B.2 SPECIFIKACE OPATŘENÍ (aktualizace usnesením ZM č. 955/19/21 ze dne 23.9.2021)
A. VEŘEJNÉ SLUŽBY
A.1 Kvalitní správa města
Číslo
aktivity
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.1.7

A.1.8

A.1.9

Aktivita
Komentář
Důsledná práce se strategickým plánem a jeho
pravidelná aktualizace
Úplná digitalizace úřadu
(vyřizování agendy z pohodlí domova, on-line platby; je
podána žádost o dotaci)
Další rozvoj mobilního rozhlasu informujícího občany
města o dění ve městě
Zavedení aplikace pro hlášení závad
(v rámci mobilního rozhlasu)
Aktivizace obyvatel
(posílení identifikace obyvatel s městem a jejich zapojení
do různých aktivit ve městě – pořádání setkání s občany
v jednotlivých částech města, podpora občanů při
činnostech ke zlepšení města, podpora sousedských
aktivit)
Spolupráce s okolními obcemi
(např. řešení komunikací, spolufinancování spojů veřejné
dopravy, odpadové hospodářství)
Spolupráce s místní akční skupinou
(vedle intenzivnější spolupráce při rozvoji vybraných témat
také MAS více představit občanům – čím se zabývá a kdo
s čím se na ni může obrátit)
Analýza bezpečnosti ve městě a činnosti městské policie
(analýza stavu a bezpečnosti města jako celku, možnosti
řešení problémů vandalismu a porušování veřejného
pořádku)
Vyřešení nevyhovujících prostor budovy MÚ na 8.
května
(nevyhovující stav objektu - tepelné úniky, statika,
rozvody vody, elektřiny, tepla, bariérovost;
nevyhovující pracovní podmínky zaměstnanců, plná
kapacita centrální spisovny, umístění úřadu v okrajové
části města)

Garant

Spolupráce

ORR
ÚT
OŠK
OŠK

OŠK

ST

Sdružení obcí
Rýmařovska

ST

MAS Rýmařovsko

OVV

Městská policie

ORR

A.2 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Podpora fungování dětské skupiny
A.2.1 (pro děti ve věku 1–3 roky, udržení i po skončení
financování z dotačního projektu)
Rekonstrukce budov MŠ Revoluční, 1. máje, Jelínkova
A.2.2 Janovice,
(kultivace vnitřních prostor, zvýšení bezpečnosti)

Garant

Spolupráce

OŠK

ORR

MŠ
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Číslo
aktivity
A.2.3
A.2.4
A.2.5

A.2.6

A.2.7
A.2.8

Aktivita
Komentář
Zastřešení vstupu do školní jídelny na 1. máje
Zastřešení vedlejšího vstupu do ZŠ Jelínkova
Multifunkční půdní vestavba ZŠ
(jen s dotační podporou, k diskuzi je potřebnost ve
vztahu ke kapacitám ZŠ)
Podpora projektů škol ke zkvalitnění vzdělávání
(v investiční oblasti např. odborné učebny, dílny apod.,
v neinvestiční oblasti např. důraz na posilování
regionální identity žáků)
Úprava zahrady ZŠ Národní 15
(školní arboretum s altánem + terasy)
Vybudování dětského dopravního hřiště na ulici 1. máje

A.2.9

Zajištění vhodnějších prostor pro ZUŠ

A.2.10

Využití budovy SSOŠ PRIMA

Garant

Spolupráce

ORR
ORR

ZŠ
ZŠ

ORR

ZŠ

OŠK

MŠ
ZŠ

ORR

ZŠ

ORR
ORR

ZUŠ,
Moravskoslezský
kraj

ST

A.3 Zajištění zdravotních a sociálních služeb
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Podpora příchodu nových lékařů
A.3.1 (zejména zubní lékaři, bezúročná půjčka města, výhodné
městské bydlení)
Příprava prostor pro umístění ordinací lékařů
A.3.2
(Bartákova 21)
Podpora rozvoje sociálních služeb dle Plánu rozvoje
A.3.3
sociálních služeb
Podpora vzniku nízkoprahového zařízení pro děti
A.3.4
a mládež
Vybudování domu s pečovatelskou službou na ulici
Lidická
A.3.5
(započetí realizace v roce 2020, pokud bude získána
dotace)
Vybudování domova se speciálním režimem
A.3.6 v Rýmařově / Rozšíření kapacit domova se speciálním
režimem v Dolní Moravici
A.3.7 Zkvalitňování služby Seniortaxi
Opravy hřbitova
A.3.8 (oprava fasády smuteční síně a obvodových zdí, úprava
cest mezi hroby, zejména pak páteřní cesty)
Vybudování kolumbária
A.3.9
(je ve studii hřbitova)

Garant

Spolupráce

ST
ORR
OSV
OSV

OSV

ORR
OSV
ORR

Městské služby
Rýmařov

ORR
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A.4 Podpora volnočasových aktivit
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Podpora sportu dle Programů podpory tělovýchovy
A.4.1
a sportu
Podpora kulturních a zájmových aktivit v rámci
A.4.2
Programů podpory zájmových aktivit
Vybudování speciálních sportovních prvků k podpoře
A.4.3 sportování dětí
(horolezecká stěna do tělocvičny, mini Jump park)
Podpora technických a přírodovědných aktivit
A.4.4
Střediska volného času Rýmařov
Obnova a pořízení nových herních prvků na dětských
A.4.5
hřištích
Vybudování sportovních prvků pro starší děti
A.4.6
(parkour, pumptrack)
Vybudování multifunkční sportovní haly
A.4.7
(podmínkou je získání vhodných pozemků)
A.4.8 Zastřešení zimního stadionu
A.4.9 Podpora spolku v rekonstrukci městského divadla
Vybudování multifunkčních hřišť v Jamarticích
A.4.10
V prostorách fotbalového hřiště
Vybudování multifunkčních hřišť v Janovicích
A.4.11
Místo stávajícího asfaltové plochy na ulici Školní
Vybudování skateparku v Rýmařově
A.4.12
Na ulici Žižkova vedle hřiště s umělým povrchem
Rekonstrukce/výstavba nové tribuny na fotbalovém
A.4.13 stadionu
(s podmínkou získání dotace)

Garant

Spolupráce

OŠK
OŠK
ORR
OŠK

Středisko volného
času Rýmařov

ORR
ORR
ORR
ORR
OŠK

Byterm

ORR
ORR
ORR
ORR

SK Jiskra

Garant

Spolupráce

ODS

Moravskoslezský
kraj
Sdružení obcí
Rýmařovska

ODS

Moravskoslezský
kraj
Sdružení obcí
Rýmařovska

ST

Správa železnic

B. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
B.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Zvýšení počtu mezikrajských spojů
(zejména Ostrava-Bruntál-Rýmařov-Šumperk a OlomoucB.1.1
Rýmařov-Jeseník, otázka finanční náročnosti, řešit ve
spolupráci s obcemi ve Sdružení obcí Rýmařovska)
Zlepšení návazností spojů
(zejména o víkendech, např. návaznost na rychlíky ve
B.1.2 Valšově i o víkendech, návaznost spojů z Rýmařova
a Břidličné na spoje Bruntál–Opava, návaznost autobusů
do Uničova a do Šternberka na vlaky do Olomouce)
B.1.3 Iniciace / podpora rekonstrukce vlakového nádraží
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B.2 Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a parkovišť
Číslo
Aktivita
aktivity Komentář
Rekonstrukce komunikace Pivovarská (úsek od 1. máje
B.2.1
po Hornoměstskou)
B.2.2 Rekonstrukce komunikace v ulici U Rybníka
Rekonstrukce mostu za Městskými službami mezi
B.2.3
ulicemi Palackého a Podolská
Rozšíření parkoviště na sídlišti Příkopy
B.2.4 (umožnění průjezdu složek integrovaného záchranného
systému)
Rekonstrukce komunikací Strálecká, Slunečná, Polní,
B.2.5 Luční, Nová
(musí předcházet rekonstrukce kanalizace a vodovodu)
B.2.6 Rekonstrukce komunikace Bednářská
Rekonstrukce komunikace J. Sedláka I
B.2.7 (úsek před Jednotou vč. Propojení Sadová/ Divadelní/
Havlíčkova, včetně parkoviště před jednotou)
Rekonstrukce komunikace J. Sedláka II
B.2.8 (úsek od křižovatky u SOŠ kolem bývalého soudu k ulici
Bartákova, je zpracován projekt)
Rekonstrukce komunikace Husova
B.2.9
(včetně veřejných ploch a parkování)
Rekonstrukce komunikace Lipová
B.2.10 (včetně chodníku, pokud se podaří vyřešit vlastnické
vztahy, tak včetně parkoviště)
Rekonstrukce komunikace J. Fučíka
B.2.11
(úsek nad „Hroznem“)
Rekonstrukce komunikace Žižkova
B.2.12
(úsek mezi ulicí Revoluční a parkovištěm Dukelská)
B.2.13 Rekonstrukce komunikace U Potoka (Černá ulička)
Vybudování přístupové komunikace a parkoviště na
B.2.14
Opavské 22
Vybudování parkoviště na ulici 8. května u městského
B.2.15
úřadu
Zlepšení zimní údržby komunikací
B.2.16 (zohlednění potřeb údržby při výstavbě/rekonstrukci
chodníků a komunikací)
Vybudování parkoviště na ul. 8. května (před
B.2.17
tenisovými kurty)
Oprava komunikace 1. máje
(od KB směrem dolů k ul. Pivovarská, úprava parkovacích
B.2.18
ploch mezi bytovými domy a úprava ploch pro umístění
sběrných nádob)
Vybudování parkoviště na spojnici ulic Žižkova a Úvoz
B.2.19
za zimním stadiónem
B.2.20 Rekonstrukce ulice Jesenická vč. vybudováni chodníku
B.2.21 Rekonstrukce ulice Mlýnská

Garant

Spolupráce

ORR
ORR
ORR
ORR

ORR
ORR
ORR

ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
OŽP

Městské služby
Rýmařov

ORR

ORR

ORR
ORR
ORR
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Číslo
Aktivita
aktivity Komentář
Vybudování komunikace k RD za Dětským domovem
Edrovice
B.2.22
(nyní penetračka, stísněné poměry v úseku kolem
Podolského potoka)
Vybudování účelové cesty k rybníku Lom II
B.2.23
(naproti výjezdu z ulice Jesenická)
B.2.24 Rekonstrukce účelové cesty k ČOV
B.2.25 Rekonstrukce mostů a lávek

Garant

Spolupráce

ORR

ORR
ORR
ORR

B.3 Rekonstrukce a dobudování infrastruktury pro pěší a cyklisty
Číslo
aktivity
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.6
B.3.7
B.3.8
B.3.9
B.3.10
B.3.11
B.3.12

Aktivita
Komentář
Rekonstrukce a dobudování chodníků Opavská
Rekonstrukce chodníků Lidická
Rekonstrukce chodníků Dukelská
Rekonstrukce a dobudování chodníků Okružní
(chodník kolem Teplo Rýmařov)
Rekonstrukce chodníků Revoluční
(společně s krajskou komunikací)
Rekonstrukce uličky a schodů Příkopy (Kozí ulička)
Vybudování chodníku pro pěší a cyklostezky
v Edrovicích
Vybudování cyklostezky Janovice
Vybudování cyklostezky Opavská
Vybudování cyklostezky Jamartice
Zřízení nových přechodů pro chodce
(zejména poliklinika, Okružní u autobusového nádraží)
Infrastruktura pro cykloturistiku
(nabíječky pro elektrokola, přístřešky)

Garant

Spolupráce

ORR
ORR
ORR
ORR
ORR

Moravskoslezský
kraj

ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
ORR
ORR

MAS

Garant

Spolupráce

ZM

VaK Bruntál

OŽP

Městské služby
Rýmařov

B.4 Zkvalitnění technické infrastruktury
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Rozhodnutí o tom, zda město vloží kanalizační
B.4.1
infrastruktury města do VaKu
Řešení kapacit a fungování čistírny odpadních vod
B.4.2
(současně vyřešit i otázku hygienizace/nehygienizace kalů)
Řešení čištění vod v místních částech
B.4.3 (dotační podpora individuálních domovních ČOV, revize
pravidel, spolupráce s VŠB-TU Ostrava v oblasti analýz)
B.4.4

Obnova zdrojů veřejného osvětlení

B.4.5

Instalace veřejné wifi v některých částech města
(např. náměstí, Flemmichova zahrada, autobusové
nádraží – přiznána dotace na 10 venkovních
přístupových bodů)

OŽP
ORR

Městské služby
Rýmařov

ÚT

Městské služby
Rýmařov
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Číslo Aktivita
aktivity Komentář
B.4.6 Rozšíření (modernizace) kamerového systému
Vybudování technické infrastruktury pro rodinné
B.4.7 domy v Edrovicích
(7 domů, část B)
Modernizace bytového fondu v majetku města
B.4.8
(realizace Byterm)
B.4.9 Zachování stávajícího počtu nájemních bytů
B.4.10 Snižování energetické náročnosti bytových domů
Efektivní hospodaření s energiemi a využití místních
zdrojů
B.4.11
(např. využití biomasy, kogenerační jednotky; inspirace
viz MAS Opavsko)
Výběr a příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů
B.4.12
(vybudování technické infrastruktury)

Garant

Spolupráce

OVV

Městská policie

ORR
Byterm
Byterm
Byterm
ORR

OŽP

ORR

C. HOSPODÁŘSTVÍ
C.1 Spolupráce s podnikateli
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Pokračování komunikace s místními podniky a
součinnost při jejich rozvoji
C.1.1
(vedení města se potkává s většími podnikateli – město
informuje o plánech a zjišťuje potřeby)
Informování potenciálních investorů o možnostech
C.1.2
podnikání
Zachování příznivých podmínek pro pronájem
C.1.3 nebytových prostor ve vlastnictví města
(výše nájemného)
Spolupráce na technické přípravě ploch/prostor pro
C.1.4 podnikání
(potenciál mají plochy v soukromém vlastnictví)
Podpora využití brownfieldů
C.1.5 (město vlastní pouze drobné, většina je v soukromém
vlastnictví)
Spolupráce s MAS při podpoře podnikání
C.1.6
(zejména s ohledem na potřeby menších podniků)

Garant

Spolupráce

ST

Hospodářská
komora

OF

Hospodářská
komora

Byterm

ORR

podnikatelé

ORR

Hospodářská
komora

ORR

MAS Rýmařovsko
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C.2 Rozvoj cestovního ruchu
Číslo Aktivita
aktivity Komentář
Podpora využití zámku Janovice
(zámek je v majetku státu, specifikace částí, které by
C.1.1
město chtělo využívat – obřadní síň, výstavní prostory,
trvalé expozice atd.)
Modernizace muzea
(dostavba budovy, vybudování bezbariérového přístupu,
C.1.2
rekonstrukce vnitřních prostor a obnova expozic muzea vše s podmínkou získání dotace)
Revitalizace zámeckého parku
C.1.3 (celková obnova – chodníky, lavičky, odpočívadla, vodní
prvky, osvětlení)
Spolupráce s místními aktéry na tvorbě turistických
produktů
C.1.4 (zvážit co zvládne destinační management, zapojení
MAS; je třeba najít osobu/subjekt, kteří dají aktéry
dohromady a budou koordinovat vznik produktů)
Posílení spolupráce s destinačním managementem
C.1.5 (roli destinačního managementu turistické oblasti
Jeseníky-východ plní Euroregion Praděd)
Hledání způsobů vzniku a udržení kvalitních
C.1.6
stravovacích a ubytovacích zařízení
Spolupráce se střední odbornou školou
C.1.7
(zapojení oborů s vazbou na cestovní ruch)
C.1.8 Propojení cyklostezek pro turistiku
Okruhy pro inline kolem vodní nádrže v Edrovicích
(umístění posilovacích strojů a prvků pro parkour, vazba
C.1.9
na opatření D.1.6 a A.4, aktivita Vybudování
venkovního koupaliště)
Vybudování turistické atrakce
(vytvoření nějakého turistického „lákadla“, na něž bude
možné nabalovat další činnosti; přitáhne návštěvníky
a vznikne prostředí, kde budou ekonomicky rentabilní
C.1.10 další podnikatelské aktivity v cestovním ruchu; ideální je
využití množství turistů v Dolní Moravici, Malé
Morávce, Karlové Studánce – nápad na jejich přilákání
do Rýmařova, aby v rámci svého pobytu chtěli zajet i do
Rýmařova)

Garant

Spolupráce

OŠK

Městské muzeum
Rýmařov
Národní
památkový ústav

Městské
muzeum
Rýmařov

OŠK

ORR

Národní
památkový ústav

OŠK

podnikatelé
Sdružení obcí
Rýmařovska
MAS Rýmařovsko

OŠK

Euroregion Praděd

OŠK

podnikatelé

OŠK

Gymnázium a SOŠ
Rýmařov

ORR
ORR

OŠK

Euroregion
Praděd
podnikatelé
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D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 Zlepšení stavu krajiny
Číslo
aktivity
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7

Aktivita
Komentář
Příprava a realizace záměrů identifikovaných Územní
studií krajiny SO ORP Rýmařov ve spolupráci
s okolními obcemi
Realizace územních systémů ekologické stability
Stránské
Realizace územních systémů ekologické stability
Edrovice
Realizace územních systémů ekologické stability
Jamartice I
Realizace územních systémů ekologické stability
Jamartice II
Vybudování vodní nádrže Edrovice s rekreační zónou
(nad Edrovickým rybníkem, bude budováno s ohledem
na možnost venkovního koupání)
Dosažení úpravy koryta Podolského potoka

Garant

Spolupráce

OŽP

Sdružení obcí
Rýmařovska

OŽP
OŽP
OŽP
OŽP
OŽP
OŽP

D.2 Řešení problémů životního prostředí
Číslo
aktivity
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.2.6
D.2.7

Aktivita
Komentář
Obnova lesních porostů v majetku města
(řešení dopadů kůrovcové kalamity)
Tlak na intenzivní kontrolu hliníkárny na Opavské
ulici ze strany KHS (ovzduší, hluk) a využívání areálu
na 8. května (odpad)
Zavedení monitorování úrovně znečištění ovzduší ve
městě a poskytování informací občanům o jeho stavu
Pokračování podpory dotací na pořízení nových kotlů
(poradenství při podávání projektů, poskytování půjček
občanům)
Řešení černých skládek
(často vznikají u sběrných míst)
Komplexní řešení odpadů
(separace, četnost svozů, druhovost separace – v rámci
DSO se zpracovávají analýzy, co zlepšit)
Osvěta v oblasti třídění odpadů

Garant

Spolupráce

Spojené
lesy

OŽP

OŽP

OSÚ, KHS

OŽP
ORR
OŽP

Městské služby
Rýmařov

OŽP

Městské služby
Rýmařov

OŽP

Městské služby
Rýmařov

Garant

Spolupráce

D.3 Zlepšování vzhledu města
Číslo
aktivity
D.3.1
D.3.2

Aktivita
Komentář
Vybudování veřejného WC ve Flemmichově zahradě
Více zeleně a okrasných rostlin v centru města a v
dalších vytipovaných lokalitách

ORR
OŽP

Městské služby
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Číslo
aktivity
D.3.3
D.3.4

Aktivita
Komentář
Instalace drobných uměleckých prvků na veřejných
prostranstvích
Úpravy prostranství ve vlastnictví města mezi domy
Sokolovská, Bartákova, J. Sedláka
(výsadba, lavičky, parkoviště)

Garant

Spolupráce

OŠK

VŠB Ostrava

ORR

Úpravy okolí nového rybníka na Okružní ulici

D.3.6

Výkup rozestavěného objektu banky na ulici Husova
ST
Zlepšení stavu prostranství z části nebo zcela ve
vlastnictví jiných subjektů
ORR
OF
(předpokladem realizace je získání pozemků nebo
jednání se stávajícím vlastníkem o společném postupu)
Parkoviště na Lipové – pozemek parc. č. 72 v soukromém vlastnictví pro vybudování
parkoviště (viz opatření B.2)
Prostranství mezi sídlištěm Dukelská a zimním stadiónem – pozemek parc. č. 2099 ve
vlastnictví ÚZSVM pro výsadbu, chodníky a lavičky
Prostranství u Statku – pozemek parc. č. 1588 ve vlastnictví SPÚ, objekt váhy na pozemku
parc. č. 1587 v soukromém vlastnictví – je zpracována studie (kolonáda – mlýnské kolo,
úprava křižovatky, zeleň, lavičky a parkoviště)
Park u Pivovaru Excelent – pozemek parc. č. 172 ve vlastnictví ÚZSVM (výkup) a č. 171
společnosti L.K.E. Pivovarská s.r.o. (možná směna za část pozemku parc. č. 219/1 –
parkoviště před hotelem) – pro výsadbu, chodníky, lavičky
Parkoviště u budovy úřadu 8. května – z části zasahuje do pozemku parc. č. 1912/4 ve
vlastnictví SPÚ – pro vybudování parkoviště, rekonstrukci autobusové zastávky, výsadbu,
lavičky (viz opatření B.2)
Autobusová zastávka na 8. května u průzkumu – z části zasahuje do pozemku parc.
č. 1650/1 ve vlastnictví MS kraje – umístění menší autobusové zastávky, nová cesta
(točna), výsadba
Prostranství nad tělocvičnou Gymnázia na Sokolovské ulici – pozemek parc. č. 506/1 ve
vlastnictví Hedva Prima a.s., pozemek parc. č. 507/2 je v soukromém vlastnictví a je na
něm vázáno několik exekucí, pozemek 506/2 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
(vedeno jednání o bezúplatném převodu části pozemku městu) – pro rekultivaci lesa,
vybudování chodníků, umístění laviček, sportovních prvků
Prostranství v zahradě Hedvy ve směru k vodárně – pozemky parc. č. 477 a 478
v soukromém vlastnictví – pro rozšíření areálu zahrady Hedvy
Objekt bývalé prádelny v areálu nemocnice – objekt bez č. p., na pozemku parc. č. 446
v soukromém vlastnictví
Prostranství kolem domu Opavská 26, 28 – pozemek parc. č. 1657/1 ve vlastnictví SPÚ –
vybudování bezpečné přístupové cesty a parkoviště
Rekonstrukce kostela v Jamarticích
Byterm
(kulturní památka)
Revitalizace parků Julia Sedláka, u kaple V Lipkách
ORR
Revitalizace parku Janovice u komunikace č. 11 za
ORR
autobusovou zastávkou

D.3.7

D.3.8
D.3.9
D.3.10

ORR

Městské služby
Rýmařov

D.3.5
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