horská
střediska v Jeseníkách atd.).
Podrobnější návrh aktivit, včetně akčního plánu a indikativního rozpočtu pro aktivity cestovního
ruchu, je součástí samostatné Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Bruntálu.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Zajistit koordinaci strategických aktivit cestovního
ruchu prostřednictvím zřízení pozice koordinátora
pro cestovní ruch

MÚ Bruntál
(vedení města)

Městem zřizované
organizace, spolky,
sportovní kluby

2.

Plnit doporučení a aktivity vycházející z platné
Koncepce rozvoje cestovního ruchu

MÚ Bruntál
(Koordinátor
pro cestovní
ruch, DMO)

Dle Koncepce rozvoje
cestovního ruchu

Indikátory

Cílový stav

Termín (od kdy)

69
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

Pozice koordinátora cestovního ruchu

Začlenění v organizační
struktuře a výkon činnosti

2019

Akční plán a vyhodnocení Koncepce rozvoje
cestovního ruchu

1x za rok nový akční plán a
vyhodnocení

2020

Tematické
opatření 5.3

Sport a volnočasové aktivity

Cíle opatření
 Nárůst sportovní aktivity občanů a navýšení zájmu o volnočasové aktivity
Popis opatření
Rozvoj sportu ve městě Bruntále je realizován v souladu s Koncepcí rozvoje sportu
a sportovních zařízení, která se věnuje třem základním tématům rozvoje sportu a
volnočasových aktivit.
Prvním tématem, na které je kladen speciální důraz, je sport mládeže. Úkolem je stimulovat
zájem dětí a mládeže o sport a pohybové aktivity. Cílem města by měla být snaha vybudovat
v mládeži návyk sportovat a vnímat sport jako samozřejmou součást životního stylu.
K naplnění takové ambiciózní vize je nezbytné nabídnout kvalitní zázemí, odbornou péči
a možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti s možností sportovního růstu až do kategorie
vrcholového a výkonnostního sportu.
Druhým tématem je kvalita sportovní infrastruktury města a její další rozvoj. V současné době
je velká část sportovní infrastruktury součástí školských zařízení. Ta je pak využívána v rámci
sportovní výuky a následně je poskytnuta k využití veřejností. Největším identifikovaným
problémem analýzy je stav a kvalita velké části sportovní infrastruktury ve městě. Současná
situace není dále udržitelná a nenapomáhá rozvoji zájmu o sportovní aktivity a zejména
nenapomáhá tvorbě pozitivního obrazu města Bruntálu jako aktivního a atraktivního města.
Cílem by tak měla být postupná modernizace stávající sportovní infrastruktury a výstavba
nových sportovišť. Tím bude zajištěno kvalitní zázemí pro všesportovní přípravu místních
sportovních klubů, sportovců, veřejnosti, dětí a mládeže.
Posledním tématem je rozvoj organizovaného sportu a akcí s možností účasti široké veřejnosti.
Sportoviště v Bruntále by měla být v takovém stavu, aby je bylo možno využívat pro široké
spektrum akcí. Provozování sportu a konání sportovních akcí závisí do jisté míry na
dostupnosti a rozmanitosti sportovních zařízení. Organizovaný rozvoj sportovišť, podpora jejich
výhodného pronajímání a obecná podpora významných sportovních akcí je v gesci města
a má potenciál zvýšit atraktivitu Bruntálu pro všechny cílové skupiny.
Návrh aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

1.

Pracovat na rozvoji spolupráce sportovních klubů,
škol, rodičů a dalších zainteresovaných skupin

MÚ Bruntál
(Odbor finanční
– Oddělení
školství)

Sportovní kluby, školy,
rodiče

2.

Prověřit možnost vytvoření speciální sportovní
organizace a pravidelně vyčleňovat část rozpočtu
města na inovaci sportovní infrastruktury

MÚ Bruntál
(sportovní
organizace)

Sportovní kluby

3.

Vytvořit jednotný systém (metodiku) podpory
sportovních klubů a sportovních akcí ve městě

MÚ Bruntál
(sportovní
organizace)

Sportovní kluby,
pořadatelé sportovních
akcí
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4.

Plnit doporučení a aktivity vycházející z Koncepce
rozvoje sportu a sportovních zařízení

MÚ Bruntál
(sportovní
organizace)

Městem zřizované
organizace, další odbory,
kluby, školy

Indikátory

Cílový stav

Počet zapojených spolupracujících subjektů
do společných aktivit

Všechny školy a
velká část sportovních klubů

2019

Studie proveditelnosti na založení speciální
sportovní organizace

Zhotovená studie
proveditelnosti

2019

Dokončení metodiky
systému

2020

Systém podpory sportovních klubů a akcí

Termín (od kdy)
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4

Financování Strategie rozvoje
Financování opatření, aktivit a konkrétních projektů musí být zajištěno prostřednictvím
vícezdrojového financování. Bruntál musí být schopen pro implementaci využívat různé zdroje
financování.
Zdrojem pro financování Strategie rozvoje musí být:









Rozpočet města Bruntálu, včetně rozpočtů organizací zřizovaných městem
Rozpočet Moravskoslezského kraje a jeho organizací
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Národní dotační tituly, např. NPPCR, SFDI, Restart atd.
Rozpočty měst a obcí na území Bruntálska
Ostatní veřejné instituce (např. správy CHKO, NPÚ, SŽDC, ŘSD)
Finanční zdroje soukromých subjektů (soukromé investice)
Finanční zdroje neziskových organizací (např. Euroregion Praděd, MAS Hrubý Jeseník,
Svazek obcí Bruntálsko atd.)

Finanční nároky pro implementaci Strategie rozvoje jsou s ohledem na dostupné informace
obtížně vyčíslitelné. Vyčíslení některých projektů vyžaduje vypracování speciálních studií, v rámci
kterých budou finanční potřeby upřesněny. Z tohoto důvodu jsou předpokládané finanční nároky
na implementace uvedeny pouze v návrhu Akčního plánu vždy na nadcházející období. Konkrétní
výše výdajů na jednotlivé aktivity závisí na rozhodnutí vedení města, přičemž vychází z aktuálních
rozpočtových možností města, včetně úspěšnosti města při získávání externích finančních zdrojů
(dotace, investice).
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5

Implementace a způsob monitoringu Strategie rozvoje
Nositelem Strategie rozvoje je na základě dokumentu schváleného radou a zastupitelstvem
města Tiskový a projektový útvar MÚ Bruntál. Kontrola implementace je zajištěna prostřednictvím
Akčních plánů.

Role jednotlivých subjektů v procesu implementace Strategie
rozvoje
V rámci implementace Strategie rozvoje je nutné vymezit role jednotlivých subjektů.
Tiskový a projektový útvar MÚ Bruntál


Tiskový a projektový útvar je pořizovatelem této Koncepce, která byla financována
prostřednictvím projektu "Bruntál - Strategie náš cíl". Odborný útvar dohlíží na naplňování
Strategie rozvoje města. Ze své pozice se také podílí na realizaci vybraných
aktivit/projektů.



V rámci Tiskového a projektového útvaru funguje pracovník, který je pověřen koordinací
Strategie rozvoje města. Náplní tohoto pracovníka je:
o

sledování vývoje implementace Strategie rozvoje,

o

pravidelná komunikace
aktivit/projektů,

o

spolupráce na plnění opatření, která jsou přímo v gesci vedení města,

o

vypracování vyhodnocení Strategie rozvoje na základě dodaných podkladů od
jednotlivých subjektů odpovědných za dílčí aktivity/projektu, včetně jeho
předložení radě města,

o

vedení seznamu indikátorů – sledování jejich průběžného vývoje,

o

vypracování Akčního plánu Strategie rozvoje ve spolupráci se subjekty
odpovědnými za dílčí aktivity/projekty, včetně předkládaní dokumentu radě
města,

o

shromažďování podnětů pro případnou úpravu/aktualizaci strategie.

se

subjekty

odpovědnými

za

plnění

dílčích

Řídící výbor Strategie rozvoje


Řídící výbor Strategie rozvoje je transformovaný pracovní orgán, který se zabýval
vytvářením Strategie, ustavený na úrovni města, který se na pravidelné bázi (cca 1x za
3 měsíce) v relevantním složení (odborné útvary města, zřizované organizace, další
organizace působící ve městě) schází v souvislosti s implementací. Řídící výbor vede
starosta města. Jednání se účastní pracovník pověřený koordinací Strategie rozvoje,
který spolupracuje na administrativním zajištění jednání.

Komise Rady pro integrovaný rozvoj města a další komise rady města
 Komise rady jsou odborné poradní orgány Rady města, ve kterých jsou pravidelně (cca
4-5x ročně) projednávány záměry vyplývající z realizace Strategie rozvoje. Komise rady
města rovněž projednává vyhodnocení Akčního plánu a nový Akční plán před jeho
předložením ke schválení radě.
Rada/zastupitelstvo města


Rada a zastupitelstvo města schvaluje Koncepci, případně její aktualizace. Rada města
každý rok projednává a schvaluje vyhodnocení předešlého Akčního plánu a nový Akční
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plán na další roční období. Dle jednotlivých záměrů realizovaných v rámci implementace
Strategie rozvoje rada, případně zastupitelstvo, schvaluje potřebné výdaje.

Akční plán – nástroj implementace a monitoringu Strategie
rozvoje
Akční plán je krátkodobý rozvojový dokument s platností na období 1 roku, který vypracovává
Tiskový a projektový útvar města. Každý Akční plán je nejprve projednán v Řídícím výboru,
příslušné komisi rady města a finálně schválen radou města Bruntálu. Akční plán pro následující
rok je radě města předložen ke schválení nejpozději 30. 11. každého roku platnosti Strategie
rozvoje. Následující Akční plán na období 2020 bude radě města předložen k 30. 11. 2019.
Základní Akční plán pro rok 2018/2019 je součástí návrhu Strategie rozvoje. Tento Akční plán by
měl být Tiskovým a projektovým útvarem dále rozpracován do konkrétních činností a průběžně
projednáván v pracovní skupině pro cestovní ruch a relevantní komisi rady.
Aktuální verze, včetně vyhodnocení předešlé verze Akčního plánu, je uveřejňována na webových
stránkách města.

Doporučená forma vyhodnocení Strategie rozvoje
Před vypracováním aktualizovaného Akčního plánu musí být pracovníkem pověřeným koordinací
Strategie rozvoje vypracováno vyhodnocení předešlého Akčního plánu, které je k projednání
předloženo společně s novým Akčním plánem radě města. Pro vyhodnocení jsou využity
indikátory uvedené v rámci schválené Koncepce.

Prioritní oblast 1
Pohodlný a perspektivní život v Bruntále

Veřejný prostor a bydlení
ve městě

Tematické
opatření

Aktivita/projekt

1.

Kultivovat veřejný
prostor či veřejná
prostranství na
základě územních
studií

2.

Pokračovat v
regeneraci městské
památkové zóny a
dalších kulturních a
přírodních památek na
území města

3.

Vypracovat novou
sociodemografickou
studii vývoje počtu
obyvatel ve vztahu
k bytovým potřebám a
trhu práce

Garant

Způsob naplnění
(komentář)

Finanční
náročnost
(v tis. Kč)

Indikátor
(pokud je
relevantní)
Aktuální
stav

Návrh dalšího
postupu
(požadavky na
schválení radou)

Cílový
stav
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4.

Vypracovat novou
Koncepci bydlení ve
městě

5.

Pokračovat v přípravě
vhodných lokalit pro
individuální výstavbu
rodinných domů

6.

Pokračovat
v regeneraci
panelových sídlišť
v Bruntále (sídliště
Dolní, 3. etapa sídliště
Květná, Pionýrská ul.,
K. H. Máchy)
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6

Akční plán na období 2018/2019
Akční plán zahrnuje klíčové priority v podobě vybraných aktivit a projektů, které vychází
z jednotlivých opatření Strategie rozvoje a na které by se město mělo v období 2018/2019
zaměřit. Nezahrnuje naopak aktivity, které mají průběžný charakter nebo méně prioritní aktivity.
Konkrétní aktivity/projekty jsou definovány na základě opatření uvedeném v jednotlivých
prioritních oblastech.
Na realizaci akčního plánu se podílí subjekty dle indikace uvedené v rámci jednotlivých opatření
Strategie rozvoje.

Č.

Název projektu/aktivity

Popis projektu/aktivity

Odhadované
náklady

Vazba
na
opatření

1.

Vytvořit pozici městského
architekta

Na základě výběrového řízení oslovit
renomované architektonické kanceláře a
vybrat městského architekta (urbanistu).
V rámci procesu rozhodování o veřejném
prostoru města a jednotlivých
infrastrukturních záměrech respektovat
názor městského architekta.

500 tis.

1.1

Vypracovat novou
sociodemografickou studii
vývoje počtu obyvatel ve
vztahu k bytovým
potřebám a trhu práce

Ve spolupráci s externím subjektem
vybraným na základě veřejné zakázky
vypracovat aktualizaci
sociodemografické studie města
Bruntálu s výhledem alespoň do roku
2030.

400 tis.

1.1

Pokračovat v přípravě
vhodných lokalit pro
individuální výstavbu
rodinných domů

V lokalitách „Skrboviská 2“ a „Za
Mlékárnou“ zintenzivnit projektovou
přípravu pro výstavbu rodinných domů.
Systematicky ve městě vyhledávat v
souladu s územním plánem další vhodné
lokality pro výstavbu. Pro tyto lokality
stanovit pravidla způsobu jejich
zastavění (ve spolupráci s městským
architektem).

Dle projektů

1.1

Vytvořit pracovní skupinu
pro koordinaci investičních
aktivit do technické
infrastruktury

Iniciovat vytvoření pracovní skupiny,
která bude složena s vlastníků technické
infrastruktury ve městě. Pro potřeby
pracovní skupiny připravit výhled
investičních akcí a pravidelně (alespoň
2 x do roka) konzultovat jejich realizaci
tak, aby byla zajištěna maximální
koordinace prováděných akcí (kvalita,
efektivita vynaložených prostředků,
zkrácení doby omezení pro obyvatele
města).

Zajištěno bez
dodatečných
nároků na
finanční
prostředky

1.2

Pověřit konkrétního pracovníka na MÚ
Bruntál jednáním mezi městem, školami,
rodiči a klíčovými subjekty trhu práce.
Vytvořit pracovní skupinu jako platformu

Zajištěno bez
dodatečných
nároků na

3.1

2.

3.

4.

5.

Iniciovat vznik pracovní
skupiny (diskuzní
platformy) mezi městem,

76
Projekt "Bruntál - Strategie náš cíl", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992.

6.

7.

8.

9.

10

11

školami, rodiči a klíčovými
subjekty trhu práce

pro pravidelnou diskuzi. Prostřednictvím
pověřené osoby zajistit exekuci návrhů,
které vyplynou z jednání pracovní
skupiny.

Podporovat spolkový život
v Bruntále

Provést analýzu výdajů města na
podporu spolkové činnosti, včetně
vyhodnocení efektivity spolupráce na
úrovni jednotlivých spolků. Na základě
jejich výsledků vytvořit nový systém
podpory spolků, který bude založen na
realizaci projektů s konkrétním
měřitelným přínosem pro obyvatele
města.

finanční
prostředky

Zajištěno bez
dodatečných
nároků na
finanční
prostředky

3.2

Vytvořit seznam investičních akcí
v systému Easy project, tzv. zásobník
projektů, který bude obsahovat jednotlivé
investiční akce. Pro každou investiční
akci vypracovat kartu projektu zahrnující
popis, cíl, rozpočet projektu,
předpokládané finanční krytí, typ
investora, termín zahájení a ukončení.
Tento zásobník průběžně aktualizovat.

400 tis.
(možnost
externí
spolupráce)

3.3

Provést aktualizaci již v minulosti
zavedeného systému řízení kvality (CAF)
s využitím externího poradenství.
Součástí aktivity by mělo být
znovuproškolení osob podílejících se na
implementaci CAF na MÚ Bruntál. Pro
realizaci projektů je možné využít
prostředky z evropských fondů.

300 tis.

3.3

Vypracovat Komunitní
plán sociální služeb na
území města Bruntálu na
léta 2019 - 2021

Ve spolupráci s externím dodavatelem
vypracovat aktualizaci Komunitního
plánu na další období. Před jeho
vypracováním provést vyhodnocení
původního plánu. Nový Komunitní plán
vypracovávat za účasti odborné a široké
veřejnosti.

-

4.1

Aktivně spolupracovat
s poskytovateli zdravotní
péče, zdravotními
pojišťovnami, praktickými
lékaři a specialisty
(pravidelná společná
jednání)

Pověřit konkrétního pracovníka MÚ
Bruntál koordinací a vytvořením diskuzní
platformy, která se bude pravidelně
(přibližně 2x ročně) systematicky zabývat
situací v oblasti poskytování zdravotní
péče ve městě. Prostřednictvím
pověřené osoby zajistit exekuci návrhů,
které vyplynou z jednání platformy.

Zajištěno bez
dodatečných
nároků na
finanční
prostředky

4.2

Prohlubovat spolupráci
města, městské policie a
Policie České republiky
(pravidelná společná
jednání)

Pověřit konkrétního pracovníka na MÚ
Bruntál jednáním mezi městem,
městskou policií a Policií České
republiky za účelem koordinace aktivit
v rámci města.

-

4.3

Vytvořit seznam
investičních akcí
(zásobník projektů)

Aktualizovat zavedený
systém řízení kvality
(CAF)
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12

13

Aktualizovat Program
regenerace MPZ Bruntál
na období 2019+

Ve spolupráci s externím subjektem
vybraným na základě veřejné zakázky
vypracovat aktualizaci Programu
regenerace MPZ Bruntál na období
2019+. Do aktualizace Programu aktivně
zapojit relevantní profesní skupiny a
veřejnost města.

400 tis.

5.1

Zajistit koordinaci
strategických aktivit
cestovního ruchu
prostřednictvím zřízení
pozice koordinátora pro
cestovní ruch

Schválit vytvoření nové pozice
koordinátora pro cestovní ruch a tuto
pozici začlenit do organizační struktury
pod přímé vedení města. Vybrat
vhodnou osobu s požadovanými
odbornými kompetencemi.

600 tis.

5.2

Studie proveditelnosti pro
záměr vytvoření speciální
sportovní organizace

Zpracovat studii proveditelnosti, která
poskytne veškerá data a informace
potřebné k rozhodnutí, zda vytvořit, či
nevytvořit speciální sportovní organizaci.
V případě, že závěry ze studie
proveditelnosti vytvoření organizace
podpoří, budou učiněny kroky k jejímu
vytvoření.

500 tis.

5.3

14
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7

Zkratky
BESIP

Bezpečnost silničního provozu

ČR

Česká republika

CAF

Common Assessment Framework

ČSÚ

Český statistický úřad

DSO

Dobrovolný svazek obcí

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

EU

Evropská unie

HUZ

Hromadná ubytovací zařízení

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ICT

Informační a komunikační technologie

KPSS

Komunitní plán sociálních služeb

MAS

Místní akční skupina

MHD

Městská hromadná doprava

MIC

Městské informační centrum

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPZ

Městská památková zóna

MÚ

Městský úřad

NNO

Nestátní nezisková organizace

NPPCR

Národní program podpory cestovního ruchu

NPÚ

Národní památkový ústav

MSK

Moravskoslezský kraj

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SFID

Státní fond dopravní infrastruktury

SHS ČMS

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

SLDB

Sčítání lidí, domů a bytů

SMO ČR

Svaz měst a obcí České republiky

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SŠ

Střední škola

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

ÚP

Úřad práce

ZŠ

Základní škola
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