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1

ÚVOD

MČsto KopĜivnice je významným a tradiþním hospodáĜským subjektem severní Moravy.
Transformace ekonomiky v minulých letech pĜinesla zmČny ve struktuĜe hospodáĜství
s restrukturalizací dĜíve nosných odvČtví ve mČstČ a dynamický rozvoj malých a stĜedních
podnikĤ a služeb. ZmČny vnČjších podmínek, uplatĖování tržních principĤ ekonomiky spolu
s nutností Ĝešit vlastní problémy mČsta vyvolávají požadavky na zmČnu postupĤ orgánĤ
mČsta KopĜivnice.
Tyto a další skuteþnosti, ale také vČdomí nezbytnosti systémového a koordinovaného
pĜístupu k Ĝešení rozvoje mČsta, pĜivedly pĜedstavitele mČsta KopĜivnice v prosinci r. 2006
k rozhodnutí pokraþovat v aktivním pĜístupu v oblasti rozvoje mČsta a zpracovat „Strategický
plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022“. Tento strategický dokument, který
navazuje na pĜedchozí strategický plán, formuluje strategické cíle mČsta na zvolené období
a dále je konkretizuje ve formČ pĜíslušných priorit, opatĜení a aktivit, vþetnČ stanovení
zpĤsobu financování a implementace.
Strategický plán je v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategií udržitelného
rozvoje ýR pro léta 2007-2013, která je základním rozvojovým dokumentem na národní
úrovni. Dále strategický plán zohledĖuje regionální strategii, kterou je Program rozvoje
územního obvodu Moravskoslezského kraje 2005-2008 a Regionální operaþní program
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Strategický plán mČsta, obdobnČ jako uvedené
národní a regionální strategie, je postaven na pĜedpokladu udržitelného rozvoje ekonomiky
ýR a regionu.
Strategický plán pĜispívá k vytvoĜení lepší konkurenceschopnosti mČsta pĜi Ĝešení
konkrétních rozvojových projektĤ, které umožní další rozvoj mČsta a pĜispČjí ke zvýšení
kvality života jeho obþanĤ.
Všemi kapitolami plánu prolíná skuteþnost, že mČsto KopĜivnice vychází – jako þlen asociace
Národní síĢ Zdravých mČst ýR (NSZM)1 – z principu udržitelného rozvoje. Jeho uplatĖování
není, na rozdíl od historicky chybného chápání, pouze záležitostí životního prostĜedí, ale také
(ne-li pĜedevším) souþástí zbývajících dvou pilíĜĤ sociálního a ekonomického rozvoje.
Komunitní Plán Zdraví a kvality života KopĜivnice se stal jedním z podkladĤ pro tvorbu
strategického plánu stejnČ jako další koncepce a studie zpracované pro mČsto KopĜivnice.
Atributy Zdravého mČsta, jako již zmínČné komunitní plánování a dále ex-ante projednávání
dokumentĤ s veĜejností, zlepšení informovanosti apod., se staly také základem pro proces
zpracování strategického plánu. Zapojením soukromého sektoru, neziskových a ostatních
veĜejných institucí a samozĜejmČ i veĜejnosti ve mČstČ se podaĜilo rozšíĜit a navázat nové
partnerství a zlepšit spolupráci nejen pĜi hledání shody na tom, co je pro mČsto nejdĤležitČjší
pĜi vypracování strategie, ale zejména pĜi následné realizaci konkrétních aktivit a projektĤ
tohoto strategického plánu.
MČsto KopĜivnice využilo možnosti získat pro zpracování plánu metodickou podporu v rámci
projektu Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitČ“ podpoĜeného ze Spoleþného
regionálního programu (SROP). Díky tomuto projektu mČsto získalo metodiky a zpracovatele
výstupĤ a návrhové þásti – Agenturu pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava. Zpracovatelem
analytické þásti strategického plánu byla firma SPF Group, v. o. s. Profil vycházel také ze
soubČžnČ zpracovávaného prĤzkumu podnikatelského prostĜedí provedeného Centrem

1

ěádným þlenem asociace Národní síĢ Zdravých mČst ýR od 1.1.2004
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podnikání a rozvoje, s. r. o., a z prĤzkumu veĜejného mínČní z roku 2005 zpracovaném
firmou Augur Consulting, s. r. o.
VytvoĜení strategického plánu není jednorázovým krokem vedení mČsta, ale zahájením
systému jeho implementace jako kontinuálního procesu zkvalitĖování systému strategického
Ĝízení mČsta. PĜedpokladem pĜitom je, že tento dokument bude sloužit jako opora pro
rozvojové aktivity všech kopĜivnických subjektĤ, které pĜipravují k realizaci zámČry, které jsou
v souladu s danou strategií. Tím si vytváĜí mČsto KopĜivnice silnou stránku a konkurenþní
výhodu, kterou ocení jak obþané mČsta, tak i potenciální (místní i zahraniþní) investoĜi
a návštČvníci mČsta.

Postup, metodika a zapojení veĜejnosti do zpracování plánu
Zpracování plánu bylo zahájeno v únoru 2007, kdy byla ustavena Komise pro strategický
rozvoj, která následnČ Ĝídila celý proces vytváĜení strategického plánu a do budoucna bude
dohlížet nad jeho realizací. ýlenové Komise pro strategický rozvoj reprezentují rĤzné
názorové a zájmové skupiny jednotlivcĤ i organizací veĜejnoprávních, soukromých firem,
finanþních institucí, škol a úĜadĤ. Seznam þlenĤ Komise pro strategický rozvoj je uveden
v jedné z pĜíloh tohoto dokumentu.
Požadavkem zástupcĤ mČsta bylo zapojit do celého procesu co nejvíce veĜejnost
a obyvatele místních þástí: Lubina, Mniší a Vlþovice. Proto byly zĜízeny i Místní strategické
komise složené z þlenĤ komisí pro místní þásti, kteĜí si k sobČ pĜizvali osoby, o nichž si
mysleli, že by mohly mít zajímavé podnČty a nápady pro rozvoj místních þástí. Na zaþátku
celého procesu soubČžnČ se zpracováním analýzy souþasného stavu mČsta probČhla dvČ
pracovní jednání tČchto komisí, s jejichž výstupy se dále pracovalo pĜi zpracování þásti
návrhové.
První fáze Ĝešení projektu byla zamČĜena na získání konkrétních údajĤ o mČstČ, které se
staly základem pĜi vytváĜení Profilu mČsta KopĜivnice. Na jeho vytváĜení se podílely
pĜíslušné odbory MČstského úĜadu KopĜivnice, již zmínČné komise, ýeský statistický úĜad
a další instituce, které poskytly aktuální informace a data o obyvatelstvu, místní ekonomické
základnČ a ekonomickém prostĜedí, infrastruktuĜe, bydlení, životním prostĜedí apod. ýlenové
zpracovatelského týmu v této fázi vycházeli z prĤzkumu podnikatelského prostĜedí ve mČstČ
a prĤzkumu veĜejného mínČní. Z takto získaných podkladĤ byla provedena socioekonomická
analýza mČsta, která se stala základem dokumentu Profil mČsta KopĜivnice.
Vzhledem k obsáhlosti problematiky však standardnČ do profilu mČsta není možné zaĜadit ty
detailní informace, které jsou specifické pro nČkterou z místních þástí, a které nepatĜí mezi
nejvýznamnČjší zjištČní v mČĜítku celého mČsta. Proto byly v souladu s požadavky zadání na
zpracování Profilu mČsta KopĜivnice vytvoĜeny také „subprofily“ místních þástí Lubina,
Vlþovice a Mniší (viz jedna z pĜíloh dokumentu), které obsahují vybrané informace
o rozvojových specifikách jednotlivých místních þástí a umožnily místním strategickým
komisím spolu s obþany místních þástí využít zpracovaný text a SWOT analýzy k návrhu –
z hlediska místních þástí specifických – cílĤ a opatĜení, a zvýšit tak význam všech
doporuþovaných krokĤ i v „konkurenci celomČstských opatĜení“.
Na základČ výstupu profilu mČsta a SWOT analýz mČsta a jeho místních þástí schválila
Komise pro strategický rozvoj vizi mČsta KopĜivnice a dohodla se na þtyĜech prioritních
oblastech rozvoje, kterými je nutno se pĜedevším zabývat, aby bylo možno naplnit vizi
a zajistit potĜeby a pĜedpoklady pro další rozvoj mČsta.
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Prioritní oblasti byly stanoveny takto:
•
•
•
•

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ;
Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí;
Sociální zázemí;
Image mČsta.

Dále Komise pro strategický rozvoj na svých pravidelných zasedáních pĜijímala
a schvalovala dílþí výstupy strategického plánu, které vzešly ze þtyĜ pracovních skupin,
které komise zĜídila.
Komise pro strategický rozvoj vytipovala þleny z Ĝad odborné a zájmovČ organizované
veĜejnosti. Bylo navrženo, aby jednání pracovních skupin byla otevĜena veĜejnosti – aby
veĜejnost byla o setkání skupin informována a mohla se jich úþastnit. Díky tomuto procesu se
pracovní skupiny mnohdy rozšíĜily z 15 - 20 nominovaných þlenĤ na 30 - 40 þlenĤ, kteĜí se
pod metodickým vedením þlenĤ zpracovatelského týmu pravidelnČ scházeli mezi zasedáními
Komise pro strategický rozvoj a pĜipravovali jí dílþí výstupy strategického plánu ke schválení.
KromČ dopracování SWOT analýzy se pracovní skupiny podílely pĜedevším na podrobném
rozpracování priorit, opatĜení a aktivit v návrhové þásti plánu. Seznam þlenĤ pracovních
skupin je uveden v jedné z pĜíloh tohoto dokumentu.

NejdĤležitČjším výstupem strategického plánu je jeho návrhová þást – nadefinované priority,
opatĜení k jejich Ĝešení a konkrétní aktivity s urþením pĜínosu a výstupĤ, zúþastnČných
subjektĤ, mČĜitelných ukazatelĤ, odhadu finanþní nároþnosti a vztahu k územnímu plánu.
V následující þásti strategického plánu byla vyjádĜena návaznost na komunitní plánování,
projektové Ĝízení a na zdroje financování z EU. ýlenové zpracovatelského týmu spolu
s vedením mČsta a Komisí pro strategický rozvoj rovnČž navrhli systém implementace
a kontroly realizace strategického plánu.
KromČ toho, že všech pČt jednání pracovních skupin bylo veĜejných, byla dále
zorganizována dvČ veĜejná projednání ve všech tĜech místních þástech a jedno velké
veĜejné fórum v centru mČsta. V rámci celého procesu bylo postupnČ sesbíráno množství
pĜipomínek, námČtĤ a nápadĤ, které veskrze potvrzují potĜebu mnoha vČcí, které byly do
plánu naformulovány pracovními skupinami.
ProstĜednictvím pracovních skupin, místních strategických komisí v LubinČ, Vlþovicích
a Mniším a zapojení veĜejnosti se díky tomuto postupu na tvorbČ plánu podílelo témČĜ 200
KopĜivniþanĤ (bez úþastníkĤ fóra). Fóra se dle prezenþní listiny zúþastnilo 190
obþanĤ. Rozdáno kolemjdoucím bylo cca 370 brožur s pracovní verzí plánu, které si lidé
odnesli domĤ.
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2

PROFIL MċSTA

PĜedložený profil mČsta KopĜivnice obsahuje analýzu sociálních, ekonomických
a environmentálních podmínek rozvoje mČsta a jeho úþelem bylo vytvoĜit podklad pro
rozhodování klíþových aktérĤ o rozvojových prioritách v rámci strategického plánu mČsta.
Cílem analýzy není podat vyþerpávající obraz o mČstČ, ale shromáždit vybrané informace,
které mají relevanci k návrhové þásti strategického plánu a umožĖují identifikovat hlavní silné
a slabé stránky rozvojového potenciálu mČsta.
Profil mČsta se skládá ze 7 kapitol, které pokrývají všechny rozvojové složky mČsta –
populaþní základna, ekonomika mČsta, infrastruktura, životní prostĜedí a hospodaĜení mČsta.
Samostatná kapitola je vČnována názorĤm obyvatel mČsta, které byly zmapovány v rámci
prĤzkumu veĜejného mínČní v roce 2005.
Každá kapitola je zpracována ve stejném formátu a obsahuje následující þásti:
•

Úvod;

•

Tabulky, grafy a mapky;

•

Charakteristika mČsta;

•

Shrnutí.

Jednotná struktura kapitol umožĖuje jednoduchou orientaci v textu a jejich “rychlé“ þtení.
V úvodu jsou popsány pĜístup ke zpracování kapitoly a datová základna a informaþní zdroje
použité v rámci analýzy. V tabulkové/grafické þásti jsou uvedeny hodnoty klíþových
charakteristik mČsta, které jsou následnČ interpretovány v þásti charakteristika mČsta.
V závČreþném shrnutí jsou pak v bodech uvedeny klíþové hodnotící výroky ve vazbČ na
pĜíslušnou oblast rozvoje mČsta.
PĜi zpracování profilu mČsta byl kladen dĤraz na:
•

konstrukci jednoduchých ukazatelĤ;

•

hodnocení rozvojových trendĤ, tj. sledování klíþových charakteristik v þase;

•

relativizaci dat, vþetnČ porovnání mČsta KopĜivnice s vybraným souborem
referenþních mČst z hlediska základních ukazatelĤ sociálnČ-ekonomického
rozvoje;

•

kombinaci rĤzných informaþních zdrojĤ;

•

problémové zamČĜení analýzy.
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2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení
Úvod
MČsto KopĜivnice se nachází v okrese Nový Jiþín v Moravskoslezském kraji. Z hlediska
polohy tČží z blízkosti dynamicky se rozvíjejícího regionálního centra Ostravy a souþasnČ
z blízkosti Slovenska a Polska, která se pĜíznivČ projevuje jako faktor pĜi lokalizaci investic.
Poþtem obyvatel (23 314 v roce 2006) i rozlohou (24,5 km2) je druhým nejvČtším mČstem
okresu (po 14 km vzdáleném Novém Jiþínu), bydlí zde 15 % obyvatel okresu. MČsto je obcí
s rozšíĜenou pĤsobností a tvoĜí tak z hlediska státní správy funkþní stĜedisko pro širší oblast.
V rámci rozšíĜené pĤsobnosti spravuje celkem 9 okolních obcí s celkovým poþtem pĜibližnČ
41,5 tis. obyvatel. MČsto KopĜivnice je tvoĜeno þtyĜmi þástmi: samotným mČstským sídlem
KopĜivnice a tĜemi pĜilehlými sídly Lubina, Vlþovice, Mniší s venkovským charakterem.
Celkem se skládá z 5 katastrĤ a 18 základních sídelních jednotek (ZSJ).
KopĜivnice byla zĜejmČ založena koncem 13. století, aþkoliv první zmínku mĤžeme nalézt až
v zástavní listinČ císaĜe Zikmunda Lucemburského z roku 1437. MČsto je známé zejména
díky automobilce Tatra, která je hlavním prvkem jeho „image“. KopĜivnice se v roce 1910
stala mČstysem a v roce 1948 mČstem. V druhé polovinČ 20. století pak prožívala výraznou
dynamiku rĤstu, a zaĜadila se tak k významným regionálním centrĤm. Hlavní pĜíþinou byl
rozvoj továrny Tatra a s ním spojená rozsáhlá výstavba bytĤ (pĜedevším panelová).
V této kapitole je nastínČna základní charakteristika mČsta a jeho obyvatelstva. Pro
hodnocení byly použity bČžnČ dostupné statistické zdroje a také dokumenty zpracované
pĜímo pro mČsto KopĜivnice nebo okres Nový Jiþín. DĤraz byl kladen na hodnocení lokální
úrovnČ a srovnání stavu s referenþními mČsty. Na popis vývoje mČstského a venkovského
prostoru navazuje logicky hodnocení bytového fondu z hlediska jeho struktury, stáĜí
a vlastnické struktury. Populaþní vývoj mČsta a s ním související zmČny ve vČkové struktuĜe
jsou hodnoceny podle bČžných ukazatelĤ (poþet obyvatel, složky populaþního vývoje, podílu
vČkových skupin, index rĤstu poþtu obyvatel a index stáĜí). Hlavní promČnnou, která ukazuje
na sociální diferenciaci obyvatelstva (a také na rozvojový potenciál mČsta), je vzdČlanostní
struktura obyvatel. Hodnocení životní úrovnČ je u každého jedince velmi subjektivní. V této
analýze je základem hodnocení dostupnosti každodenních potĜeb obyvatel: bydlení, práce
a služeb. NejvČtší význam pro vnímání životní úrovnČ lze pravdČpodobnČ pĜikládat hodnotČ
prĤmČrné mzdy (údaje jsou však bohužel dostupné pouze za okresy ýR). Kvalita bydlení je
charakterizována dvČma ukazateli (prĤmČrný poþet m2 obytné plochy na osobu a zaĜazení
bytĤ do kategorií podle kvality bytu). Dostupnost služeb (zdravotnictví, sociální péþe,
vzdČlání a kultura) je pak popsána v kapitole vČnované obþanské obslužnosti a sociální
infrastruktuĜe.
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Tabulky, grafy a mapky
Mapka 1: Poloha KopĜivnice v regionu

Zdroj:

MČsta a obce online (www.mestaobce.cz)

Tabulka 1: Poþet bytĤ podle období výstavby v KopĜivnici do roku 2001
Období
výstavby

Poþet
bytĤ
celkem

Poþet
bytĤ
v%

RD

BD

do 1919

133

1,5

82,0

18,0

1920 - 1945

325

3,7

68,3

31,4

1946 - 1970

2 557

29,5

18,4

81,5

1971 - 1980

2 988

34,5

12,9

87,0

1981 - 1990

2 324

26,8

12,9

87,1

1991 - 2001

327

3,8

56,9

42,8

Celkem

8 667

100

19,4

80,5

Zdroj:

Z toho v %

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001

Tabulka 2: Struktura bytového fondu a jeho vlastnická struktura v KopĜivnici v roce
2001

ýást mČsta
KopĜivnice
Mniší
Vlþovice
Lubina
MČsto
KopĜivnice
Zdroj:

Z toho (%)

Poþet
bytĤ
celkem

v RD

v BD

7 800
214
169
484

10,5
96,3
100,0
99,6

8 667

19,4

Poþty obytných bytĤ podle právního užívání (%)

89,4
2,3
0,0
0,0

ve
vlastním
domČ
9,2
97,0
100,0
95,2

8,0
0,6
0,0
0,0

43,4
0,0
0,0
2,6

þlena
bytového
družstva
39,4
2,4
0,0
2,2

80,5

16,9

7,3

39,8

36,1

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001
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v osobním
nájemní
vlastnictví

Tabulka 3: Vývoj poþtu obyvatel v KopĜivnici a dalších mČstech mezi lety 1991 a 2006
Rozloha
2
(km )

MČsto

1991

2001

2006

Hustota
Index rĤstu
zalidnČní
2006/1991
2
(obyv./km )

Poþet obyvatel

Bohumín

31,07

23 690

23 244

23 028

97,2

741

Frenštát pod RadhoštČm

11,44

11 211

11 376

11 201

99,9

979

Frýdlant nad Ostravicí

21,88

9 747

9 808

9 698

99,5

443

Nový Jiþín

44,71

29 044

29 423

28 916

99,6

646

PĜíbor

22,14

9 528

8 785

8 764

92,0

396

Studénka

30,91

10 714

10 538

10 261

95,8

332

TĜinec

85,38

45 279

45 279

44 095

95,4

506

KopĜivnice

27,48

24 204

23 731

23 314

96,3

848

Pozn.:

Pro srovnatelnost údajĤ byly u TĜince a Nového Jiþína do poþtu obyvatel mČsta v letech 2001 a 2006
zahrnuty i poþty obyvatel obcí, které se po roce 1991 od mČst odpojily. Jedná se o tyto obce: Nový Jiþín
– Šenov u Nového Jiþína (2 068 obyvatel v roce 2006) a Životice u Nového Jiþína (577 obyvatel v roce
2006); TĜinec – VendrynČ (3 985 obyvatel v roce 2006) a Ropice (1 388 obyvatel v roce 2006).

Zdroj:

Vývoj základních demografických ukazatelĤ ve vybraných mČstech ýR 1919 až 2005, Poþet obyvatel
v obcích ýeské republiky k 1.1.2006, Historický lexikon obcí ýeské republiky 1869-2005

Tabulka 4: Vývoj poþtu obyvatel v jednotlivých þástech KopĜivnice mezi lety 1950
a 2006

1950

%

1970

KopĜivnice 2 506

4 759

65,4

10 538 81,6

21 588 89,6

21 160 89,1

20 475 87,9

Index
rĤstu
2005/
1991
95,6

Lubina

152

1 360

18,7

1 278

9,9

1 371

5,7

1 391

5,9

1 538

6,6

109,9

Mniší

45

559

7,7

596

4,6

644

2,7

661

2,8

701

3,0

108,4

Vlþovice

45

598

8,2

505

3,9

499

2,1

535

2,3

571

2,5

113,0

Celkem

2 748

7 829

100

12 917 100

ýást
mČsta

Zdroj:

Rozloha
2
(km )

Poþet obyvatel
%

1991

%

24 102 100

2001

%

23 747 100

2006

%

23 285 100

Historický lexikon obcí ýeské republiky 1869-2005, Roþenka mČsta KopĜivnice 2006

Graf 1: Jednotlivé složky populaþního vývoje KopĜivnice mezi lety 1971 a 2005

Pozn.:

Hrubá míra pĜirozeného pĜírĤstku = podíl pĜirozeného pĜírĤstku a stĜedního stavu obyvatelstva; hrubá
míra migraþního salda = podíl migraþního salda a stĜedního stavu obyvatelstva; oba ukazatele se
udávají v promilích.

Zdroj:

Vývoj základních demografických ukazatelĤ ve vybraných mČstech ýR 1919 až 2005, Roþenka mČsta
KopĜivnice 2006
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97,1

Tabulka 5: VČková struktura obyvatel a její vývoj v KopĜivnici a dalších mČstech
v letech 1991 a 2001
1991

MČsto

2001

celkem

0-14

15-59

60+

Ist

celkem 0-14

15-59 60+

Ist

Bohumín

23 686

21,1

59,4

19,6

92,9

23 284

16,7

66,3

17,0

101,9

TĜinec

45 210

21,7

59,6

18,7

86,2

38 953

16,9

64,5

18,6

109,6

Frýdlant n. O.

9 718

20,1

58,3

21,6

107,5

9 791

15,8

64,6

19,6

124,1

Frenštát p. R.

11 166

22,5

59,2

18,3

81,3

11 361

18,2

64,6

17,2

94,7

Nový Jiþín

28 955

22,5

60,0

17,6

78,2

26 970

17,5

67,0

15,5

88,2

PĜíbor

9 541

22,3

59,2

18,6

83,4

8 754

16,4

65,2

18,4

111,9

Studénka

10 736

22,2

60,6

17,1

77,0

10 505

17,5

64,9

17,6

100,2

KopĜivnice

24 101

26,2

62,0

11,9

45,3

23 747

20,0

67,6

12,5

62,4

Pozn.:

Ve sloupcích je uveden podíl jednotlivých vČkových kategorií na celkovém poþtu obyvatel.
Ist = index stáĜí (podíl poþtu obyvatel ve vČku 60+ let a poþtu obyvatel ve vČku 0-14 let, vyjádĜený
v procentech).

Zdroj:

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 1991 a 2001

Graf 2: Vývoj vČkové struktury v KopĜivnici mezi lety 1991 a 2006

1991

Zdroj:

2001

2006

Roþenka mČsta KopĜivnice 2001, 2006, Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 1991

Graf 3: Vývoj vzdČlanostní struktury v KopĜivnici mezi lety 1991 a 2001

Pozn.:

ýíselné hodnoty udávají podíl obyvatel s danou úrovní vzdČlanosti.

Zdroj:

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 1991 a 2001
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Tabulka 6: VzdČlanostní struktura obyvatel v KopĜivnici a dalších mČstech v roce 2001

MČsto

bez
vzdČlání

Bohumín

0,9

Podíl na celkovém poþtu obyvatel ve vČku 15+ let (v %)
 !"
vyšší
zákl. vþ.  #
úplné SŠ
nezj.
a bakaláĜ VŠ
neukonþ. #  s mat.
.
#
29,5
36,6
22,7
2,7
6,3
1,2

Frýdlant n. O.

0,2

19,9

40,0

24,5

3,8

8,8

2,9

45,9

Frenštát p. R.

0,2

22,3

37,8

26,9

3,7

8,8

0,3

48,2

Nový Jiþín

0,3

22,6

37,1

25,6

3,8

8,9

1,6

47,3

PĜíbor

0,3

20,8

39,3

26,7

4,3

7,7

1,0

46,3

Studénka

1,5

24,0

40,4

23,8

3,1

6,5

0,7

39,8

TĜinec

0,4

25,4

38,4

24,7

3,1

7,5

0,6

42,7

KopĜivnice

0,2

20,0

40,3

26,3

4,1

7,4

0,9

45,2

IVzd

38,1

Pozn.:

IVzd = index vzdČlanosti (souþet dvojnásobku podílu obyvatel s vysokoškolským vzdČláním a podílu
obyvatel s bakaláĜským vzdČláním nebo s maturitou).

Zdroj:

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001

Graf 4: Vztah vzdČlanosti a nezamČstnanosti v KopĜivnici a dalších mČstech


Zdroj:

Správa služeb zamČstnanosti (http://portal.mpsv.cz/sz)

Charakteristika mČsta
Vývoj mČstského a venkovského prostoru
Vývoj mČstského a venkovského prostoru je determinován pĜedevším socioekonomickými
faktory. KopĜivnice zaznamenala nejvČtší rĤst pĜedevším v období mezi lety 1946 a 1991,
kdy docházelo k rychlému ekonomickému rozvoji mČsta doprovázenému velkým pĜírĤstkem
poþtu obyvatel. NejvČtšího rozvoje zaznamenala KopĜivnice v letech 1970 až 1985
v souvislosti s investicemi do bytového fondu, v návaznosti na rozvojový plán státního
podniku Tatra. StavČny byly zejména panelové domy a území mČsta se rozšiĜovalo na sever
od stávající zástavby. Z architektonického hlediska byla tváĜ mČsta touto výstavbou výraznČ
negativnČ ovlivnČna. Na východČ mČsta se soubČžnČ rozvíjel rozsáhlý prĤmyslový areál,
jehož vznik se datuje do 19. století. Naopak po roce 1989 se tempo výstavby nových bytĤ
výraznČ zpomalilo. Naprostou vČtšinu novČ postavených domĤ tvoĜí rodinné domy, z nichž
se polovina nachází ve tĜech venkovských sídlech mČsta. V souþasné dobČ je nedostatek
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rozvojových pozemkĤ jak pro bytovou výstavbu vícepodlažní, tak pro bytovou výstavbu
individuální. Protože katastrální území samotné KopĜivnice je pĜíliš malé, budou postupnČ
smČĜovat rozvojové zámČry bytové výstavby, služeb a podnikání stále více do místních þástí
Lubiny, Vlþovice a Mniší. Zásahem do krajinného rázu bylo vytvoĜení nového prĤmyslového
parku, který pĜedesílá zaþínající trend posunu rozvojových aktivit smČrem do místních þástí
venkovského charakteru.
Bydlení
Jak již bylo naznaþeno výše, naprostá vČtšina domĤ pochází z období mezi lety 1946 a 1990
(viz tabulka 1). Dnes v tČchto bytech žije více než 90 % obyvatel mČsta. Zhruba 80 % bytĤ
v mČstské þásti KopĜivnice je vystavČno panelovou technologií, která si vyžaduje revitalizaci.
Zejména pak panelové domy vlastnČné mČstem. Ve venkovských þástech jsou domy z cihel.
Vzhledem k pĜevládajícímu období výstavby se vČtšina bytĤ nachází v bytových domech.
Výjimku opČt tvoĜí venkovské þásti KopĜivnice (zde jsou témČĜ výhradnČ jen rodinné domy;
viz tabulka 2). ýtvrtina bytĤ v KopĜivnici je vlastnČna pĜímo jeho obyvateli a více než tĜetina
þleny bytového družstva (viz tabulka 2), 40 % bytĤ je pak pronajímáno, pĜiþemž nejvČtším
pronajímatelem bytĤ bylo v roce 2001 mČsto KopĜivnice. MČsto však své byty postupnČ
prodává družstvĤm z Ĝad nájemcĤ. Podle novČ schválených Pravidel pro prodej bytĤ z roku
2007 je naplánováno, že mČsto prodá mezi lety 2007 a 2010 ještČ 727 bytĤ (Pravidla prodeje
bytových domĤ 2007).
Od ledna 2002 do záĜí 2007 bylo v KopĜivnici zkolaudováno 121 nových bytĤ, za stejnou
dobu bylo v KopĜivnici vþetnČ místních þástí zrušeno 5 bytĤ. Za necelých 6 let tedy
v KopĜivnici pĜibylo jen 116 bytĤ, z toho v samotné KopĜivnici 63, v LubinČ 41, v Mniší 6 a ve
Vlþovicích rovnČž 6 bytĤ.
PĜíznivČjší podmínky pro bydlení jsou pĜitom dĤležitým faktorem, který mĤže pozitivnČ
ovlivnit populaþní vývoj mČsta.

Populaþní vývoj
Po dlouhém období populaþního rĤstu pĜed rokem 1989, který byl zpĤsoben ekonomickým
rozvojem mČsta a celého Moravskoslezského kraje, dochází v transformaþním období
v KopĜivnici, podobnČ jako v ostatních referenþních mČstech, k mírnému poklesu þi stagnaci
poþtu obyvatel (viz tabulka 3). Poþet obyvatel od roku 1991 klesá prĤmČrnČ o 0,2 % roþnČ.
Na konci roku 2006 bydlelo v KopĜivnici 23 285 obyvatel. UvnitĜ mČsta je obraz populaþního
vývoje diferencovaný. V tabulce 4 je vidČt, že zatímco pĜed rokem 1989 se poþet obyvatel
zvyšoval pĜedevším v mČstské þásti KopĜivnice a ve venkovských þástech obyvatel ubývalo,
po tomto roce se vývoj obrátil: nejvČtší þást mČsta populaþnČ ztrácí, zatímco v ostatních
tĜech venkovských þástech poþet obyvatel v posledních letech prĤbČžnČ roste.
Na rozdíl od referenþních mČst profituje KopĜivnice z mladší vČkové struktury, a proto je
úbytek poþtu obyvatel brzdČn kladným pĜirozeným pĜírĤstkem daným zejména nízkou mírou
úmrtnosti. Lepší demografický vývoj v posledním roce je dán nižší úmrtností, nikoli vyšší
porodností. V KopĜivnici se tímto nepotvrzuje zvrat v podobČ rĤstu poþtu narozených.
Naopak negativní podíl na nČm má migraþní úbytek (viz graf 1). Pro budoucí vývoj populace
je však dĤležité, že klesá i hodnota pĜirozeného pĜírĤstku, a to ze dvou dĤvodĤ. Jednak klesá
poþet narozených dČtí, který souvisí se zmČnami v demografickém chování mladé generace:
odkládání rození dČtí do pozdČjšího vČku a snižování jejich poþtu v rodinČ. Ke zmírnČní
tohoto jevu, tedy zpomalení poklesu poþtu narozených dČtí, dochází díky zakládání rodin
silnými sedmdesátými roþníky. Na druhé stranČ dochází ke stárnutí obyvatelstva a logickému
nárĤstu poþtu zemĜelých. Migrace se díky ekonomické situaci mČsta udržuje dlouhodobČ
v záporných hodnotách (více obyvatel se vystČhuje, než pĜistČhuje). V souvislosti s rozvojem
nového prĤmyslového parku a rozvojem bydlení pak lze oþekávat možné zpomalení
migraþního úbytku (tedy zpomalení trendu pĜevahy vystČhování pĜed pĜistČhováním).
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VČková struktura obyvatelstva
Stárnutí obyvatelstva je obecným trendem, ke kterému zaþalo docházet v posledních 15
letech i v ýeské republice. Roste podíl nejstarší skupiny obyvatelstva (nad 60 let) a zároveĖ
klesá podíl dČtské populace (0-14 let). Podobnou situaci vidíme i v pĜípadČ KopĜivnice
a ostatních sledovaných mČst (viz tabulka 5). PĜes významné zmČny ve vČkové struktuĜe
zĤstává KopĜivnice, zejména díky výchozímu stavu, stále velmi mladým mČstem s nejnižší
hodnotou indexu stáĜí. Z grafu 2 je patrné, že v souvislosti s nižším poþtem narozených dČtí
dochází mezi lety 1991 a 2006 k poklesu podílu dČtské složky obyvatelstva a také k nárĤstu
složky poproduktivní. MĤžeme oþekávat, že se tato tendence v nejbližší budoucnosti
nezmČní. Venkovské þásti KopĜivnice pak mají starší obyvatelstvo než její jádrová þást.
PromČna vČkové struktury pĜináší zmČnu tlaku na jednotlivé instituce sociální infrastruktury,
který bude prostorovČ diferencován. Tyto zmČny mohou zpĤsobit napĜ. problémy
s naplnČností vzdČlávacích zaĜízení pro dČti a mládež (oproti 80. letĤm se rodí o více než
tĜetinu ménČ dČtí) na jedné stranČ a problémy s nedostateþnou kapacitou sociálních služeb
pro seniory na stranČ druhé. PĜípadné rušení míst v mateĜských a základních školách je však
tĜeba provádČt uvážlivČ, protože výhledovČ lze þekat mírný rĤst poþtu narozených dČtí, který
by mohl zapĜíþinit naopak nedostatek míst ve vzdČlávacích institucích podobnČ jako
v nČkterých jiných mČstech ýR.
Sociální a vzdČlanostní diferenciace obyvatelstva a životní úrovnČ
Ve shodČ s obecnými trendy v ýeské republice vzdČlanostní úroveĖ obyvatel mČsta
KopĜivnice mezi roky 1991 a 2001, kdy probČhlo sþítání lidu, domĤ a bytĤ, vzrostla. Jak
vidíme v grafu 3, podíl obyvatel se základním vzdČláním klesá. Velmi pozitivním jevem je
nárĤst podílu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzdČláním na dvojnásobnou úroveĖ.
Vzhledem k mladé vČkové struktuĜe lze do budoucna pĜedpokládat, že se tato vývojová
tendence výraznČ nezmČní. Ve srovnání s ostatními mČsty v regionu je vzdČlanostní
struktura obyvatel spíše prĤmČrná (viz tabulka 6). Je to zpĤsobeno zejména obecnČ
prĤmČrnou úrovní podílu vysokoškolsky vzdČlaného obyvatelstva a naopak vyšším podílem
obyvatel bez maturity. Z grafu 4 je pak zĜejmá spojitost vzdČlanosti a nezamČstnanosti: platí
zde nepĜímá úmČra, tj. vyšší míru nezamČstnanost vykazují ta mČsta, která mají nižší úroveĖ
vzdČlanosti.
PrĤmČrná mzda se v roce 2005 pohybovala v okrese Nový Jiþín na úrovni 17 199 Kþ
a dosahovala témČĜ hodnoty prĤmČrné mzdy v Moravskoslezském kraji. Po okrese OstravamČsto byla 2. nejvyšší v kraji, celkovČ se však úroveĖ mezd v kraji Ĝadí k prĤmČrným
v ýeské republice. PrĤzkum podnikatelského prostĜedí ve mČstČ KopĜivnice z roku 2006
uvádí prĤmČrnou mzdu v soukromých firmách ve mČstČ pĜibližnČ 19,5 tis. Kþ. Je tĜeba uvést,
že se jedná o výbČrové šetĜení, které navíc nepostihuje veĜejný sektor.

Shrnutí


Okrajová poloha v rámci ýR, ale výhodná poloha uvnitĜ ostravské aglomerace
a z hlediska EU (blízkost Polska, Slovenska a dĤležitého mezinárodního
dopravního tahu).



MČsto tvoĜí jádrová mČstská þást KopĜivnice a venkovská sídla Mniší, Vlþovice
a Lubina.



Negativní vliv panelové výstavby na architekturu mČsta.



Špatný technický stav panelových domĤ.



PĜedpoklad umisĢování rozvojových zámČrĤ do místních þástí.
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Obec s rozšíĜenou pĤsobností pro 9 okolních obcí.



Doba nejvČtšího rozvoje mČsta v souvislostí s rozmachem podniku Tatra je mezi
lety 1946 a 1990 – nárĤst poþtu bytĤ i obyvatel.



V období transformace dochází k mírnému úbytku nebo stagnaci poþtu obyvatel
danému pĜedevším v dĤsledku úbytku poþtu obyvatel migrací, pĜiþemž pĜirozený
pĜírĤstek poþtu obyvatel (rozdíl mezi porodností a úmrtností) je mírnČ kladný.



Mladá vČková struktura obyvatel, ale podíl dČtské složky (0-14 let) klesá a roste
podíl nejstarších obyvatel (60+ let).



            !  "#  $$%
 "$""!%            #  &
  &"& $  .

2.2 Ekonomika, podnikání a trh práce
Úvod
V rámci této kapitoly je analyzována jednak ekonomika mČsta jako celek a jednak její
vybraná odvČtví a souþásti (cestovní ruch, podnikatelské prostĜedí apod.).
Kapitola vychází z nČkolika hlavních zdrojĤ informací:


statistické údaje (z ýSÚ, CzechTourism apod.);



vybrané studie a další již zpracované podklady týkající se ekonomiky a podnikání;



prĤzkum podnikatelského prostĜedí zpracovaný pro úþely strategického plánu
spoleþností Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o.

Ekonomická struktura mČsta je porovnávána s referenþními mČsty podle zastoupení hlavních
sektorĤ a významných odvČtví ekonomiky, a to jednak na poþtu ekonomicky aktivních
obyvatel a jednak na poþtu pracovních míst. Dále je analyzována podnikatelská aktivita (její
míra podle relativního poþtu podnikajících fyzických a právnických osob), stav a vývoj firem
a na základČ výzkumu podnikatelského prostĜedí také hlavní problémy v ekonomice,
podnikání a na trhu práce. Jako specifické odvČtví, mající pĜesah z ekonomiky do kultury
a volnoþasových aktivit, je zhodnocen cestovní ruch a potenciál pro jeho rozvoj.
Samostatnou dílþí kapitolou je trh práce, kde je analyzován zejména vývoj a prostorové
srovnání míry nezamČstnanosti jako jednoho z nejdĤležitČjších sociálnČ-ekonomických
ukazatelĤ.
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Tabulky, grafy a mapky
Tabulka 7: Ekonomická struktura podle zamČstnanosti v roce 2001
mČsto
Bohumín

zemČd.,
doprava
zdravot. ostatní
celkem
prĤmysl stavebn. obchod
školství
lesnictví
a spoje
a soc. terciér
EAO
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
služ. (%) (%)
11 808

0,65

34,97

4,66

8,13

11,66

5,45

9,44

25,03

Frenštát p. Radh.

5 640

1,49

41,93

4,96

9,93

4,06

3,76

10,66

23,21

Frýdlant n. Ostr.

4 781

3,33

35,01

5,35

12,65

6,48

5,52

12,42

19,22

14 136

2,36

33,85

6,72

9,85

4,37

7,96

12,05

22,84

PĜíbor

4 303

2,63

39,55

5,39

10,50

5,58

7,48

9,81

19,06

Studénka

5 166

3,04

46,19

6,02

7,63

7,43

4,01

9,12

16,57

TĜinec

18 908

1,60

41,13

6,56

10,78

4,81

3,57

11,64

19,91

KopĜivnice

12 341

1,33

48,16

3,89

10,11

4,18

4,08

9,26

18,99

Nový Jiþín

Pozn.:

ostatní terciér = nevýrobní sektor bez kategorií uvedených v tabulce
EAO = ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Zdroj:

ýSÚ, Sþítání lidu, domĤ a bytĤ

Tabulka 8: Ekonomická struktura podle poþtu pracovních míst v roce 2001
mČsto
Bohumín

celkem zemČd.,

pracovní lesnictví

místa

(%)

doprava
zdravot. ostatní
prĤmysl stavebn. obchod
školství
a spoje
a soc. terciér
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
služ. (%) (%)

13 392

0,49

41,90

4,06

7,62

13,66

5,05

8,54

18,68

Frenštát p. Radh.

7 496

1,60

50,13

3,84

9,49

3,32

3,74

7,83

20,05

Frýdlant n. Ostr.

4 603

3,67

37,30

5,02

12,62

5,32

4,61

11,56

19,90

18 396

1,54

34,13

7,08

9,89

4,23

6,79

12,11

24,24

PĜíbor

3 614

1,55

43,17

4,84

10,60

2,27

8,27

9,63

19,67

Studénka

4 529

3,73

47,21

4,90

6,71

7,86

3,18

8,74

17,66

TĜinec

25 662

1,11

48,72

6,73

8,89

4,89

2,66

10,42

16,59

KopĜivnice

12 538

1,12

54,69

2,55

8,02

3,00

3,82

7,86

18,94

Nový Jiþín

Pozn.:

ostatní terciér = nevýrobní sektor bez kategorií uvedených v tabulce

Zdroj:

ýSÚ, Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001
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Graf 5: Saldo dojížćky a vyjížćky do zamČstnání a škol v roce 2001
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Ostr.
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Frenštát p.
Radh.

Bohumín

Pozn.:

Saldo je dáno rozdílem poþtu dojíždČjících a poþtu vyjíždČjících osob.

Zdroj:

ýSÚ, Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001

TĜinec

Tabulka 9: Podnikatelská aktivita v roce 2005
mČsto

podnikající fyzické osoby
poþet

podnikající právnické osoby

na 100 obyv.

poþet

na 100 obyv. obch. spol. (%)

Bohumín

2 813

12,2

462

2,01

43,3

Frenštát p. Radh.

1 902

17,0

403

3,60

53,1

Frýdlant n. Ostr.

1 637

16,9

282

2,91

54,3

Nový Jiþín

4 724

18,0

957

3,64

42,6

PĜíbor

1 291

14,7

204

2,33

42,2

Studénka

1 553

15,1

212

2,07

39,2

TĜinec

5 196

13,7

1 091

2,88

54,9

KopĜivnice

3 557

15,3

581

2,49

47,5

Pozn.:

FO = fyzické osoby, PO = právnické osoby
Dopoþet do 100 % k obchodním spoleþnostem u právnických osob tvoĜí družstva a státní podniky.

Zdroj:

ýSÚ, Statistická roþenka Moravskoslezského kraje 2006

Zdroj:

ýSÚ, Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001
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Graf 6: ýetnost firem podle poþtu zamČstnancĤ v roce 2007 (na základČ výbČrového
šetĜení firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007,
zahrnuto 59 firem

Graf 7: Firmy podle celkové výše obratu v roce 2006 (na základČ výbČrového šetĜení
firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007
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Graf 8: Významnost faktorĤ s negativním vlivem na podnikání (na základČ výbČrového
šetĜení firem)
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Graf 9: Hodnocení mČsta KopĜivnice jako poskytovatele služeb ze strany podnikatelĤ
(na základČ výbČrového šetĜení firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007

Graf 10: Názor podnikatelĤ na poskytování služeb mČstem (na základČ výbČrového
šetĜení firem)


PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007
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Graf 11: Hodnocení prostĜedí ve mČstČ KopĜivnice (na základČ výbČrového šetĜení
firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r .o., KopĜivnice, duben 2007

Graf 12: Nedostatky pracovní síly (na základČ výbČrového šetĜení firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007
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Graf 13: Prioritní oblasti rozvoje mČsta podle podnikatelĤ (na základČ výbČrového
šetĜení firem)

PĜevzato z PrĤzkumu podnikatelského prostĜedí, Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., KopĜivnice, duben 2007

Graf 14: Vývoj nezamČstnanosti v období únor 2005 – únor 2007
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Zdroj:

Správa služeb zamČstnanosti (http://portal.mpsv.cz/sz)
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Charakteristika mČsta
Ekonomická struktura
V ekonomické struktuĜe KopĜivnice hraje na první pohled významnou roli prĤmysl, vytváĜející
více než polovinu pracovních míst ve mČstČ a zamČstnávající témČĜ polovinu obyvatel mČsta
(viz tabulky). PrĤmysl je pro mČsto tradiþním a klíþovým odvČtvím. V ostatních srovnávaných
mČstech je podíl prĤmyslu výraznČ nižší, nejvíce to platí pro mČsta v okolí KopĜivnice (Nový
Jiþín, PĜíbor), která mají v rámci regionu jinou specializaci. KopĜivnice má naopak relativnČ
nízký podíl stavebnictví a nevýrobních odvČtví na ekonomice – platí to mj. o školství,
zdravotnictví a sociálních službách. Malý význam pro KopĜivnici, stejnČ jako pro referenþní
mČsta, má pĜirozenČ zemČdČlství. Vzhledem k prĤmyslovému charakteru KopĜivnice to však
pro ni platí ještČ více než pro referenþní mČsta. V souvislosti s postupným naplĖováním
prĤmyslové zóny v KopĜivnici novČ pĜíchozími investory dochází k dílþí diversifikaci a hlavnČ
rozmístČní zamČstnancĤ, kteĜí již nejsou koncentrováni jako dĜíve do podniku Tatra a jejích
dceĜiných spoleþností.
Dojížćka a vyjížćka
KopĜivnice má mírnČ záporné dojížćkové saldo (rozdíl mezi poþtem dojíždČjících
a vyjíždČjících), a to jak v pĜípadČ dojížćky do zamČstnání, tak v pĜípadČ dojížćky do škol
(viz graf 5). Ukazuje se, že nabídka pracovních míst i míst ve školách je výraznČ vyšší
v Novém JiþínČ, který v tomto smČru plní roli mikroregionálního centra v prostoru Nový Jiþín
– KopĜivnice – PĜíbor jednoznaþnČ nejvíce (PĜíbor naopak nejménČ). Lepší saldo dojížćky
a vyjížćky do zamČstnání a škol než KopĜivnice má v okolním regionu také Frenštát pod
RadhoštČm, který tČží z odlehlejší polohy, kde se nenacházejí konkurenþní centra.
NezamČstnanost
KopĜivnice v posledních letech prochází velmi výrazným poklesem míry nezamČstnanosti.
Jen za období únor 2006 – únor 2007 þinil tento pokles více než 3 procentní body (viz graf
14). Mezi srovnávanými mČsty má dnes KopĜivnice jednu z nejnižších hodnot míry
nezamČstnanosti. Také další mČsta v okolí (Nový Jiþín, PĜíbor, Frenštát p. R.) vykazují mezi
srovnávanými mČsty relativnČ nízkou, a navíc klesající míru nezamČstnanosti.
Podnikání
KopĜivnice se vyznaþuje v rámci referenþních mČst prĤmČrnou mírou podnikatelské aktivity
mČĜenou poþtem podnikajících právnických i fyzických osob na jednoho obyvatele (viz
tabulka 9).
Rozvoj podnikání v KopĜivnici zajišĢuje mČsto ve spolupráci s místním Centrem podnikání
a rozvoje, s. r. o. Centrum zabezpeþuje napĜ. propagaci, prezentaci, inzerci mČsta pro
potenciální investory, posuzování podnikatelských zámČrĤ, konzultaþní a vzdČlávací þinnost
pro podnikatele a tvorbu databáze možných investorĤ.
Centrum je také servisní organizací pro správu a vedení PrĤmyslového parku KopĜivnice.
Ten v posledních letech znamená významný impulz, jednak pro rozvoj podnikání a jednak
pro zlepšení situace na trhu práce (snížení poþtu nezamČstnaných o nČkolik desítek až
stovek osob).
PrĤmyslový park KopĜivnice
MČsto KopĜivnice pĜipravovalo v místní þásti Vlþovice PrĤmyslový park KopĜivnice (Industrial
Park KopĜivnice) již od roku 1999, kdy za asistence MPO a CzechInvestu soupeĜilo
s Hranicemi o investici Philipsu v ýeské republice. Pozemky o celkovém rozsahu 80 ha,
pĤvodnČ pĜipravované pro tohoto významného investora, jsou výhradním vlastnictvím mČsta
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KopĜivnice a jsou z vČtší þásti zainvestované a pĜipravené pro okamžitý vstup investorĤ do
tohoto regionu. Nacházejí se v jihozápadní þásti mČsta, v sousedství zkušebního polygonu
Tatry, a. s., cca 1,5 km od centra KopĜivnice. V souþasné dobČ pracuje ve firmách
lokalizovaných v prĤmyslové zónČ cca 2 000 lidí. PĤsobí tam firmy Dura Automotive
Systems, Cirex, Erich Jaeger, Brose a RĘchling, které vyrábČjí automobilové díly, zámkové
systémy a kabelové svazky a výrobce špiþkové elektroniky Bang & Olufsen.
Na jednáních s investory s mČstem KopĜivnicí participuje servisní organizace: Centrum
podnikání a rozvoje, s. r. o. Tato servisní organizace zároveĖ napomáhá mČstu KopĜivnici
s poradenskou þinností pro zaþínající drobné živnostníky a již fungující stĜední firmy na
území mČsta a jejího správního regionu.
Hlavní problémy v ekonomice, podnikání a na trhu práce
ZávČry formulované v rámci této kapitoly vycházejí z prĤzkumu podnikatelského prostĜedí,
realizovaného Centrem podnikání a rozvoje, s. r. o., v roce 2007 na vzorku 59 místních
podnikatelĤ. 75 % z nich jsou právnické osoby, zbytek jsou podnikající fyzické osoby.
Intervalová þetnost firem podle poþtu zamČstnancĤ je zachycena v grafu 6. 28 z celkového
poþtu podnikatelĤ podniká 5-15 let, 19 jich podniká déle, 8 kratší dobu. Více než polovinu
firem vlastní þeské fyzické osoby, témČĜ tĜetina je vlastnČna þeskými právnickými osobami
(zbývajícími vlastníky jsou mČsto, stát a zahraniþní subjekty). PĜibližnČ polovina subjektĤ se
v roce 2006 vyznaþovala roþním obratem mezi 10 a 100 mil. Kþ (viz graf 7), vČtšina (2/3)
firem pĜedpokládá pro rok 2007 rĤst obratu. Více než 3/4 podnikatelĤ neplánuje odchod
z regionu a zbývající subjekty tuto možnost pouze zvažují.
Pro vČtšinu firem je podle prĤzkumu podnikatelského prostĜedí KopĜivnice a okolní region
pĜedevším dĤležitým trhem a sídlem dodavatelĤ, pĜíp. kvalifikované pracovní síly. Pro 5
subjektĤ pĜedstavuje KopĜivnice výzkumnou a vývojovou základnu, pro 4 subjekty je
významná regionální koncentrace obdobnČ zamČĜených subjektĤ (cluster).
PrĤmČrná mČsíþní mzda ve firmách se podle prĤzkumu pohybovala v roce 2006 kolem
hodnoty 19 424 Kþ/mČsíc, což je o 11,8 % nižší hodnota než byl celostátní prĤmČr mezd
v podnikatelské sféĜe za rok 2006 (22 021 Kþ). Více než tĜetina podnikatelských subjektĤ
pracuje ve smČnném provozu (2 nebo 3 smČny). Výrazným nedostatkem pracovních sil
v KopĜivnici jsou podle prĤzkumu pĜedevším nedostateþná, resp. nevyužitelná kvalifikace,
naopak na cenu práce si stČžuje jen minimum podnikatelĤ.
Z 53 zamČstnavatelĤ již pocítilo 41 % firem absenci dovedností, profesí nebo kvalifikací
u svých pracovníkĤ a 25 % firem pĜedvídá tuto situaci v budoucnosti. PČtina firem pĜedvídá
svých pracovníkĤ pĜedevším znalost cizích jazykĤ.
Z 56 zkoumaných firem mČlo v minulém roce 75 % firem problémy s hledáním vhodných
zamČstnancĤ. Nejvíce problémĤ mČli zamČstnavatelé se získáním pracovníkĤ na tyto
profese: obrábČþ kovĤ, elektrikáĜ, sváĜeþ, nástrojáĜ, mechanik, obsluha CNC strojĤ
a automechanik. U pozic s VŠ vzdČláním schází firmám konstruktéĜi a technologové.
I když více než 3/4 podnikatelĤ má problémy se získáváním pracovních sil, pouze 36 % jich
spolupracuje se školami pĜi pĜípravČ a výbČru pracovníkĤ.
O málo více než polovina podnikatelĤ vlastní ve mČstČ nemovitosti pro pĜípadné rozšíĜení
podnikatelské aktivity a jen málo z nich uvažuje o prodeji tČchto nemovitostí. O rozšíĜení
podnikatelské aktivity uvažuje polovina podnikatelĤ. Investiþní výhled firem zahrnuje
investice v celkové hodnotČ asi 1,1 mld. Kþ, pĜiþemž témČĜ tĜetinu této þástky chtČjí firmy
získat ze strukturálních fondĤ. Hlavními plánovanými investicemi je nákup technologií,
výstavba vlastní budovy a zavádČní technologií šetrnČjších k životnímu prostĜedí, dále pak
vzdČlávací programy.
Relevance hlavních negativních faktorĤ pĜi rozvoji podnikání ukazuje graf 8. NejþastČji jsou
uvádČny nedostateþná zkušenost pracovníkĤ, pokles poptávky a rĤst konkurence v oboru.
Pokud jde o hodnocení mČsta KopĜivnice podle toho, jaké zázemí podnikatelĤm poskytuje,
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pak je obecnČ hĤĜe hodnoceno vybavení infrastrukturou a lépe naopak „mČkké“ aktivity,
napĜ. propagace, služby a poskytování informací o rozvojových zámČrech (viz grafy 9-12).
Z hodnocení prioritních oblastí pro rozvoj podnikatelského prostĜedí v KopĜivnici vyplývá, že
mČsto by mČlo Ĝešit pĜedevším rozvoj a údržbu silniþní infrastruktury, parkování, rozvoj
dovedností pracovních sil, problematiku bydlení a podpory malého a stĜedního podnikání (viz
graf 13).
Cestovní ruch
Samotné mČsto KopĜivnice svým charakterem, pĜítomností nevzhledných budov a absencí
významných atraktivit pĜíliš neodpovídá pĜedstavČ hojnČ navštČvované destinace. KopĜivnici
tak lze charakterizovat jako mČsto se specifickým a zatím spíše skrytým potenciálem pro
rozvoj cestovního ruchu, které je souþasnČ obklopeno Ĝadou destinací s vysokým a þásteþnČ
rozvinutým potenciálem (Beskydy, Nový Jiþín, PĜíbor, Štramberk, Lašsko). Potenciál
cestovního ruchu spoþívá pĜedevším v atraktivitách a atrakcích pro tematický cestovní ruch
(napĜ. industriální) a v poloze v zázemí výše zmínČných destinací, z níž mĤže tČžit napĜ. pĜi
lokalizaci služeb a atrakcí, které v tČchto destinacích chybČjí.
Ve vymezení turistických regionĤ a oblastí podle agentury CzechTourism je KopĜivnice
souþástí regionu severní Morava a Slezsko a turistické oblasti Beskydy - Valašsko, v rámci
nČhož pĤsobí v rozvoji cestovního ruchu stejnojmenné sdružení právnických osob, jehož je
mČsto KopĜivnice þlenem. Obce KopĜivnice, PĜíbor, Štramberk a Hukvaldy neformálnČ
spolupracují pĜi rozvoji cestovního ruchu pod marketingovým oznaþením Lašská brána
Beskyd. Koordinaci spolupráce má v tuto chvíli na starost zamČstnanec MÚ KopĜivnice
(manažer turistické destinace).
MČsto má zpracovanou Strategii rozvoje cestovního ruchu v KopĜivnici na léta 2006-2010.
Návrhová þást je orientována na nabídku produktĤ a programĤ, rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu, marketingovou komunikaci a spolupráci s obcemi a podnikateli.
Hlavními atraktivitami a atrakcemi v KopĜivnici jsou:


Regionální muzeum v KopĜivnici: Technické muzeum Tatra KopĜivnice, od roku
2005 s expozicí vČnovanou DanČ a Emilu Zátopkovým (E. Zátopek byl
kopĜivnický rodák) a s dalšími muzei Lašské muzeum v ŠustalovČ vile (expozice
Z. Buriana a historie kachlové výroby v KopĜivnici) a muzeem Fojtství (zachycuje
historii mČsta). ZĜízení tČchto expozic bylo spolufinancováno ze strukturálních
fondĤ EU. Regionální muzeum KopĜivnice je 24. nejnavštČvovanČjším v ýesku
s roþní návštČvností 70-80 tisíc lidí (Strategie cestovního ruchu v KopĜivnici);



Lašská nauþná stezka (tematická turistická trasa vedoucí KopĜivnicí,
Štramberkem a jejich okolím po zajímavých místech v obou sousedících
mČstech);



rozhledna Bílá hora spirálovitého tvaru s výhledem na Jeseníky a Beskydy (stojí
pĜi hranici KopĜivnice a Štramberku).

Potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu skýtají jeho nové a moderní formy jako napĜ.
incentivní a kongresová turistika spolu s využitím zázemí kulturních a sportovních zaĜízení.
Pro nČ má mČsto vzhledem ke svým pĜedpokladĤm odpovídající vybavení infrastrukturou
a službami cestovního ruchu. Problém však pĜedstavuje jejich kvalita, která omezuje jejich
využitelnost zejména tČmi skupinami návštČvníkĤ, kteĜí ve mČstČ mohou utratit vČtší objem
penČz. KromČ ubytovacích a stravovacích služeb se v KopĜivnici nachází pĜedevším rĤzná
zaĜízení pro volnoþasové aktivity (sportovištČ, kulturní zaĜízení apod.), která však slouží
pĜedevším obyvatelĤm mČsta. Ve mČstČ se bohužel nenachází ubytovací zaĜízení, které by
poskytovalo veškerý komfort a prostĜedí pro ubytování pracovních návštČv a nároþnČjší
klientelu. Situace se þásteþnČ zmČní po dokonþení stavby hotelu Olympia. Mezi souþasná
ubytovací zaĜízení patĜí hotel Tatra, penzion Pod Bílou horou, penzion Olympia, hotel
Stadion, Internáty VOŠ, SOŠ a SOU a další. Významným problémem je velmi krátká
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prĤmČrná délka pobytu turistĤ (v hotelu Tatra se pohybuje kolem 2 dnĤ; Strategie rozvoje
cestovního ruchu v KopĜivnici), která omezuje využitelnost jednotlivých služeb návštČvníky
a útratu návštČvníkĤ ve mČstČ.
NejvýznamnČjšími atraktivitami a atrakcemi v okolí mČsta jsou:


mČsta PĜíbor, Štramberk a Nový Jiþín chránČná jako mČstské památkové
rezervace;



Beskydy jako jedna z nejvýznamnČjších chránČných krajinných oblastí a pohoĜí
v ýesku;



hrady a hradní zĜíceniny (Hukvaldy, Štramberk, Šostýn, Starý Jiþín);



jeskynČ Šipka s nálezy kosterních pozĤstatkĤ NeandrtálcĤ a s nálezy z doby
bronzové;



muzea vČnovaná významným místním rodákĤm (Leoš Janáþek – Hukvaldy,
Sigmund Freud – PĜíbor, ZdenČk Burian – Štramberk, kopĜivnický rodák).

KopĜivnice je navázaná na nČkteré regionální turistické produkty:


Valašské království;



Lašská brána Beskyd;



Balíþky zážitkĤ (rovnČž produkt Valašského království);



Aktivní víkend pro dva na kolech (kombinace ubytování, cyklistického putování
a návštČvy muzeí).

V místní þásti Lubina (VČtĜkovice) se nachází pĜehradní nádrž o rozloze 19,2 hektarĤ, která
byla postavena jako zásobárna vody pro podnik Tatra. Její poloha a malebné okolí ji
pĜedurþují nejen pro rekreaci obyvatel mČsta, ale také pro využití v rámci cestovního ruchu.
Souþasný stav (neudržované bĜehy, eutrofizace vody, horší dopravní dostupnost,
nedostateþná infrastruktura) ovšem vyžaduje investice, které by zvýšily její atraktivitu pro
koupání a vodní sporty (dosud je využívána pĜedevším rybáĜi a jako cíl procházek do okolí
KopĜivnice). Hlavní pĜekážkou zmČn jsou složité vlastnické vztahy pĜehrady a pozemkĤ
v jejím okolí a stav pĜístupové komunikace.

Shrnutí


Dominance prĤmyslu v ekonomice mČsta podle zamČstnanosti i poþtu pracovních
míst.



MírnČ záporné saldo dojížćky a vyjížćky do zamČstnání a škol.



Rychle klesající míra nezamČstnanosti, snižující se význam nezamČstnanosti jako
problému rozvoje mČsta.



PrĤmČrná míra podnikatelské aktivity.



Nevyhovující struktura kvalifikace pracovních sil (nedostatek kvalifikovaných
technicky vzdČlaných pracovníkĤ).



Silná vazba podnikatelĤ na místní region a mČsto KopĜivnice.



Problém nedostateþné infrastruktury pro rozvoj podnikání, zejména pak dopravní.
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MČsto je podnikateli vnímáno pozitivnČ z hlediska poskytování služeb pro
podnikatele (propagace, prezentace, poskytování informací apod.).



RelativnČ malý význam cestovního ruchu v ekonomice mČsta, potenciál pro rozvoj
tematického cestovního ruchu.



Výhodná poloha v zázemí Ĝady významných turistických destinací, s nimiž
KopĜivnice mĤže rozvíjet spolupráci.

2.3 Obþanská vybavenost a služby
Úvod
Do kapitoly je zaĜazena infrastruktura poskytující služby obyvatelĤm mČsta, pĜíp. jeho
nejbližšího okolí. PatĜí sem tedy:


zaĜízení zdravotní péþe;



zaĜízení sociální péþe;



vzdČlávací zaĜízení (pĜedškolská zaĜízení, školy, školská zaĜízení);



kulturní zaĜízení;



sportovní a volnoþasová zaĜízení;



kulturní a volnoþasové akce.

Jednotlivé kategorie obþanské vybavenosti jsou charakterizovány jednak zhodnocením
z pohledu využitelnosti obyvateli a jednak charakteristikou zaĜízení dané kategorie obþanské
vybavenosti. Zdrojem informací jsou v obou pĜípadech pĜedevším roþenky mČsta KopĜivnice
a dílþí studie a analýzy mČsta KopĜivnice. Informace jsou doplnČny o identifikaci hlavních
problémĤ v oblasti služeb a obþanské vybavenosti získanou na základČ dotazníkového
prĤzkumu obyvatel.

Tabulky, grafy a mapky
Tabulka 10: Vývoj poþtu dČtí, pracovníkĤ a tĜíd v mateĜských školách v letech 20022006
rok

poþet tĜíd

poþet dČtí

poþet
pedagogĤ

2002
2003
2004
2005
2006
zmČna

29
28
26
26
26
89,7 %

706
700
645
645
645
91,4 %

56
54
52
49
49
87,5 %

poþet správních poþet dČtí na
zamČstnancĤ
jednu tĜídu
46
43
42
39
38,75
84,2 %

Zdroj:

Roþenky mČsta KopĜivnice 2002-2006

Pozn.:

„ZmČna“ vyjadĜuje rozdíl mezi lety 2002-2006 v % (rok 2002 je 100 %).
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24,3
25,0
24,8
24,8
24,8
–

poþet dČtí na
jednoho
pedagoga
12,6
13,0
12,4
13,2
13,2
–

Tabulka 11: Vývoj poþtu žákĤ, pracovníkĤ a tĜíd na základních školách v letech 20022006
rok

poþet tĜíd poþet žákĤ

2002
2003
2004
2005
2006
zmČna

137
138
126
119
113
82,5 %

poþet
pedagogĤ

3 109
3 105
2 836
2 675
2 505
80,6 %

poþet správních poþet žákĤ na
zamČstnancĤ
jednu tĜídu

215
213
194
188
185
86,0 %

111
103
102
98
98
88,3 %

Zdroj:

Roþenky mČsta KopĜivnice 2002-2006

Pozn.:

„ZmČna“ vyjadĜuje rozdíl mezi lety 2002-2006 v % (rok 2002 je 100 %).

22,7
22,5
22,5
22,5
22,2
–

poþet žákĤ na
jednoho
pedagoga
14,5
14,6
14,6
14,2
13,5
–

Tabulka 12: Vývoj poþtu studentĤ Vyšší odborné školy, StĜední odborné školy
a StĜedního odborného uþilištČ KopĜivnice v letech 2002-2006
rok
2002
2003
2004
2005
2006
Zdroj:

SOŠ
469
530
595
582
598

SOU
501
492
519
483
460

VOŠ
222
231
245
247
226

celkem
1 192
1 253
1 359
1 312
1 284

Roþenky mČsta KopĜivnice 2002-2006

Charakteristika mČsta
ZaĜízení a instituce sociální péþe
Sociální služby zajišĢuje v KopĜivnici pĜíspČvková organizace mČsta provozující domy
s peþovatelskou službou, azylový dĤm a ústav sociální péþe pro zdravotnČ postižené, a dále
nČkteré další organizace, na jejichž þinnost mČsto pĜispívá. Seznam zaĜízení a institucí
poskytujících sociální péþi (zþásti podle Roþenky mČsta KopĜivnice 2005):


StĜedisko sociálních služeb mČsta KopĜivnice (pĜíspČvková organizace mČsta) –
spravuje 2 domy s peþovatelskou službou (s celkovou kapacitou 128 bytových
jednotek), Azylový dĤm pro muže a ženy (v roce 2005 využilo jeho služeb 40
osob, v roce 2006 pak 42 osob), Ústav sociální péþe pro zdravotnČ postižené
obþany s kombinovanými vadami "Kopretina" (v roce 2005 v nČm pobývalo 16,
v roce 2006 pak 17 osob);



SALUS, o. p. s. – Domov pro rodiþe a dČti v nouzi, krizové centrum pro dČti
a mládež – poskytuje doþasné ubytování pro rodiþe a dČti v nouzi a poradenskou
þinnost (v roce 2005 ho využilo 50 osob vþ. dČtí, v roce 2006 pak 53 osob vþ.
dČtí, mČsto v roce 2005 organizaci podporovalo þástkou 300 tis. Kþ, v roce 2006
þástkou 600 tis. Kþ);



MČstský klub dĤchodcĤ, Klub dĤchodcĤ Vlþovice-Mniší (mČsto podporuje jejich
þinnost ĜádovČ desítkami tisíc Kþ roþnČ);



Asociace zdravotnČ postižených – smíšená organizace KopĜivnice (mČsto ji
podporuje pĜedevším pĜíspČvky na její aktivity, zejména každoroþní Sportovní hry
pro zdravotnČ postižené);
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ZaĜízení sociální hospitalizace (zajišĢuje místní subjekt Therápon 98, a. s., v roce
2005 ho využilo 12 obyvatel mČsta pĜi nákladech mČsta cca 230 tis. Kþ, v roce
2006 pak 10 obyvatel mČsta pĜi nákladech cca 227 tis. Kþ);



Podané ruce – Spoleþnost pro osobní asistenci, o. p. s., se sídlem ve FrýdkuMístku (v roce 2005 využili osobní asistenci 4 obyvatelé pĜi nákladech mČsta cca
40 tis. Kþ, v roce 2006 pak 5 obyvatel pĜi nákladech cca 38 tis. Kþ).

VzdČlávací zaĜízení
PĜedškolní vzdČlávání zajišĢuje v KopĜivnici pĜíspČvková organizace mČsta MateĜské školy
KopĜivnice. Provozuje celkem 9 mateĜských škol (7 v mČstské þásti KopĜivnice, 1 v mČstské
þásti Lubina a 1 v mČstské þásti Mniší). V roce 2006 se ve všech mateĜských školách
nacházelo celkem 26 tĜíd, v nichž pĤsobilo 49 pedagogických a 39 dalších pracovníkĤ.
Celkem v tomto roce mateĜské školy navštČvovalo 645 dČtí. V posledních letech klesá poþet
dČtí navštČvujících mateĜské školy (bČhem let 2002-2006 asi o 1/12; viz tabulka 10), což
koresponduje se zmČnami ve vČkové struktuĜe obyvatel (viz kapitola 2). JeštČ rychleji klesá
poþet tĜíd a poþet pedagogĤ a dalších školských pracovníkĤ. MČsto tedy na jednu stranu
pružnČ reaguje na zmČny v poþtu dČtí, na druhé stranČ však mírnČ roste prĤmČrný poþet dČtí
ve tĜídách mateĜských škol (nyní kolem 25) a zejména poþet dČtí pĜipadajících na jednoho
pedagoga (nyní kolem 13).
V KopĜivnici existuje celkem 8 základních škol. Šest základních škol jsou pĜíspČvkové
organizace mČsta, z toho dvČ malotĜídní, sídlící v LubinČ (cca 50 dČtí) a Mniší (cca 15-20
dČtí). Další, církevní Základní škola sv. Zdislavy, je zĜízena Biskupstvím ostravskoopavským. Další základní škola (dĜíve zvláštní škola) je zĜízena Moravskoslezským krajem.
V posledních letech rychle klesá poþet žákĤ navštČvujících základní školy (bČhem let 20022006 témČĜ o 1/5!; viz tabulka 11), což opČt odpovídá zmČnám ve vČkové struktuĜe obyvatel
a úbytku poþtu dČtí. StejnČ rychle klesá na základních školách i poþet tĜíd a uþitelĤ. Na
základních školách je tak prĤmČrný poþet dČtí ve tĜídách dlouhodobČ kolem 22,5 a poþet dČtí
pĜipadajících na jednoho uþitele kolem 14.
V KopĜivnici dále existuje Speciální škola pro žáky s více vadami (pĜíspČvková organizace
zĜízena krajem), pĜi níž pĤsobí také Speciální mateĜská škola. Speciální školu navštČvuje
pĜibližnČ 70 dČtí (vþ. Speciální mateĜské školy).
Mezi stĜedními a vyššími odbornými školami sídlí v KopĜivnici pouze Vyšší odborná škola,
StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ KopĜivnice (pĜíspČvková organizace zĜízena
krajem). StĜední odborná škola nabízí studium ve 4 technických a ekonomických oborech,
stĜední odborné uþilištČ v 10 uþebních oborech a vyšší odborná škola ve dvou oborech
(strojírenství, ekonomika podniku a management). Celkem na této škole studuje pĜibližnČ
1 300 studentĤ, nejvíce na stĜedním odborném uþilišti (viz tabulka 12). Zájemci o studium na
jiných stĜedních školách (zejména gymnáziu) dojíždí do okolních mČst (Nový Jiþín, PĜíbor,
Frenštát pod RadhoštČm, Bílovec).
V KopĜivnici existuje dále jedna mČstská a jedna soukromá základní umČlecká škola.
(Data jsou pĜevzata z Roþenek mČsta KopĜivnice 2001-2006.)
Kulturní zaĜízení
NejvýznamnČjším kulturním zaĜízením ve mČstČ je Kulturní dĤm KopĜivnice (KDK). KDK je
pĜíspČvková organizace, která provozuje MČstskou knihovnu (výstavy, vzdČlávací
a výchovné akce) a také MČstské informaþní centrum. Provozovatelem kulturního domu
KopĜivnice a také kina Puls je Ludvík Moravia, s. r. o.
Významnou organizací je Regionální muzeum KopĜivnice, o. p. s. (podrobnČji v pĜedchozí
kapitole). Ve mČstČ existuje také hudební klub „Alternative Music Club Nora“ poĜádající
koncerty rĤzných hudebních žánrĤ, taneþní party, ale také pĜednášky, výstavy þi divadelní
pĜedstavení. Divadelní pĜedstavení, koncerty, plesy, pĜednášky a akce pro dČti poĜádá také
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Katolická beseda v KopĜivnici, obþanské sdružení. KopĜivnice disponuje i budovou
loutkového divadla, kde probíhají zejména loutková pĜedstavení pro dČti.
V místních þástech KopĜivnice pĤsobí tradiþní osvČtové besedy (Vlþovice, Mniší), resp.
Spoleþnost Katolického domu v KD Lubina.
U všech zaĜízení je nejvČtším problémem technický stav všech budov, v nichž je kultura
provozována.
Sportovní a volnoþasová zaĜízení
MČstská sportovištČ (zimní stadion, krytý bazén, letní koupalištČ, letní stadion, lyžaĜské
bČžecké stopy a sportovní areál ve Vlþovicích) spravuje pĜíspČvková organizace mČsta
Správa sportovišĢ KopĜivnice. Vedle ní existuje ve mČstČ Ĝada sportovních klubĤ, jejichž
významná þást je sdružena v Asociaci sportovních klubĤ Tatra KopĜivnice. Ve mČstČ tak lze
provozovat všechny významné sporty.
Pro volnoþasové aktivity dČtí a mládeže existují v KopĜivnici dvČ základní umČlecké školy
(jedna mČstská, jedna soukromá), s bohatou nabídkou programĤ a poþetnou základnou
dobrovolníkĤ pak dĤm dČtí a mládeže (pĜíspČvková organizace mČsta), Junák – svaz skautĤ
a skautek a nízkoprahové zaĜízení Klub Kamarád a další organizace.
StejnČ jako v oblasti kultury i v oblasti sportu a volného þasu je nejvČtším problémem
nevyhovující technický stav sportovních zaĜízení a budov.
Volnoþasové aktivity dČtí a mládeže a charitativní projekty ve mČstČ podporuje mČsto svými
granty, dále pak tyto aktivity podporuje napĜ. Tatra, a. s., a další místní firmy s cílem
aktivního zapojení zamČstnancĤ spoleþnosti i ostatních obyvatel mČsta.
Kulturní a volnoþasové akce
V KopĜivnici se poĜádá každoroþnČ množství kulturních a volnoþasových akcí i ve spolupráci
s dalšími subjekty. MČsto KopĜivnice jejich organizaci dotuje þi na ni pĜispívá.
Další, pravidelné a nepravidelné akce se konají v Kulturním domČ KopĜivnice, Alternative
Music Club Nora a Katolické besedČ v KopĜivnici – jedná se pĜedevším o koncerty, akce pro
dČti, divadelní pĜedstavení a filmové projekce.
Obchodní stĜediska
V posledních letech se stává z KopĜivnice regionální prodejní centrum pro obyvatele okolních
mČst a vesnic (PĜíbor, Štramberk, Frenštát p. R.). Na pozemcích, které dĜíve byly výhradnČ
urþeny k prĤmyslové produkci (starý závod Tatry), v lokalitČ mezi ulicí Štefánikovou
a železniþní tratí, došlo k þásteþné revitalizaci území ve prospČch prodejních obchodních
komplexĤ a supermarketĤ. Problematické jsou plochy prodané Tatrou jako podnikatelské
zóny – jejich souþasné využití neodpovídá zájmĤm mČsta ani Tatry. Ve mČstČ KopĜivnici
vyrostla obchodní stĜediska nČkolika ĜetČzcĤ, další o vstupu do KopĜivnice, resp. o rozšíĜení
nabídky sortimentu v KopĜivnici uvažují. Kapacity kupní síly potravináĜských ĜetČzcĤ jsou
témČĜ již vyþerpány, evidentnČ však chybí v KopĜivnici market spojený s Ĝemeslným
a zahrádkáĜským sortimentem, a to s ohledem na historicky existující a velmi poþetné
zahrádkáĜské kolonie v okolí mČsta, které byly pĜidČlovány v minulosti stabilizovaným
zamČstnancĤm Tatry jako „bonus“ k bytové jednotce v panelákových sídlištích.
Hlavní problémy v oblasti obþanské vybavenosti a služeb
Ze sociologického prĤzkumu „Spokojenost obþanĤ s místním spoleþenstvím“ z roku 2005
vyplývají následující závČry:


Obyvatelé mČsta vnímají jako významný problém kriminalitu, bezpeþnost a výskyt
sociálnČ vylouþených osob. PĜibližnČ 1/5 obyvatel mČsta se v posledních 2 letech
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stala obČtí trestného þinu þi pĜestupku (viz také pĜedchozí kapitoly). Velká vČtšina
obyvatel mČsta však jeví spokojenost s prací Policie ýR i mČstské policie;


Obþanská vybavenost není obþany mČsta pociĢována jako významný problém,
relativnČ nejmenším problémem je nedostatek kulturních zaĜízení a volnoþasových
zaĜízení pro mládež;



Asi 1/5 obyvatel nČkdy dojíždí za sportem, kulturou þi zábavou mimo mČsto.
NejþastČji se to týká sportovních aktivit;



TémČĜ 1/4 obyvatel mČsta je pro zĜízení další stĜední školy ve mČstČ (opaþného
názoru je 42 % obyvatel). Ti, kteĜí by chtČli novou stĜední školu ve mČstČ, by
jednoznaþnČ nejvíce uvítali gymnázium.

Shrnutí


Absence gymnázia þi jiné všeobecnČ vzdČlávací stĜední školy, což neodpovídá
velikosti mČsta; existence takové školy posiluje regionální význam mČsta.



Existence StĜediska sociálních služeb mČsta KopĜivnice jako základní organizace
poskytující ve mČstČ sociální služby.



Kulturní dĤm KopĜivnice provozující mČstskou knihovnu, mČstské informaþní
centrum a loutkové divadlo.



Fungující dĤm dČtí a mládeže, nízkoprahové zaĜízení Klub Kamarád a Junák –
svaz skautĤ a skautek.



Špatný technický stav kulturních, sportovních i volnoþasových zaĜízení.



Velmi rychlý pokles poþtu dČtí v mateĜských a základních školách doprovázený
pĜibližnČ stejným poklesem poþtu tĜíd a uþitelĤ.



Existence významné stĜední školy zahrnující stĜední odbornou školu, stĜední
odborné uþilištČ a vyšší odbornou školu, rĤst poþtu studentĤ na této stĜední škole,
špatný technický stav budov školy.



Vznikající regionální prodejní centrum s potenciálem pro rozšíĜení nabídky
sortimentu.



Obyvatelé mČsta vnímají jako významný problém kriminalitu, bezpeþnost a výskyt
sociálnČ vylouþených osob.



Obþanská vybavenost není pociĢována jako významný problém, relativnČ
nejmenším problémem je nedostatek kulturních zaĜízení a volnoþasových
zaĜízení pro mládež.
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2.4 Doprava a technická infrastruktura
Úvod
Následující kapitola je vČnovaná dopravČ a technické infrastruktuĜe, ve které je hodnocena
silniþní a železniþní síĢ, cyklistické a pČší stezky, automobilová, veĜejná, cyklistická a pČší
doprava, zásobování mČsta vodou, elektrickou energií a plynem, þištČní odpadních vod
a napojení na veĜejnou telekomunikaþní síĢ.
NejvČtší þást textu je vČnována dopravČ na území mČsta. V oblasti silniþní dopravy je
porovnána intenzita provozu pĜi posledních dvou sþítáních dopravy (2000, 2005) – další
dopravní ukazatele lze na území mČsta vztáhnout jen obtížnČ, nebo jsou potĜebné
podkladové informace veĜejnČ nedostupné.
Cílem profilu mČsta v oblasti dopravy je podat vyvážené informace o všech základních
složkách dopravní infrastruktury a všech základních dopravních odvČtvích a jejich
problémech.
Dílþí þást textu bude vČnována také další „nedopravní“ technické infrastruktuĜe. Menší
rozsah je dán zejména tím, že se bude jednat spíše o popis souþasného stavu, neboĢ nejsou
známy významnČjší problémy v této oblasti.

Tabulky, grafy a mapky
Mapka 2: Výsledky celostátního sþítání dopravy 2005 ve mČstČ a okolí

Zdroj:

ěeditelství silnic a dálnic ýR
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Mapka 3: Výsledky celostátního sþítání dopravy 2005 v centrální zónČ mČsta

Zdroj:

ěeditelství silnic a dálnic ýR

-34-

Mapka 4: Vedení cyklistických tras na území mČsta

Zdroj:

Cykloserver.cz

Tabulka 13: Intenzita silniþní dopravy na vybraných komunikacích
Silnice

Úsek

Intenzita 2000

Intenzita 2005

Index rĤstu

58

Lubina – PĜíbor

6 572

8 545

130 %

58

Lubina – Vlþovice

4 784

6 698

140 %

58

Vlþovice – Tichá

4 458

7 846

176 %

480 (ýs. armády)

Lubina – Nádražní

6 950

7 880

113 %

480 (ýs. armády)

Nádražní – ObráncĤ míru

6 950

8 167

118 %

480 (Záhumenní)

ObráncĤ míru – Štramberk

3 320

7 425

224 %

482 (ObráncĤ míru)

ýs. armády – K Pasekám

5 825

7 504

129 %

482 (ObráncĤ míru)

K Pasekám – Závišice

4 054

5 340

132 %

486

Vlþovice – Hukvaldy

1 289

1 600

124 %

Pozn.:

Hodnoty intenzity silniþní dopravy jsou uvedeny v jednotkových (pĜepoþtených) vozidlech za den.

Zdroj:

ěeditelství silnic a dálnic ýeské republiky
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Tabulka 14: Podíl jednotlivých odvČtví na dopravČ do zamČstnání mimo bydlištČ
MČsto

ChĤze

Cyklistika

VeĜejná
doprava

Automobil

Ostatní

KopĜivnice

50 %

4%

21 %

14 %

11 %

PĜíbor

26 %

8%

35 %

17 %

14 %

Frýdlant nad Ostravicí

31 %

9%

28 %

18 %

14 %

Studénka

27 %

20 %

19 %

14 %

20 %

Frenštát pod RadhoštČm

53 %

6%

20 %

14 %

7%

Bohumín

38 %

21 %

14 %

12 %

15 %

Nový Jiþín

47 %

6%

20 %

17 %

10 %

TĜinec

23 %

7%

46 %

16 %

8%

Pozn.:

Hodnota „Ostatní“ je souhrnem ostatních druhĤ dopravy a nezjištČných odpovČdí.

Zdroj:

Centrum dopravního výzkumu a SLDB 2001

Charakteristika mČsta
KopĜivnice leží v dopravnČ ménČ exponované poloze mimo hlavní silniþní a železniþní tahy –
pĜesto jsou páteĜní mezinárodní dopravní koridory od jejího území málo vzdálené, a mČsto
tak mĤže tČžit z relativnČ dobré dopravní dostupnosti. Také nižší intenzita silniþní dopravy by
se mohla jevit jako výhodná, pĜestože pravdou je spíše opak – intenzita provozu na
páteĜních komunikacích v centru mČsta a zejména v jeho územnČ oddČlených místních
þástech (Lubina a pĜedevším Vlþovice) již pĜekraþuje hodnoty únosné pro obytné území, ale
ještČ nedosahuje hodnot, kdy bude na národní a krajské úrovni prioritou výstavba obchvatu.
Silniþní doprava
Hlavními silniþními tahy ve mČstČ a okolí, které jsou rozhodující pro jeho dopravní
dostupnost, jsou následující komunikace:


I/48 (Brno) – (Olomouc) – Hranice – Nový Jiþín – PĜíbor – Frýdek-Místek – ýeský
TČšín – (Polsko);



I/58 Ostrava – PĜíbor – KopĜivnice (Lubina – Vlþovice) – Frenštát pod RadhoštČm
– Rožnov pod RadhoštČm – (Beskydy, Slovensko);



II/480 KopĜivnice (Lubina – centrum) – Ženklava – VeĜovice – (Valašské MeziĜíþí);



II/482 KopĜivnice (centrum) – Závišice – Rybí – Nový Jiþín;



II/486 KopĜivnice (Vlþovice – Mniší) – Hukvaldy – Brušperk – Krmelín – (Ostrava).

V tabulce 13 je uvedena intenzita dopravy na jednotlivých komunikacích na území mČsta
zjištČná pĜi celostátních sþítáních dopravy v letech 2000 a 2005 (grafické znázornČní
výsledkĤ z roku 2005 pĜedstavují mapky 2 a 3). Z tabulky vyplývá, že zatížení jednotlivých
komunikací rychle roste a již zaþíná dosahovat zatížení komunikací ve mČstech na páteĜních
tranzitních komunikacích s vybudovaným obchvatem. DĤležitým poznatkem je také
skuteþnost, že hodnoty z posledního sþítání dopravy ještČ nezohledĖují provoz
PrĤmyslového parku KopĜivnice ve Vlþovicích, který má nepochybnČ významný dopad na
další zatížení silnice I/58.
Územní plán mČsta i plán rozvoje silniþní sítČ Moravskoslezského kraje poþítají s výstavbou
krátkých pĜeložek a obchvatu Vlþovic na silnici I/58. ěeditelstvím silnic a dálnic je
rekonstrukce této komunikace I/58 upĜednostnČno v Dokumentaci pro stavební povolení
zvané Obchvat PĜíbora v trasování od jejího kĜížení s I/48 po hranice s PrĤmyslovým parkem
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ve Vlþovicích. Souþasný stav je takový, že bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci
I/58, projednána EIA a realizovány výkupy pĜíslušných pozemkĤ pro komunikaci a objektĤ
pro demolice ze strany ěSD. PĜíprava tohoto projektu je dále závislá na dokonþení
vyvlastĖovacích Ĝízeních v trase komunikace, na která bude následovat vydání stavebního
povolení. V souþasné dobČ se odhaduje zahájení realizace stavby na první þtvrtletí 2008
a dokonþení ve druhé polovinČ 2009. MČsto KopĜivnice má eminentní zájem prosadit v rámci
této investice realizaci kruhové kĜižovatky na I/58 v LubinČ.
Na státní investici – Obchvat PĜíbora a rekonstrukce I/58 dále navazuje projekþnČ
pĜipravovaný úsek trasy silnice I/58 PĜíbor – Skotnice – Mošnov, který zajišĢuje odstranČní
nevyhovujícího prĤjezdu obcí Skotnice a napojení na novČ vznikající PrĤmyslovou zónu
v MošnovČ vþetnČ nového dopravního terminálu a letištČ. Realizací tohoto zámČru, který je
výraznČ podporován Magistrátem mČsta Ostravy a CzechInvestem, mĤže KopĜivnice získat
nejen rychlejší napojení na letištČ, ale zároveĖ i pĜíznivČjší pĜístup na dálniþní pĜipojení ve
Studénce a rychlejší spojení s krajským mČstem Ostravou.
Z regionálních a místních komunikací si zaslouží pozornost komunikace II/480, s jejímž
pĜeložením do polohy mimo zastavČné území mČsta KopĜivnice a centrální prĤjezdnou zónu
poþítají územní plány mČsta i VÚC Beskydy. Realizací stavby se odlehþí centru mČsta od
tranzitní dopravy a nejzatíženČjší kruhové kĜižovatce u Technického muzea.
Problémem dopravy mČsta KopĜivnice je její morfologická poloha. MČsto je vklínČno mezi
dva kopce – ýervený kámen a Bílou horu. Úpatí tČchto hor umožĖuje vést mČstem tranzitní
dopravu pouze dvČma páteĜními a soubČžnými komunikacemi (Záhumenní – ýs. armády
a Štramberská).
Automobilová doprava zpĤsobuje také problémy pĜi odstavování vozidel. NejvČtší nedostatek
parkovacích míst je v centrální zónČ mČsta a v oblastech s vyšší hustotou obytné zástavby
(napĜíklad na sídlištích).
VeĜejná doprava
VeĜejná doprava je na území mČsta pĜedstavována zejména regionální autobusovou a dále
doplĖkovou regionální železniþní dopravou. Ve mČstČ není provozována mČstská veĜejná
doprava, pĜestože nČkteré autobusové linky se jí svým charakterem velmi blíží a potĜeba
lépe organizované obsluhy mČsta autobusovou dopravou v budoucnosti v souvislosti
s rozvojem prĤmyslového parku a okrajových þástí dále spíše poroste. Na území KopĜivnice
slouží cestujícím 2 železniþní a 29 autobusových zastávek, které se výraznČ liší
poskytovaným komfortem i bezpeþností pĜístupu a pobytu2. Zejména v pĜípadČ
autobusových zastávek také platí, že jejich rozmístČní již plnČ neodpovídá souþasným
pĜepravním potĜebám.
Autobusová doprava zajišĢuje dobré spojení mČsta s obcemi v jeho okolí a s blízkými mČsty
Štramberkem, Novým Jiþínem a Frenštátem pod RadhoštČm. Vzhledem k dopravním
kongescím (zácpám) je sice þetné, ale ménČ spolehlivé autobusové spojení KopĜivnice
s Ostravou. Železniþní doprava, která ve vČtšinČ vyspČlých regionĤ tvoĜí díky své kapacitČ
a rychlosti páteĜ systému veĜejné dopravy, je v KopĜivnici relativnČ málo významná a funkci
páteĜního dopravního systému plní pouze v relaci KopĜivnice – PĜíbor a pĜi realizaci
dálkových cest s pĜestupem ve Studénce. Velký potenciál železniþní dopravy ale spoþívá
v budoucnosti po pĜedpokládané elektrizaci tratČ procházející mČstem v zavedení rychlé
železniþní linky Ostrava – Studénka – PĜíbor – KopĜivnice (s pokraþováním do Valašského
MeziĜíþí nebo lépe po úpravČ zaústČní tratČ do Frenštátu pod RadhoštČm).
Autobusová a železniþní doprava na území mČsta dosud nejsou zaþlenČny do krajského
systému integrované veĜejné dopravy ODIS, ale jejich zaþlenČní se již pĜipravuje a bude

2

PĜístup k þásti autobusových zastávek ve venkovských þástech je ztížen absencí chodníkĤ a vysoké
intenzity dopravy (bezpeþnost).
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pravdČpodobnČ realizováno nejpozdČji do konce roku 2008. Nevýhodou mČsta je kromČ
chybČjící tarifní a þasové integrace spojĤ také absence kvalitního spoleþného pĜestupního
uzlu železniþní a autobusové dopravy, protože autobusové nádraží bylo z historických
dĤvodĤ vybudováno v excentrické podobČ nedaleko areálu spoleþnosti TATRA. PĜestože
v blízkosti leží stanice KopĜivnice zastávka, centrální poloha železniþní stanice KopĜivnice je
pro spoleþný pĜestupní terminál z hlediska jeho atraktivity daleko vhodnČjší.
Cyklistická a pČší doprava
KopĜivnice nepatĜí mezi tradiþní cyklistická mČsta a cyklistická doprava na jejím území zatím
není pĜíliš rozvinutá (srovnání využití cyklistiky pro cesty do zamČstnání s referenþními mČsty
poskytuje tabulka 14). PĜesto má mČsto a jeho okolí znaþný cyklistický potenciál daný
relativnČ kompaktní zástavbou jádra a malou þlenitostí terénu.
Nízkému využití cyklistické dopravy pro každodenní dojíždČní, které je tĜeba Ĝešit prioritnČ,
odpovídá i délka a trasování cyklistických stezek nebo jiných komunikací vhodných pro jízdu
na kole. Z pohledu souþasného standardu lze za vyhovující považovat široké stezky
s kvalitním povrchem pro spoleþný pohyb chodcĤ a cyklistĤ, pĜípadnČ i dopravnČ zklidnČné
komunikace s velmi nízkou intenzitou automobilové dopravy (této charakteristice dnes již
napĜíklad neodpovídá vČtšina obslužných komunikací v zástavbČ ani bČžné komunikace
v prĤmyslové zónČ). Bezpeþné stezky pro cyklisty chybí zejména v následujících úsecích:


(Frenštát pod RadhoštČm) – Vlþovice – Lubina – (PĜíbor) (ideálnČ podél toku
Lubiny);



Autobusové nádraží – prĤmyslový park – Vlþovice – Mniší – (Hukvaldy);



Autobusové nádraží – Lubina – pĜehrada VČtĜkovice – (Hukvaldy);



Centrum – hĜbitov – Štramberk (napĜíklad podél železniþní trati);



Sever/ýeská – PĜíbor (ideálnČ podél KopĜivniþky nebo železniþní trati);



KoupalištČ – prĤmyslový park – Vlþovice (po zadním okraji prĤmyslového parku);



ýeská – Paseky – Závisíce.

VČtšina z výše uvedených úsekĤ, které chybČjí pro každodenní cyklistické dojíždČní, by
mohla být po svém vybudování využívána také pro rekreaþní cyklistiku. V souþasné dobČ
jsou mČstem pĜevážnČ po bČžných komunikacích vedeny pouze tyto dvČ cykloturistické
trasy:


502 Starý Jiþín – Nový Jiþín – Štramberk – KopĜivnice (centrum – Lubina) –
Hukvaldy



6039 KopĜivnice – PĜíbor – Skotnice – Nová Horka.

Trasa 502 mČsto (teoreticky) spojuje s turisticky atraktivními cíli v okolí, ale z dĤvodu vedení
nČkterých úsekĤ mimo území mČsta po frekventovaných komunikacích nebo s vČtším
pĜevýšením není ve smČru na Štramberk a Nový Jiþín pĜíliš využívána. Trasa 6039 KopĜivnici
s nČkolika oklikami napojuje u Studénky na mezinárodní cyklistickou trasu Odra – Morava –
Dunaj. Ani tato trasa není v úsecích za PĜíborem pro cyklisty pĜíliš lákavá. MČsto tedy
v souhrnu postrádá bezpeþné a atraktivní cyklistické napojení do PoodĜí pĜes PĜíbor, na
Štramberk, Nový Jiþín, Frenštát pod RadhoštČm (a Beskydy) a Valašské MeziĜíþí, které lze
plnČ realizovat v rámci výstavby obslužných mČstských a pĜímČstských stezek.
PČší doprava je rozhodujícím dopravním odvČtvím v souvisle zastavČných oblastech
KopĜivnice (viz tabulka 14). Jádrová oblast mČsta je pomČrnČ dobĜe vybavena infrastrukturou
pro chodce (chodníky, pĜechody, laviþky), problémy existují v oblasti kvality znaþení
a þetnosti pĜechodĤ pĜes frekventované komunikace a pĜedevším v okrajových þástech
mČsta podél páteĜních silnic, kde dosud chybí chodníky (zejména úsek Lubina – prĤmyslový
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park – Vlþovice). Problém chybČjících chodníkĤ a pĜechodĤ pro chodce je obvyklý také
v nových zónách bytové výstavby na okrajích zastavČného území (napĜíklad Lubina nebo
Paseky).
KopĜivnicí prochází také nČkolik znaþených tras pro pČší turisty. Jedná se o následující
úseky:


þervená (Nový Jiþín) – Štramberk – nádraží Štramberk – Kouty – Lichnov –
(Frenštát pod RadhoštČm);



modrá Štramberk – Bílá hora – Fojtství – centrum – Lubina – Hukvaldy;



zelená PĜíbor – Lubina – Mniší – Kozlovice – (Frýdlant nad Ostravicí);



žlutá PĜíbor – Paseky – Štramberk;



žlutá Centrum – koupalištČ – Pískovna – Lichnov – (Frenštát pod RadhoštČm);



Lašská nauþná stezka.

Zatímco Lašská nauþná stezka je pĜíkladnou ukázkou moderního turistického poznávacího
produktu, nČkteré další turistické trasy jsou vedeny po asfaltových silnicích s nízkou
atraktivitou i bezpeþností pro pČší turisty. Chybí také pČší turistické propojení KopĜivnice
s PĜíborem, které lze realizovat napĜíklad odklonem žluté znaþky ze severního okraje do
centra nebo prodloužením žluté znaþky od jihu až na rozcestí u Pasek. Je tĜeba také zlepšit
návaznost turisticky znaþených tras na veĜejnou dopravu (zejména obČ mČstské železniþní
stanice a autobusové nádraží) a na rekreaþní zónu u pĜehrady VČtĜkovice (pĜeložením trasy
smČr Hukvaldy).
Technická infrastruktura
MČsto KopĜivnice disponuje dostateþnými zdroji a kapacitními rozvody pitné vody pro svĤj
další rozvoj. Zásobováno je pitnou vodou pĜedevším z povrchových vodních zdrojĤ (pĜehrady
Kružberk a Šance) prostĜednictvím ostravského oblastního vodovodu. Pouze místní þásti
Vlþovice a Mniší jsou zásobovány z lokálních zdrojĤ podzemní vody Kazniþov, Spružinky
a Tichá I+II. Vlastníkem vodovodĤ ve mČstČ jsou Severomoravské vodovody a kanalizace,
a. s., Ostrava. Z hlediska kvality vody je úþelné zmínit pĜedevším stížnosti na pitnou vodu ve
venkovské þásti Mniší, zpĤsobené kolísáním koncentrace chloru v pitné vodČ3 v dĤsledku
nedokonalého (zastaralého) zpĤsobu úpravy vody v místním vodojemu.
Nakládání s odpadními vodami je pro obyvatele pĜevážné þásti zastavČného území mČsta
vyĜešeno napojením na modernizovanou a rozšíĜenou þistírnu odpadních vod s kapacitou po
rozšíĜení 8 300 m3/den (zvýšení pĤvodní kapacity o 25 %). Modernizovaná ýOV sice splĖuje
souþasné požadavky na þištČní odpadních vod, avšak nevyhovuje požadavkĤm na
odstraĖování fosforu, které musí být splnČny do roku 2010.
SložitČjší situace z hlediska þištČní odpadních vod je v místních þástech Lubina, Vlþovice
a Mniší. Zde jsou odpadní vody vČtšinou likvidovány nevyhovujícím zpĤsobem
v bezodtokových jímkách a septicích, prostĜednictvím „trativodĤ“ do vod podzemních nebo
povrchových. V LubinČ však – na rozdíl od ostatních místních þástí – probíhají pĜípravné
práce a Ĝeší se otázka financování výstavby kanalizace.
Vlþovice i Mniší nesplĖují podmínky pro poskytnutí finanþních prostĜedkĤ z evropských
fondĤ, proto mČsto v souþasné dobČ neuvažuje o jejich odkanalizování (podle Plánu rozvoje

3

Koncentrace dle provedených mČĜení pravdČpodobnČ nepĜekraþují povolené hodnoty, nicménČ
kvalita pitné vody je pĜedmČtem stížností obþanĤ a k „souladu“ s normou mĤže pĜispívat i promČnlivost
koncentrace v rĤzné denní dobČ a obtíže mČĜení.
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vodovodĤ a kanalizací MSK by obČ aglomerace mČly být Ĝešeny po roce 2015). PĜesto jsou
obČ aglomerace povinny pĜimČĜenČ þistit vznikající odpadní vody4.
Celé území mČsta s výjimkou osamocených objektĤ je pokryto nízkotlakým rozvodem
zemního plynu. Tyto rozvody jsou tvoĜeny dvČma autonomními distribuþními sítČmi, z nichž
jedna pokrývá jádrové území mČsta a Štramberk a druhá místní þásti Lubina, Mniší
a Vlþovice. Využívání plynu, zejména ve venkovských þástech mČsta, je v posledních letech
omezováno zvyšujícími se náklady ve prospČch (znovu)využívání lokálních topenišĢ na tuhá
paliva (viz kap. ŽP).
Na síĢ elektrické energie je KopĜivnice napojena prostĜednictvím rozvodny v PĜíboĜe, lokální
výrobní zdroj elektrické energie je instalován v areálu spoleþnosti KOMTERM. Distribuci
tepla ve mČstČ zajišĢuje spoleþnost Teplo, s. r. o. Problémem je stav rozvodĤ tepla a potĜeba
Ĝešení zdroje vytápČní.
MČsto KopĜivnice je v souþasné dobČ také celoplošnČ pokryto veĜejnou telekomunikaþní sítí.
V letech 1993-1996 probČhla kabelizace mČsta. „Provoz kabelových sítí, poskytování
pĜipojení k internetu, vlastní TV vysílání zabezpeþuje obchodní spoleþnost mČsta: Kabelová
televize KopĜivnice, s. r. o. Ve mČstČ funguje projekt KTKnet, který využívá rozvodĤ
Kabelové televize KopĜivnice nejen pro pĜenos televizního signálu jako doposud, ale
i datových signálĤ, a to jak smČrem k uživateli, tak i od uživatele. V praxi to znamená, že
z každého bytu þi rodinného domku existuje reálná možnost pĜipojit se do mČstské
poþítaþové sítČ. Internet po kabelové televizi je urþen pro soukromé osoby i firmy.“ (zdroj:
www.ktknet.cz).
Ve mČstČ je v provozu mČstský rozhlas, jehož rozvody si vyžadují modernizaci. V urþitých
lokalitách byl již pilotnČ zabezpeþen bezdrátovČ. Žádoucí by byl úplný pĜechod na
bezdrátové vysílání, který vyžaduje poĜízení více pĜijímaþĤ signálu z centrálního již
osazeného vysílaþe.
Údržbu komunikací, veĜejného osvČtlení, hĜbitovĤ, zelenČ a dalšího majetku mČsta,
nakládání s odpady zajišĢuje mČstská obchodní spoleþnost SLUMEKO, s. r. o. Na území
mČsta je dostatek ploch veĜejné zelenČ. Její kvalita je zatížena rychlým rozvojem mČsta
v pomČrnČ krátkém historickém období. Ten se mj. podílel na tom, že vČtšina zelenČ (napĜ.
na sídlištích) vznikala þasto živelnČ (výsadba v blízkosti obytných budov, v plochách
inženýrských sítí, výsadba nevhodných druhĤ dĜevin apod.) a zhruba ve stejnou dobu. Velká
þást mČstské zelenČ tedy v omezeném þasovém úseku vyžaduje i nutnou rekonstrukci. Tato
situace klade nároky nejen na finanþní zdroje, organizaci údržby a na odbornou péþi, ale
také na nezbytnou informaþní podporu významnČjších rekonstrukþních akcí (viz také
podkapitola EVVO).5 KromČ bČžné obmČny zelenČ je cílem také nezbytná zmČna druhové
skladby, postupné odstraĖování nevhodných a alergenních dĜevin a výsadba vhodných
druhĤ a kultivarĤ pĜevážnČ s menším vzrĤstem. Zásadní zmČna v plánování údržby
a pĜístupĤ k rekonstrukci zelenČ probČhla na pĜelomu tisíciletí a v souþasné dobČ jsou nutné
kroky plánovány s dostateþný pĜedstihem na základČ odborných hodnocení. Zmapování
veškeré zelenČ ve mČstČ bylo provedeno v roce 2001 a údaje o zeleni jsou integrovány do
digitální mapy mČsta. Tyto údaje lze následnČ využít pro realizaci údržby, koncepce ochrany
a rozvoje zelenČ.

4

Likvidace odpadních vod ve staré zástavbČ v mČstských þástech je v souþasné dobČ konfrontována
s aktuálními legislativními požadavky, kterým nevyhovuje þištČní odpadních vod nČkterými z dosud
používaných zpĤsobĤ (napĜ. použití standardních septikĤ bez doplĖkových filtrĤ, apod.).
5

Viz napĜ. aktuální významné problémy spojené s rekonstrukcí zelenČ ve mČstČ Ostrava (mČstská
þást Poruba, Komenského sady), pĜinášející veĜejné správČ významné problémy s akceptací
rekonstrukce zelenČ ze strany veĜejnosti, široce medializované i v rámci celé republiky.
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Shrnutí


KopĜivnice leží mimo síĢ páteĜních silnic a železnic.



Negativní dopady silniþní dopravy na život v okrajových þástech mČsta (zejména
vysoká intenzita provozu v trase Lubina – Vlþovice – Frenštát), pĜiþemž
plánovaný obchvat není zaĜazen mezi priority.



Parkování pĤsobí velké problémy v centru a na sídlištích.



VeĜejná doprava dosud není integrována, chybí spoleþný pĜestupní uzel.



Ve mČstČ není provozována mČstská autobusová doprava.



Železnice má v souþasnosti nízký význam, který je tĜeba zvyšovat.



Chybí páteĜní stezky pro bezpeþnou cyklistiku (Lubina, KopĜivniþka, železnice).



NetradiþnČ je vysoký podíl pČší dopravy pĜi cestách do zamČstnání.



MČsto postrádá lepší napojení na síĢ turistických tras pro pČší a cyklisty.



Dostateþná kapacita zdrojĤ i rozvodu pitné vody ve vČtší þásti mČsta.



Zásobování místních þástí Mniší a Vlþovic z lokálních zdrojĤ.



Modernizovaná ýOV splĖující souþasné požadavky na þištČní odpadních vod,
avšak nevyhovující požadavkĤm na odstraĖování fosforu, které musí být splnČny
do roku 2010.



Nevyhovující likvidace odpadních vod a absence splaškové kanalizace v místních
þástech Mniší, Vlþovice, Lubina a nČkterých þástech KopĜivnice.



Špatný stav rozvodĤ tepla a potĜeba Ĝešení zdroje vytápČní.



Existence mČstské datové sítČ.



Existence mČstského rozhlasu s þásteþným zajištČním bezdrátového vysílání.



Dostateþný rozsah mČstské zelenČ, avšak v nevyhovující kvalitČ, která vyžaduje
v þásti mČsta obnovu.
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2.5 HospodaĜení s pĜírodními zdroji a složkami ŽP
Úvod
Problematika životního prostĜedí je standardní souþástí sociálnČ-ekonomické analýzy. Ve
mČstČ KopĜivnice, která je zapojena do Ĝady aktivit zamČĜených na podporu udržitelného
rozvoje, je však tato oblast strategického plánu ještČ významnČjší.
Na rozdíl od centra ostravsko-karvinské aglomerace, kde se negativní vlivy na životní
prostĜedí pĜijímaly a zĜejmČ ještČ stále þásteþnČ pĜijímají jako urþitá „nezbytná souþást
prĤmyslového rozvoje“, by v KopĜivnici mČly být v kontextu umístČní mČsta (krajinný ráz
Podbeskydí a s ním související atraktivita pro cestovní ruch) negativní vlivy na kvalitu
životního prostĜedí vnímány markantnČji. Z provedeného prĤzkumu veĜejného mínČní
vyplývá, že samotná problematika ŽP je obþany KopĜivnice uvádČna sice jako 5. problém
v poĜadí, avšak pouze 5 procenty respondentĤ. Je sice zĜejmé, že i když se þást
problematiky skrývá také pod hesly dopravní situace (4. místo, cca 10 % respondentĤ),
relativní nezájem pravdČpodobnČ vychází z ne zcela dostateþných informací obþanĤ
o rizicích vlivu životního prostĜedí na lidské zdraví. PĜestože pouze 3 % respondentĤ schází
informace o ŽP, témČĜ 3/4 respondentĤ by mČlo zájem o životním prostĜedí diskutovat (3.
nejžádanČjší téma v poĜadí).
V rámci této kapitoly je uveden stav a vývoj jednotlivých složek životního prostĜedí:


Ovzduší;



Voda;



PĜíroda a krajina, vþetnČ lesĤ.

a vyhodnoceny procesy, které se životním prostĜedím a hospodaĜením s pĜírodními zdroji
úzce souvisejí:


Nakládání s odpady;



Environmentální vzdČlávání, výchova a osvČta; pĜístup k informacím o ŽP;



Hluk.

Posouzení je založeno na dostupných zdrojích informací o stavu jednotlivých složek
životního prostĜedí a procesech, které mají na kvalitu životního prostĜedí vliv. Využity byly
pĜedevším dokumenty pĜíslušného odboru mČstského úĜadu a pro porovnání, resp. zasazení
problematiky do kontextu, také dokumenty popisující stav ŽP na úrovni Moravskoslezského
kraje.
KromČ porovnání existujících dat je analýza doplnČna i expertním posouzením oblastí,
k nimž nejsou dostupná data k dispozici, pĜípadnČ nejsou dostupná v potĜebné struktuĜe.
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Tabulky, grafy a mapy
Tabulka 15: PĜekroþení hodnot limitu koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu pro ochranu
lidského zdraví (2005)
Územní celek

PM10 (rok)

PM10 (24h)

BaP

KopĜivnice

58,3

100

100

Bohumín

99,3

100

100

Frenštát p. R.

0

96,7

42,4

Frýdlant p. R

0

100

12,5

Nový Jiþín

7,2

100

87,5

PĜíbor

74,9

100

100

Studénka

87,6

100

98,3

TĜinec

17,0

93,5

100

Pozn.: Hodnoty vyjadĜují procenta plochy územních celkĤ, v nichž byl pĜekroþen uvedený limit pro ochranu
lidského zdraví
Zdroj:

VČstník MŽP 03/2007

Mapka 5: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Pozn.:

LV=limit pro ochranu lidského zdraví; LV+MT=limit pro ochranu lidského zdraví vþetnČ meze tolerance

Zdroj:

ýHMÚ
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Charakteristika mČsta
MČsto KopĜivnice se nachází na okraji ostravské sídelní aglomerace, tedy jedné z oblastí
s nejvíce narušeným životním prostĜedím v ýeské republice. Kombinace dálkových
a místních vlivĤ zpĤsobuje, že životní prostĜedí mČsta a jeho okolí je pĜes jeho polohu
v podhorské krajinČ Podbeskydské pahorkatiny považováno za stĜednČ zatížené
a v nČkterých pĜípadech srovnatelné s podstatnČ vČtšími mČsty.
Ovzduší
Ovzduší mČsta KopĜivnice je ovlivĖováno þtyĜmi základními typy zdrojĤ zneþištČní. Jedná se
o (bez hierarchicky urþeného poĜadí)6:


Dálkový pĜenos (pĜedevším z velkých zdrojĤ ostravsko-karvinské aglomerace);



Místní a blízké stacionární velké a stĜední zdroje zneþišĢování ovzduší;



Lokální malé zdroje zneþišĢování (domácí topeništČ);



Doprava.

KopĜivnice se nachází na jižním až jihozápadním okraji území, jehož ovzduší je významnČ
ovlivĖováno dálkovým pĜenosem, pĜedevším z velkých stacionárních zdrojĤ ostravskokarvinské aglomerace (viz mapka 5). V závislosti na promČnné meteorologické situaci je
tento vliv v jednotlivých sezónách i letech rĤznČ významný. Zásadní je ovšem negativní trend
produkce škodlivin v aglomeraci, který v posledních letech anuluje významná snížení objemu
emisí, dosažená v devadesátých letech v dĤsledku útlumu nČkterých výrob a opatĜení na
zdrojích. V trendech je dále patrný zásadní ústup od dĜíve majoritní složky škodlivin (oxid
siĜiþitý) k nárĤstu objemu i významu pevných þástic, oxidĤ dusíku, oxidu uhelnatého
a polyaromatických uhlovodíkĤ, ve všech tČchto pĜípadech doplĖovaných stoupajícími
emisemi z dopravy. Ke zcela zásadnímu zhoršení situace došlo pĜedevším mezi léty 2004
a 2005 (hodnoty za rok 2006 ještČ nejsou publikovány).
Místní a regionální stacionární zdroje reprezentují pĜedevším 3 velké zdroje zneþištČní
ovzduší dle Registru zneþištČní ovzduší (REZZO 1) – Energetika KopĜivnice, a. s., Tafonco,
a. s., KopĜivnice a CIREX CZ, s. r. o., KopĜivnice, slévárna pĜesného lití v PrĤmyslovém
parku. Dle Integrovaného registru zneþištČní dosahuje produkce emisí Energetiky KopĜivnice
hodnot ĜádovČ ve stovkách tun, v pĜípadČ oxidu uhliþitého (nebezpeþný více pro klimatický
systém ZemČ, než pro zdraví obyvatel) stovek tisíc tun (viz tabulka 15). Od roku 1995 došlo
k výraznému snížení oxidĤ síry (na cca 40 %), v pĜípadČ oxidĤ dusíku je snížení ménČ
markantní (na cca 60 %). Mezi léty 2004 a 2005 došlo k mírnému zvýšení emisí oxidĤ dusíku
a dalšímu snížení emisí oxidĤ síry. Pro srovnání – v Moravskoslezském kraji je registrováno
25 provozoven, které pĜekraþují hodnotu oznamovací povinnosti emisí do ovzduší pro
nČkterou ze škodlivin registru. NapĜ. Elektrárna DČtmarovice produkuje cca 10násobek oxidĤ
dusíku ve srovnání s Energetikou KopĜivnice. CIREX CZ dle údajĤ REZZO 1 emituje v Ĝádu
jednotek tun za rok, nejvíce cca 1,3 t/rok tČkavých organických látek.
Zejména v místních þástech KopĜivnice – Vlþovicích, LubinČ a v údolních polohách Mniší se
rozhodující složkou negativních vlivĤ zneþištČní ovzduší s pĜímým dopadem na zdravotní
stav7 a pohodu obyvatel stávají emise z domácích topenišĢ na pevná paliva. Z hlediska
celkového trendu – byĢ vzhledem k charakteru problematiku nelze tento konkrétní trend
6

Vzhledem k odlišnému pĤsobení rĤzných faktorĤ by stanovení „poĜadí“ bylo pro tuto fázi
strategického plánu zavádČjící.

7

Z provádČných studií je zĜejmé, že zvýšení koncentrace škodlivin, zejména aromatických uhlovodíkĤ,
vznikajících nedokonalým spalováním tuhých paliv, má významný vliv na zdraví obyvatel,
a v nČkterých lokalitách významnČ pĜekraþuje dopady zneþištČní z velkých zdrojĤ.
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pĜesnČ kvantifikovat8 – dochází ve venkovských obcích k nárĤstu podílu této složky na
celkovém zneþištČní ovzduší. Dalšími negativními faktory v tČchto místních þástech jsou
geomorfologická situace a doprava; navíc vzrĤstá i poþet exponovaných obyvatel (viz
tabulka vývoje poþtu obyvatel v jednotlivých místních þástech KopĜivnice). PĜíþinou zvýšení
zneþišĢování ovzduší z vytápČní je mj. i pĜechod, resp. návrat9 k vytápČní tuhými palivy
u þásti majitelĤ domĤ zpĤsobený pĜedevším:


zvyšováním nákladĤ na vytápČní ušlechtilejšími palivy (zejména zvyšování cen
zemního plynu);



dostupností levnČjších druhĤ pevných paliv (dosavadní absence tzv. ekologických
daní, resp. nízké dopady plánovaného zdanČní na ceny paliv v blízké
budoucnosti);



snižováním výhodnosti nČkterých alternativních zdrojĤ vytápČní (omezení dotací
a zvýhodnČných tarifĤ elektrické energie v pĜípadČ tepelných þerpadel, sluneþních
kolektorĤ, ad.);



legislativními nedostatky pĜi vymáhání smluvních závazkĤ v rámci finanþní
podpory vytápČní ušlechtilejšími palivy.

Ke zhoršování situace pĜistupuje také – z hlediska dopadĤ na zdraví velmi nebezpeþná –
likvidace odpadĤ spalováním v domácích topeništích (absence elementární zodpovČdnosti,
obtížná kontrola a vymahatelnost práva). V takovém pĜípadČ totiž k produkovaným emisím
þástic, polyaromatickým uhlovodíkĤm a tČžkým kovĤm pĜistupují také emise dioxinĤ (ýHMÚ).
Ze zkušeností z jiných oblastí je zĜejmé, že Ĝešení tohoto problémĤ spoþívá pĜedevším ve
výraznČjším daĖovém zatížení paliv s výraznČ negativním dopadem na životní prostĜedí
a zdraví obyvatel a zavedení vymahatelných nástrojĤ na eliminaci nežádoucích postupĤ
(likvidace odpadu spalováním v domácích topeništích). KromČ výše uvedených krokĤ, které
jsou víceménČ v rukou státu, mĤže mČsto pĜispČt k Ĝešení vlastními aktivitami podporujícími
zodpovČdnost obþanĤ (nástroje EVVO), pĜípadnČ zavedením nástrojĤ pozitivní ekonomické
motivace obþanĤ v této oblasti.
Automobilová silniþní doprava se vzhledem k negativnímu trendu stává – obdobnČ jako
domácí topeništČ – dalším významným faktorem negativního vlivu na ovzduší. V kapitole
Dopravní a technická infrastruktura jsou uvedeny informace o zatížení silniþní sítČ dopravou,
vþetnČ trendĤ v posledních letech. Markantní je pĜedevším zvýšení intenzity dopravy na
silnici I/58 mezi lety 2002-2005 a odhadovaný nárĤst, pĜedevším kamionové dopravy, i po
roce 2005 (dopady pĜedevším na místní þásti Vlþovice a Lubinu). PĜestože se v letech 20022005 souþasnČ zpomalila dynamika nárĤstu intenzity dopravy v centru mČsta ve srovnání
s hodnotami nárĤstu mezi léty 2000 až 2002), svČdþí uvedené hodnoty o významném vlivu
dopravy jak na ovzduší, tak i na fyzikální charakteristiky prostĜedí (hluk, vibrace) na
nejzatíženČjších komunikacích KopĜivnice (Ekotoxa, 2002). Doprava, kromČ pĜímých emisí
oxidĤ dusíku, oxidu uhelnatého, polyaromatických uhlovodíkĤ a tuhých þástic pĜináší
i sekundární zneþištČní ovzduší rozviĜováním prachu s následkem zvýšené koncentrace
tuhých þástic. ěešení problematiky dopravy (obchvat, rekonstrukce, zlepšení veĜejné
dopravy, podpora cyklistické dopravy) se tak stává významným, ne-li zásadním krokem
i z hlediska zlepšení kvality životního prostĜedí.
Nejbližší (a aktuálnČ jediná) mČĜící stanice automatického imisního monitoringu ýHMÚ
v okrese Nový Jiþín se v roce 2005 nacházela ve Studénce (do roku 2003 byla v síti
8

V roce 1992 pĜisuzovala imisní studie v pĜípadČ nČkterých škodlivin (napĜ. polyaromatické
uhlovodíky) rozhodující vliv domácím topeništím (Profil mČsta KopĜivnice, 1992).
9

Plošná plynofikace mČsta KopĜivnice, vþetnČ místních þástí Lubina, Vlþovice a Mniší je ukonþena.
Z technických a ekonomických dĤvodĤ existují pouze nČkteré lokality, resp. jednotlivé domy, které
nejsou plynofikovány.
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Automatizovaného imisního Monitoringu /AIM/ v okrese zaĜazena také stanice Lubina).
Z výpoþtĤ, provedených pro vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro jednotlivé
územní celky v ýR za rok 200510 (viz tabulka 15) vyplývá, že na celém území KopĜivnice
došlo ve jmenovaném roce k pĜekroþení hodnot limitu PM10 pro ochranu zdraví lidí
(ýHMÚ)11. Tabulka také uvádí, že k pĜekroþení došlo ve vČtšinČ referenþních mČst (závislost
na poloze k aglomeraci). Z této mapy je dále zĜejmé, že KopĜivnice sice leží uvnitĜ vymezené
oblasti (oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší)12, v níž byl pĜekroþen alespoĖ 1 limit pro
ochranu zdraví lidí, avšak v blízkosti jejich hranic. Je také potĜeba vzít v úvahu, že limit pro
tuhé þástice PM10 (24-hodinové koncentrace) byl v roce 2005 pĜekroþen celkem na 35 %
území ýR a pĜi zapoþtení pĜekroþení limitĤ pro ozón by vymezené území pokrývalo celou
ýR13.
Standardní mČĜení ýHMÚ byla v letní i zimní sezónČ 2003 doplnČna zjišĢováním koncentrací
polyaromatických uhlovodíkĤ (Ekotoxa). Ze závČru vyplývá, že koncentrace tČchto škodlivin
v KopĜivnici jsou pĜibližnČ stejné jako v OpavČ, Olomouci a PĜerovČ, pĜestože jsou tato mČsta
dopravnČ daleko zatíženČjší než je KopĜivnice. V letním období je produkce škodlivin touto
studií pĜisuzována pĜedevším dopravČ, v zimním období také lokálním topeništím.
Voda
Problematika pitné vody a odpadních vod je v této fázi zpracování zaĜazena v kapitole
Dopravní a technická infrastruktura. Pro úþely návrhu strategie je dále doplnČno:
NejvýznamnČjším vodním tokem na území KopĜivnice je Ĝeka Lubina, která pramení pod
vrcholem Kyþera v Beskydech a do Odry se vlévá u PetĜvaldu. Do Lubiny ústí vodní tok
KopĜivniþka, jehož pravobĜežním pĜítokem je Sýkoreþek. Kvalitu vodních tokĤ negativnČ
ovlivĖuje nedostateþný zpĤsob þištČní odpadních vod v mČstských þástech (viz kap.
Technická infrastruktura).
Na území KopĜivnice leží vodní nádrž VČtĜkovice o rozloze 19,2 hektarĤ, která je také
zmínČna v citované kap. Technická infrastruktura. V rámci výþtu významnČjších vodních
ploch lze uvést ještČ rybník u hradu Šostýna, znovuobnovený v rámci revitalizace
KopĜivniþky s cílem zvýšení retenþní schopnosti krajiny, zpomalení odtoku vody z území
a zvýšení hladiny podzemních vod.
V roce 2005 byl KÚ Moravskoslezského kraje schválen PovodĖový plán KopĜivnice jako
obce s rozšíĜenou pĤsobností, který specifikuje úseky tokĤ ohrožených zvýšenými prĤtoky.
V krajském rámci se ve výþtu protipovodĖových opatĜení neuvádČjí žádné plánované akce
na LubinČ v úsecích na území KopĜivnice þi na jiných úsecích proti toku Lubiny (Koncepþní
dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje na pĜechodné
období do roku 2010; Povodí Odry, 2001).
PĜíroda a krajina, lesy
KopĜivnice leží v krajinČ Podbeskydské pahorkatiny vyznaþující se cennými pĜírodními
hodnotami. VČtšina pĜímČstského území a místních þástí Vlþovice a Mniší je souþástí
pĜírodního parku Podbeskydí, který vznikl v roce 1994 pĜehlášením pĤvodních oblastí klidu
10

Poslední publikované výsledky

11

Limit pro suspendované þástice frakce PM10 zahrnuje prĤmČrnou roþní koncentraci 40 µg/m3 nebo
max. 35 pĜekroþení 24-hodinové hodnoty 50 µg/m3).

12

Viz VČstník MŽP

13

Na stanici Lubina nedocházelo v posledních letech jejího provozu k pĜekraþování limitĤ prĤmČrných
roþních koncentrací mČĜených veliþin oxidu siĜiþitého, oxidĤ dusíku a þástic frakce PM10, nicménČ
postupný nárĤst zneþištČný byl indikován již od roku 2000 (od roku 2003 není stanice vykazována ve
výsledcích ýHMÚ).
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ýervený kámen a Kojetín. Cílem zĜízení parku bylo zejména zachování typického krajinného
rázu. Krajina pĜírodního parku má mírnČ zvlnČný ráz s roztroušenými kvČtnatými lesíky
a poskytuje útoþištČ ĜadČ vzácných a chránČných druhĤ živoþichĤ a rostlin. Území KopĜivnice
se souþasnČ dotýká severního okraje nadregionálního biokoridoru Jezernice – Hukvaldy
(Koncepce ochrany pĜírody a krajiny MSK). Návrh územního systému ekologické stability
krajiny (lokálního a regionálního významu) je vymezen v územním plánu KopĜivnice
a místních þástí.
V ÚstĜedním seznamu ochrany pĜírody, vedeného Agenturou ochrany pĜírody a krajiny
(AOPK), je na území obce KopĜivnice zapsáno 8 chránČných subjektĤ. Z toho je
7 památných stromĤ a jedna pĜírodní památka. Touto pĜírodní památkou je VáĖĤv kámen
o rozloze 0,77 hektarĤ, vyhlášený v roce 1993. Jedná se o skalisko tvoĜené krou jurského
vápence, jeden z mála pĜirozených útvarĤ v okolí Štramberka nenarušených tČžbou
vápence. ZkamenČliny ve štramberských vápencích jsou významné pĜi studiu celého
ekosystému fosilního korálového rifu. Z pestré asociace živoþichĤ bylo popsáno pĜes 600
druhĤ; je to jedno z nejbohatších spoleþenstev ve svČtovém mČĜítku. Na katastrální území
KopĜivnice ani okrajových þástí Lubiny, Mniší a Vlþovic nezasahují další zvláštČ chránČná
území ani lokality soustavy Natury 2000 (ptaþí oblast, evropsky významná lokalita).
V seznamu Moravskoslezského kraje je zapsána jedna organizace (a jedna fyzická osoba)
z KopĜivnice, registrovaná v seznamu subjektĤ, poskytujících služby v oblasti péþe
o chránČná území. Touto organizací je Obþanské sdružení Hájenka (dále také kapitola
EVVO).
Lesní fond je tvoĜen drobnými a stĜednČ velkými komplexy lesĤ. Tyto lesy mají menší
hospodáĜský význam, jsou však dĤležité pro krajinu a její ekologickou stabilitu. NejvČtším
vlastníkem lesĤ je mČsto KopĜivnice se 166 ha. VČtšina lesĤ patĜí do kategorie lesĤ
zvláštního urþení – 88 hektarĤ (lesy rekreaþní v oblasti hradu Šostýn). Území pĜímČstského
lesa Šostýn má Ĝadu zajímavostí, napĜ. zĜíceninu hradu, RaškĤv kámen, komplex bukových
porostĤ, ohroženou flóru a faunu, výhledy do krajiny.
MČstské lesy se dále rozkládají ve víceménČ souvislých komplexech pĜedevším v masivu
ýerveného kamene a na svazích kopce Pískovna. Mají velmi nevyrovnanou vČkovou
strukturu, v dĜevinné skladbČ pĜevládá smrk (41 %). Hlavním cílem hospodaĜení je zachování
a rozvíjení nejdĤležitČjších funkcí lesa, tzn. vodohospodáĜské, krajinotvorné, klimatické,
ochranné, hospodáĜské a zdravotnČrekreaþní. Mimo katastrální území KopĜivnice (vþetnČ
k. ú. místních þástí) se mČstské lesy nalézají také na katastrálním území Lichnov. Návrhy
využívání lesĤ jsou popsány v Lesním hospodáĜském plánu LesĤ mČsta KopĜivnice (2003),
který je základem pro stávající pozitivní vývoj mČstských lesĤ.
Nakládání s odpady
Nakládání s komunálním odpadem ve mČstČ zajišĢuje firma SLUMEKO, s. r. o., KopĜivnice,
která provádí komplexní službu zahrnující svoz komunálního odpadu vþetnČ vytĜídČných
složek, provoz dotĜíćovací linky, provoz sbČrného dvora, mobilní sbČr nebezpeþných složek
komunálního odpadu a další þinnosti. Spoleþnost je oprávnČnou osobou (ve smyslu zákona)
pro nakládání s odpady pro mČsto KopĜivnici i její místní þástí.
Z analytické þásti Koncepce odpadového hospodáĜství správního obvodu KopĜivnice jako
obce s rozšíĜenou pĤsobností (ORP) (Fite, 2006) vyplývá, že v KopĜivnici se v roce 2005
vyprodukovalo více než 5 600 tun odpadu, což þiní pĜibližnČ 240 kg/obyvatele. Tato hodnota
leží v prĤmČru hodnot obcí v ORP. Dle Plánu odpadového hospodáĜství mČsta KopĜivnice na
léta 2006-2010 (Fite, 2005) dále plyne, že produkce odpadu mezi lety 2000-2004 postupnČ
stoupala (vzestup mezi lety 2000 a 2004 þinil cca 25 %). PĜevážnou vČtšinu odpadu (cca 2/3)
tvoĜí smČsný komunální odpad, významný podíl (cca 7 %) také biologicky rozložitelný odpad.
Z hlediska zaĜízení ke zneškodĖování odpadu je ve mČstČ od roku 1996 v provozu
dotĜíćovací linka. OddČlenČ shromáždČný odpad je na této lince dále dotĜíćován a pĜedáván
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k dalšímu využití. DotĜíćovací linka má kapacitní rezervu, poþet nádob ke tĜídČní umístČných
ve mČstČ je podle kritérií studie Intenzifikace oddČleného sbČru odpadĤ v MSK14 dostateþný.
Ke zvýšení sbČru odpadu pĜispívají i aktivity v rámci Projektu Zdravé mČsto a MA 21 (napĜ.
v rámci kampanČ Den ZemČ, Den bez aut, kampaĖ sbČru použitých baterií, apod.).
ZpĤsobem tĜídČní odpadu jsou také sbČrny odpadu, provozované na území KopĜivnice
dvČma firmami.
Ostatní smČsný komunální odpad je ukládán na skládku ve StaĜíþi, která leží mimo území
mČsta. Je to skládka s dostateþnou kapacitou k dalšímu ukládání odpadu cca na nejbližších
20 let (POH mČsta KopĜivnice).
Na vysoké úrovni je v KopĜivnici tĜídČní nebezpeþného odpadu, hodnoty sbČru více než 2x
pĜekraþují prĤmČrné hodnoty kraje, roþnČ se sbírá prĤmČrnČ 60 tun nebezpeþných odpadĤ.
Dle analýzy tĜídČní odpadu (POH: Program odpadového hospodáĜství mČsta KopĜivnice
2006-2010) jsou výsledky tĜídČní odlišné pro jednotlivé komodity. Zatímco v pĜípadČ tĜídČní
papíru a lepenky odpovídají hodnoty (tĜídČní na obyvatele) prĤmČru MSK, v pĜípadČ skla jsou
hodnoty pĜes postupný nárĤst pod smČrnou hodnotou Plánu odpadového hospodáĜství MSK,
obdobnČ jako hodnoty tĜídČní plastĤ. V tomto pĜípadČ je však potenciální výhodou sbČr
smČsných plastĤ (nejen lukrativních PET lahví) a hustá síĢ sbČrných nádob.
Požadavky POH MSK vysoce pĜekraþuje hodnota sebraného biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO), který pochází pĜedevším z údržby mČstské zelenČ (Studie
biologicky rozložitelného odpadu, Fite, 2006). Biologicky rozložitelný odpad je pĜedáván na
kompostárnu v PĜíboĜe s kapacitou cca 2 000 tun roþnČ, která se však potýká s ekonomikou
provozu a odbytem kompostu. Citovaná studie BRO uvádí Ĝadu opatĜení ke zvýšení
intenzifikace BRKO.
Staré ekologické zátČže
NejvýznamnČjší starou zátČží na území KopĜivnice je skládka neutralizaþních kalĤ, jejímž
hlavním pĤvodcem byla v letech 1966-1976 Tatra, n. p., KopĜivnice. Skládka zabírá plochu
cca 1 ha a obsahuje pĜibližnČ 34 000 tun neutralizaþních kalĤ, které obsahují Ĝadu škodlivin,
pĜevážnČ NEL, polyaromátĤ a tČžkých kovĤ. Pro tuto skládku byla provedena analýza rizika
(AQ-test, 2003), z jejichž závČrĤ vyplývá „až dramatický obsah“ škodlivých látek, jejich
vyluhovatelnost vodou je však obecnČ nízká. Migrace nebezpeþných látek je stabilizovaná
a nemČla by se významnČ mČnit. Zpracovatel studie navrhnul 2 varianty Ĝešení – úplné
odtČžení skládky nebo její utČsnČní shora (1. varianta – náklady cca 60 mil. Kþ, 2. varianta –
pČtinové náklady, ale Ĝada rizik). Problematický je zejména potenciální vliv skládky na
plánovanou lokalitu výstavby rodinných domĤ.
Problematiku starých zátČží dále komplikuje skuteþnost, že nejsou dostateþnČ zmapovány.
Proto je jejich identifikace jedním z dĤležitých krokĤ strategie.
Dalším problémem je skládka komunálních odpadĤ u mČstské þistírny odpadních vod
(MČýOV).
Významnou komplikací, zejména v mČstských þástech Lubina a Mniší, je také existence
ploch, dĜíve využívaných zemČdČlskými podniky, které dnes þásteþnČ slouží jako plochy pro
podnikání. Rizikem je nejen opuštČní tČchto ploch, ale také jejich živelné využívání bez
jednotné správy (rotace firem, absence zodpovČdnosti, apod.).

14

„Intenzifikace oddČleného sbČru a zajištČní využití komunálních odpadĤ vþetnČ jejich obalové složky
v Moravskoslezském kraji“, ARR a EKO-KOM (In: POH mČsta KopĜivnice na léta 2006-2010, Fite,
2005)
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Environmentální vzdČlávání, výchova a osvČta (EVVO), informace o ŽP
V rámci zpracované Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje (2002) nebyla KopĜivnice
pĤvodnČ zaĜazena ani mezi „bílá místa“ EVVO ani mezi místa se silnČ rozvinutými aktivitami
EVVO v kraji. NicménČ ze souþasnČ probíhající aktualizace Koncepce (dokonþení záĜí 2007)
vyplývá nárĤst aktivit EVVO, pravdČpodobnČ související s pĤsobením aktivit Projektu Zdravé
mČsto v tomto rozvojovém pilíĜi. NapĜ. Obþanské sdružení Hájenka se stalo partnerem kraje
v klíþovém projektu EVVO MSK, financovaného z Evropského sociálního fondu „Rozvoj sítČ
environmentálních informaþních a poradenských center Moravskoslezského kraje. Poþet
environmentálních organizací je však ve srovnání s velkými mČsty MSK nízký.
Hájenka obþanĤm mČsta od roku 2001 poskytuje ekologické poradenství v objektu kulturního
domu.
Školy dostávají od mČsta KopĜivnice pravidelný roþní pĜíspČvek na podporu EVVO, za nČjž si
mohou nakoupit potĜebné služby v této oblasti (školení, programy, akce). MČsto dále v roce
2006 vyhlásilo dotaþní program na podporu aktivit EVVO.
Jako v pĜípadČ témČĜ všech referenþních mČst (a nejen jich) je nejproblematiþtČjší þástí
EVVO oslovení cílové skupiny dospČlé veĜejnosti a þásteþnČ také podnikatelĤ. V každém
pĜípadČ je problematika EVVO a posílení pĜístupu veĜejnosti k informacím o ŽP dĤležitou
souþástí úsilí o zlepšení stavu životního prostĜedí a nezbytnou podmínkou pro podporu
pozitivních zmČn, jak na to upozorĖují i zmínky v kapitolách vČnovaných zneþištČní ovzduší
(zodpovČdnost pĜi vytápČní lokálními topeništi), mČstské zeleni (informaþní podpora
rekonstrukce zelenČ), atd. DĤležité také je, aby samotný provoz mČstského úĜadu pĤsobil na
veĜejnost jako pĜíklad. V souþasné dobČ byl zpracován Plán ekologizace provozu mČstského
úĜadu (projednává se podpora jeho realizace v rámci již zmínČného projektu MSK).
KopĜivnice má rozpracovanou Koncepci EVVO, která by mČla být co nejdĜíve dokonþena.
Problémem je také zrušení místa koordinátora EVVO, což komplikuje organizaci aktivit
EVVO ze strany mČsta.
Hluk a další fyzikální charakteristiky
V souþasné situaci i ve výhledu je za nejvíce problematický považován pĜedevším hluk
z dopravy. A to jak z dĤvodu kontaktu vČtšího poþtu obyvatel s negativními dĤsledky dopravy
(silnice I/58, zatížené komunikace v centru mČsta), tak zejména trend dalšího nárĤstu
dopravy.
V roce 2000-2002 byla zpracována studie Komplexního hodnocení vlivu dopravy na životní
prostĜedí ve mČstČ KopĜivnice, která zjišĢovala dopravní zatížení ve mČstČ i úroveĖ hlukové
zátČže a nastínila emisní a imisní rozptyl zneþišĢujících látek vznikajících vlivem dopravy. Na
páteĜní komunikaci ve mČstČ, která je dopravnČ nejzatíženČjší (kĜižovatka ul. Záhumenní
a Husovy pĜes kruhový objezd smČrem na Nový Jiþín) byla namČĜena vysoká ekvivalentní
hladina hluku 65 dB, blížící se hlukovému limitu (souþasnČ byly zjištČny rovnČž nejvČtší
koncentrace zneþišĢujících látek).
Podle Odvozené mapy radonového rizika, kterou vypracoval ýeský geologický ústav, patĜí
KopĜivnice a místní þásti k územím se stĜedním stupnČm radonového rizika. Tento stav byl
potvrzen i výsledky prĤzkumu radonového rizika ve starších domech v KopĜivnici a místních
þástech, který byl proveden v roce 1995.
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Shrnutí


Disproporce mezi vnímáním problematiky životního prostĜedí obþany a skuteþným
stavem, resp. jeho dopady na život a zdraví obyvatel.



ZneþištČní ovzduší – nejvČtší problém mČsta KopĜivnice v oblasti životního
prostĜedí, a to pĜedevším z dĤvodu jednoznaþnČ negativního trendu vývoje
zneþištČní v posledních letech a aditivního pĤsobení více druhĤ zdrojĤ.



Dominující negativní vliv dopravy (emise, hluk) jak v centru mČsta, tak i v místních
þástech Vlþovice a Lubina.



Významný negativní vliv spalování tuhých paliv v lokálních topeništích
s potenciálním dopadem na lidské zdraví v místních þástech Vlþovice, Lubina,
Mniší (zpČtný pĜechod ze spalování plynu, þásteþnČ i likvidace odpadu
spalováním).



Cenné pĜírodní hodnoty na þásti území a v okolí mČsta KopĜivnice (pĜírodní park
Podbeskydí, pĜírodní památka VáĖĤv kámen).



Význam þásti mČstských lesĤ (lesy zvláštního urþení) pro zachování ekologické
stability krajiny.



Problematika brownfields, vázaná nejen na prostory dĜíve využívané k þinnosti
podniku Tatra, ale také na plochy zemČdČlských podnikĤ v LubinČ a Mniší.



Existence starých ekologických zátČží a jejich nedostateþné zmapování.



Zavedený a fungující systém sbČru a svozu komunálních odpadĤ, existence
skládek komunálního odpadu s dostateþnou kapacitou v okolí.



NadprĤmČrné množství vytĜídČného odpadu z údržby zelenČ, vysoce
nadprĤmČrné tĜídČní nebezpeþných odpadĤ ve srovnání s prĤmČrem MSK,
obdobnČ také nadstandardní sbČr plastĤ.



PĤvodnČ pozitivní trend rozvoje EVVO ve srovnání s referenþními mČsty se
v posledních letech oslabil, mj. v dĤsledku zrušení místa koordinátora EVVO na
MÚ.



Rozvoj EVVO, jako podmínka Ĝešení nČkterých problémĤ v oblasti ŽP (snížení
zneþišĢování z lokálních topenišĢ, problematika komunálního odpadu, informaþní
podpora obnovy zelenČ, apod.).
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2.6 Rozpoþtové pĜíjmy a výdaje
Úvod
Kapitola se zamČĜuje na analýzu vývoje rozpoþtu mČsta KopĜivnice v letech 2001-2006, na
porovnání vybraných položek rozpoþtu KopĜivnice s daty za referenþní mČsta
z Moravskoslezského kraje a na porovnání dat s celorepublikovým prĤmČrem v dané
velikostní kategorii (20 tis. – 30 tis. obyvatel).
Analyzována jsou data o hospodaĜení KopĜivnice v letech 2001-2006. V pĜípadČ porovnávání
s referenþními mČsty a s prĤmČrem ýR jsou v analýzách použita dostupná data z let 20012004. Hlavní pozornost se soustĜećuje na položky „celkové daĖové pĜíjmy“ a „kapitálové
výdaje“. Pro hodnocení je použita prĤmČrná roþní hodnota pĜepoþtená na 1 obyvatele, což
snižuje vliv jednorázových výkyvĤ.
DaĖová výtČžnost dokumentuje socioekonomickou pozici mČsta v rámci ýR a regionu
a þásteþnČ vypovídá rovnČž o rozvinutosti podnikatelských aktivit ve mČstČ.
Investiþní aktivita pĜedstavuje významný faktor rozvoje mČsta. V souvislosti s využíváním
prostĜedkĤ z fondĤ EU se význam investiþního rozhodování pro socioekonomický rozvoj
mČsta dále posílí.

Tabulky, grafy a mapky
Tabulka 16: Vývoj pĜíjmĤ a výdajĤ v letech 2001-2006 (v tis. Kþ)
2001

2002

2003

148 115,02

160 878,38

174 923,43

189 749,30

182 025,80

180 510,50

NedaĖové pĜíjmy

20 246,69

17 374,21

11 582,83

15 823,29

12 903,10

18 101,60

Kapitálové pĜíjmy

41 246,62

17 736,03

19 458,73

7 258,32

57 936,30

28 357,00

Dotace

136 976,38

141 843,82

275 346,29

277 399,81

125 164,70

146 392,50

BČžné výdaje

246 415,06

259 673,89

331 478,42

354 691,62

299 005,80

338 283,40

50 410,00

49 611,97

107 555,25

155 781,27

98 832,20

122 261,80

DaĖové pĜíjmy

Kapitálové výdaje
Zdroj:

2004

2005

Ministerstvo financí (data z let 2001-2004) a roþenky mČsta KopĜivnice (2005-2006)
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2006

Tabulka 17: Vybrané ukazatele daĖových pĜíjmĤ a kapitálových výdajĤ v KopĜivnici
a dalších mČstech (2001-2004)
DaĖové pĜíjmy

MČsto

PrĤmČrný
výnos na 1
obyvatele
v letech
2001-2004

Podíl
daĖových
pĜíjmĤ na
celkových
pĜíjmech

Kapitálové výdaje
PrĤmČrné
Podíl
kapitálové
kapitálových
Index
Index
výdaje na 1
výdajĤ na
2004/2001 obyvatele
2004/2001
celkových
v letech
výdajích
2001-2004

Bohumín

9 352

29,7

1,38

5 650

17,7

1,74

Frenštát

10 304

39,7

0,98

7 649

26,6

0,23

Frýdlant nad Ostravicí

8 475

30,6

1,33

8 484

30,7

1,29

Nový Jiþín

9 957

39,0

1,21

4 775

18,4

0,80

PĜíbor

7 763

41,5

1,39

2 827

15,9

1,40

Studénka

8 774

40,0

1,28

4 277

19,2

1,05

10 180

43,8

1,44

3 979

17,7

1,44

9 547

40,7

1,28

5 149

23,4

3,09

TĜinec
KopĜivnice
Zdroj:

Ministerstvo financí

Graf 15: Porovnání daĖových výnosĤ a kapitálových výdajĤ KopĜivnice s hodnotami
za velikostní kategorii mČst ýR 20 - 30 tis. obyvatel (prĤmČr za velikostní kategorii =
100)
450
400
350
300
250

danČ celkem
kapitálové výdaje

200
150
100
50
0
minimální hodnota

Zdroj:

maximální hodnota

prĤmČrná hodnota

Ministerstvo financí
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KopĜivnice

Charakteristika mČsta
Ve vývoji pĜíjmĤ mČsta (viz tabulka 16) je patrný trend snižování daĖových výnosĤ
v posledních letech. PĜíþinou tohoto vývoje jsou legislativní zmČny v oblasti pĜímých daní,
což v KopĜivnici vedlo zejména ke snížení výnosu danČ z pĜíjmĤ ze samostatné výdČleþné
þinnosti – mezi lety 2005-2006 na ménČ než polovinu. Budoucí vývoj daĖových pĜíjmĤ je
závislý zejména na pĜípadných zmČnách zákona o rozpoþtovém urþení daní a na dalších
úpravách sazeb pĜímých daní. Uvažovány jsou rovnČž zmČny v dani z nemovitosti, které by
ale nemČly mít tak výrazné dopady.
V souþasnosti se nejvýznamnČji na daĖových pĜíjmech podílí daĖ z pĜidané hodnoty, daĖ
z pĜíjmĤ právnických osob a daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti, které také
nejvýraznČji ovlivĖují prĤbČh pravidelné stabilní složky vlastních pĜíjmĤ bČhem roku, a tím
i celkové cash-flow mČsta. MČsto prakticky nemá žádnou pravomoc jak prĤbČh inkasa
jednotlivých daní bČhem roku ovlivnit.
Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona o rozpoþtovém urþení daní a další
legislativy má mČsto velmi malé možnosti ovlivnit celkový daĖový výnos. PĜímé nastavení
sazeb je možné pouze ve velmi omezené míĜe v pĜípadČ danČ z nemovitostí a místních
poplatkĤ, na celkovou výši pĜíjmĤ rozpoþtu KopĜivnice to má ale zcela zanedbatelný vliv.
Z hlediska nepĜímých vazeb (vytváĜení vhodného prostĜedí pro podnikání) se vliv mČsta
mĤže projevit v dani fyzických osob ze samostatnČ výdČleþné þinnosti (30 % výnos této danČ
náleží obci dle trvalého bydlištČ podnikatele) a v dani z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé
þinnosti (1,5 % celostátního výnosu se pĜerozdČluje obcím dle poþtu zamČstnancĤ v obci).
Význam tČchto položek na celkovém rozpoþtu KopĜivnice je ale malý, po poklesu výnosu
pĜímých daní cca do 5 %.
Význam nedaĖových pĜíjmĤ je relativnČ stálý ale nízký, také cca do 5 % celkových pĜíjmĤ.
PatĜí sem napĜ. pĜíjmy z pronájmu majetku, z pokut, z bČžné þinnosti, pĜíjmy mČstské policie.
Kapitálové pĜíjmy jsou v posledních letech vázány pĜedevším na prodej nemovitostí
v majetku mČsta (hl. obecní byty, nebytové prostory a pozemky) a jejich výnos je
v jednotlivých letech velmi promČnlivý.
Vývoj pĜíjmĤ z dotací vychází nejen z vazby na realizaci velkých investiþních projektĤ, jako je
tomu v pĜípadČ kapitálových výdajĤ. Projevují se zde i probíhající zmČny v systému veĜejné
správy (napĜ. pĜesun þásti agendy z okresních úĜadĤ na obce s rozšíĜenou pĤsobností),
doprovázené nesystémovým pĜerozdČlováním dotací.
Nezanedbatelnou výhodou KopĜivnice jsou zkušenosti s þerpáním zdrojĤ ze strukturálních
fondĤ. V letech 2004-2006 se jednalo o projekt na výstavbu haly v prĤmyslovém parku
podpoĜený z Phare a projekt realizovaný v rámci grantového schématu „Jednotný
komunikaþní styl“ (Spoleþný regionální operaþní program). V souvislosti s rĤstem možností
þerpání dotací z evropských fondĤ v novém programovacím období (2007-2013) lze
oþekávat zvyšování podílu dotací v rozpoþtu mČsta. PotĜeba kofinancování
a pĜedfinancování projektĤ podpoĜených z fondĤ EU s sebou mĤže ale pĜinášet i vzrĤstající
tlak na zvyšování zadluženosti.
KopĜivnice si od r. 2003 stabilnČ udržuje relativnČ vysokou hodnotu kapitálových výdajĤ –
tzn. investic (oproti letĤm 2001-2002 více jak dvojnásobek). Také podíl kapitálových výdajĤ
se v posledních letech zvýšil i pĜes významný paralelní rĤst bČžných výdajĤ až na úroveĖ
cca 25 % z celkových výdajĤ. Tento vývoj je ale doprovázen opČtovným rĤstem zadluženosti.
Ta byla v letech 2000-2003 výraznČ zredukována, v souþasnosti ale opČt stoupá, v r. 2006
dosáhla cca 3 400 Kþ na obyvatele. PĜestože souþasná míra zadluženosti mČsta
nepĜedstavuje výrazné riziko, další zvyšování by mohlo do budoucna omezit realizaci
nČkterých finanþnČ nároþných investic.
Ve srovnání s referenþními mČsty (viz tabulka 17) spadá KopĜivnice do prĤmČrných hodnot
jak z hlediska daĖového výnosu na obyvatele, tak z hlediska dynamiky vývoje daĖových
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pĜíjmĤ a podílĤ daní na celkových pĜíjmech. Oproti ostatním mČstĤm vykazuje KopĜivnice
nadprĤmČrný podíl kapitálových výdajĤ na celkových výdajích, a ve sledovaném období
dosáhla také vysoce nadprĤmČrného rĤstu kapitálových výdajĤ. Zde se ale pĜirozenČ
projevují vyšší meziroþní výkyvy, které jsou vázané na realizaci velkých investiþních zámČrĤ
v jednotlivých mČstech, a nízký objem investic KopĜivnice v roce 2001.
V porovnání s celorepublikovým prĤmČrem (viz graf 15) ve velikostní kategorii obcí 20 tis. –
30 tis. obyvatel dosahují daĖové pĜíjmy KopĜivnice mírnČ podprĤmČrných hodnot. Objem
investic byl v letech 2001-2004 v porovnání s celorepublikovým prĤmČrem výraznČ
podprĤmČrný, což bylo ale ovlivnČno nižší hodnotou investic v letech 2001-2002, kdy mČsto
výraznČ snižovalo své zadlužení. Souþasná úroveĖ investiþních výdajĤ bude proto v tomto
srovnání významnČ lepší, nicménČ stále podprĤmČrná.

Shrnutí


Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona o rozpoþtovém urþení daní má
obec velmi malé možnosti své daĖové pĜíjmy ovlivnit.



V posledních letech došlo ke snížení daĖových výnosĤ, a to zejména díky snížení
výnosu danČ z pĜíjmĤ ze samostatné výdČleþné þinnosti mezi lety 2005-2006 na
ménČ než polovinu).



NejvýznamnČji se na daĖových pĜíjmech podílí daĖ z pĜidané hodnoty a danČ
z pĜíjmĤ právnických osob a fyzických osob ze závislé þinnosti, které také
nejvýraznČji ovlivĖují prĤbČh stabilní složky vlastních pĜíjmĤ obce.



Vzhledem k pĜipravovaným zmČnám v daĖových zákonech v oblasti pĜímých daní
lze pĜedpokládat další snižování daĖového výnosu mČsta (pokud nebude upraven
zákon o rozpoþtovém urþení daní).



V souþasnosti se diskutují návrhy na úpravu rozpoþtovém urþení daní, které by
mohly daĖové pĜíjmy obce posílit.



Význam nedaĖových pĜíjmĤ je relativnČ stálý, ale nízký, cca do 5 %.



V souvislosti s rĤstem možností þerpání dotací z evropských fondĤ lze oþekávat
zvyšování podílu dotací v rozpoþtu mČsta. To mĤže s sebou pĜinášet i vzrĤstající
tlak na zvyšování zadluženosti.



Souþasná míra zadluženosti mČsta nepĜedstavuje výrazné riziko, další zvyšování
by ale mohlo omezit realizaci nČkterých finanþnČ nároþných projektĤ.



Z hlediska srovnání s referenþními mČsty vykazují daĖové pĜíjmy a kapitálové
výdaje KopĜivnice prĤmČrné charakteristiky v pĜepoþtu na obyvatele. Oproti
ostatním mČstĤm vykazuje KopĜivnice nadprĤmČrný podíl kapitálových výdajĤ na
celkových výdajích. Dále KopĜivnice v tomto srovnání dosáhla vysoce
nadprĤmČrného rĤstu kapitálových výdajĤ, zde se ale pĜirozenČ projevují vyšší
meziroþní výkyvy, které jsou vázány na realizaci velkých investiþních zámČrĤ
v jednotlivých mČstech.



V porovnání s celorepublikovým prĤmČrem ve velikostní kategorii obcí 20 tis. – 30
tis. obyvatel dosahují daĖové pĜíjmy KopĜivnice mírnČ podprĤmČrných hodnot.



Také objem investic byl v letech 2001-2004 v porovnání s celorepublikovým
prĤmČrem v dané velikostní kategorii podprĤmČrný, což je ale ovlivnČno nižší
hodnotou investic v letech 2001-2002, kdy obec výraznČ snižovala své zadlužení.
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Od roku 2003 si KopĜivnice stabilnČ udržuje relativnČ vysokou hodnotu investic
(oproti letĤm 2001-2002 více jak dvojnásobek), což je ale doprovázeno
opČtovným rĤstem zadluženosti.

2.7 Názory obyvatel mČsta
Úvod
KromČ objektivnČ identifikovaných specifik a problémĤ KopĜivnice je dĤležité, jak je stav
jednotlivých oblastí života subjektivnČ vnímán samotnými obyvateli KopĜivnice. Z tohoto
dĤvodu byl na podzim roku 2005 proveden firmou AUGUR Consulting, s. r.,o., prĤzkum
veĜejného mínČní pod názvem Spokojenost obyvatel s místním spoleþenstvím.
Zvolenou metodou šetĜení bylo použití standardizovaného dotazníku pro obyvatele mČsta.
VýbČr respondentĤ byl proveden na základČ metody kvótního výbČru (podle vČku, pohlaví
a vzdČlání). PĜi statistické analýze výsledkĤ šetĜení bylo pracováno s 613 dotazníky.
Témata prĤzkumu byla obecnČ pomČrnČ široká. Pro potĜeby tohoto dokumentu bylo zvoleno
hodnocení zejména tČchto okruhĤ otázek: otázky nejzávažnČjších problémĤ mČsta
a vyjádĜení preference investice do jednotlivých oblastí života.

Tabulky, grafy a mapky
Graf 16: NejzávažnČjší problémy KopĜivnice podle vnímání jejími obyvateli

Zdroj:

PrĤzkum veĜejného mínČní
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Graf 17: Míra preference investic do vybraných oblastí


Zdroj:

PrĤzkum veĜejného mínČní

Charakteristika mČsta
Více než tĜi þtvrtiny obyvatel je s KopĜivnicí spokojeno jako s místem, kde žijí a pracují. Jako
dĤvody nespokojenosti respondenti uvádČli zejména problém nezamČstnanosti (33 %),
životního prostĜedí a výskyt sociálnČ-patologických jevĤ.
NejzávažnČjší problémy mČsta
Obyvatelé mČsta vnímají v KopĜivnici Ĝadu problémĤ (viz graf 16). Mezi nejzávažnČjší patĜí
nezamČstnanost (identifikovala ji þtvrtina respondentĤ). Problémy vyplývají z dĤsledkĤ
ekonomické restrukturalizace mČsta (hlavní roli zde hraje prĤmysl). NicménČ v posledních
letech nezamČstnanost klesala a od doby provedení prĤzkumu (záĜí 2005) do bĜezna 2007
byl zaznamenán pokles míry nezamČstnanosti o 5 procentních bodĤ.
V sociální oblasti jsou obyvatelstvem nejvíce vnímány tyto problémy: problémy spojené
s kriminalitou, bezdomovci a užíváním drog (13 % respondentĤ), problémy s romskou
komunitou (4 %) a nedostatek pĜíležitostí pro dČti a mládež pro trávení volného þasu (4 %).
Kriminalitou se obyvatelé cítí být nejvíce ohroženi v severní þásti KopĜivnice a v jejích
parcích, a to pĜedevším z dĤvodu pĜítomnosti RomĤ a narkomanĤ. Z hodnocení statistických
údajĤ o kriminalitČ pak vyplývá, že po pĜechodném snížení poþtu trestných þinĤ mezi lety
1998 a 2002, dochází v posledních letech k jeho opČtovnému nárĤstu (Koncepce prevence
kriminality 2006). Bezdomovci þasto budí veĜejné pohoršení, stávají se obČtí skupin drogovČ
závislých nebo mladistvých delikventĤ, nemají pĜístĜeší a þasto trpí špatným zdravotním
stavem (Návrh koncepce prevence kriminality 2006). Aþkoliv romské etnikum oficiálnČ tvoĜí
podle dat ze SLDB 2001 jen 0,2 % obyvatel mČsta, podle odhadu v KopĜivnici žije zhruba
250 obyvatel romské národnosti, kteĜí jsou soustĜedČni zejména do dvou lokalit. Mezi
nejþastČjší problémy, které v souvislosti s nimi vyvstávají, patĜí nízká vzdČlanost, vyšší
nezamČstnanost, vyšší kriminalita, neplacení nájemného, malý zájem o zvýšení životní
úrovnČ vlastním pĜiþinČním, zadluženost atd. (Koncepce prevence kriminality 2006).
Posledním vČtším sociálním problémem, který je obyvateli KopĜivnice vnímán, je nedostatek
dČtských hĜišĢ a volnoþasových aktivit pro dČti.
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Další oblastí vnímaných problémĤ je doprava. Obyvatelé negativnČ vnímají dopravní situaci
a stav komunikací (10 % respondentĤ) a nedostatek parkovacích míst (8 % respondentĤ).
KonkrétnČji obþanĤm vadí špatný a zanedbaný stav komunikací, nedostatky u pĜechodĤ
i škol, nedostateþná kvalita nebo absence chodníkĤ. Dalším problémem je absence mČstské
hromadné dopravy. Problémy s parkováním se objevují zejména v centru mČsta a na
sídlištích, jejichž parkovací plochy byly projektanty poddimenzovány.
Obyvatelé KopĜivnice hodnotí jako problémovou také oblast životního prostĜedí (8 %
respondentĤ). Vadí jim zejména kvalita ovzduší ve mČstČ a kvalita a nepoĜádek na veĜejných
prostranstvích (parky, odpoþinkové plochy).
Preference investice do jednotlivých oblastí života
VyjádĜené preference investic do velké míry korespondují s identifikovanými nejzávažnČjšími
problémy (viz graf 17). NejvČtší podporu mají mezi obyvateli KopĜivnice investice do
prĤmyslového parku (s cílem zajistit nová pracovní místa). S vnímáním problémĤ
s kriminalitou pak souvisí preference investic do zvýšení bezpeþnosti obþanĤ. Bez
provázanosti na vnímané problémy se pak pĜidává oblast bydlení: obyvatelé vidí nutnost
financovat pĜedevším rekonstrukci a revitalizaci stávajícího bytového fondu, výstavbu nových
bytĤ a pĜípadnČ také pĜípravu stavebních míst pro výstavbu rodinných a bytových domĤ.
V sociální oblasti cítí obþané potĜebu postavit nový domov dĤchodcĤ a rekonstruovat
(modernizovat) dČtská hĜištČ. S dopravními problémy souvisí preference investic do rozšíĜení
odstavných a parkovacích ploch ve mČstČ.

Shrnutí


Mezi nejzávažnČjší problémové oblasti mČsta (jak je vnímají obyvatelé) patĜí:
nezamČstnanost, kriminalita, doprava, kvalita životního prostĜedí a romská
komunita.



KromČ oblastí, které z velké míry korespondují s oblastmi vnímaných problémĤ, si
obþané pĜejí investovat také do bydlení.
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3

SWOT ANALÝZA MċSTA

3.1 Souhrnná SWOT analýza mČsta
SWOT analýza (z anglického Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky,
Opportunities – pĜíležitosti, Threats – hrozby) je standardní metoda používaná k prezentaci
analytických poznatkĤ o nejrĤznČjších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá,
avšak výstižná a pokud možno vyþerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých
stránek zkoumaného mČsta a jeho možných pĜíležitostí a hrozeb. Akcentováním silných
stránek a naopak dĤrazem na odstraĖování nebo alespoĖ omezování slabých stránek roste
pravdČpodobnost využití nabízejících se pĜíležitostí a omezuje se dopad identifikovaných
hrozeb.
Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje vyváženČ pohled na minulost (ex post)
a souþasnost a pohled na budoucnost (ex-ante) analyzovaného objektu. Svým uspoĜádáním
do þtyĜ kvadrantĤ – silné stránky, slabé stránky, pĜíležitosti, hrozby – dobĜe vyhovuje
charakteru úvah, které potĜebujeme vést pĜi formulování strategií budoucího chování resp.
cílevČdomého ovlivĖování dalšího vývoje objektu analýzy.
UmožĖuje, aby ve stejnČ pĜehledné struktuĜe, v jaké je provedena analýza, byla formulována
strategická vize usmČrnČní budoucího vývoje analyzovaného objektu:
•
•
•
•

jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky;
jak odstraĖovat resp. eliminovat jeho slabé stránky;
které z budoucích pĜíležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jak je využít;
jakými cestami (prostĜedky, postupy) bude þeleno oþekávaným ohrožením jeho
dalšího rozvoje.

Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitĜní analýzy:
• silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenþní výhody objektu pro
jakékoliv typy rozvojových aktivit;
• slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.
PĜíležitosti a hrozby jsou výsledkem analýzy vnČjšího prostĜedí:
• je dĤležité porozumČt pĜíležitostem a hrozbám vnČjšího prostĜedí. Mnoho vnČjších
vlivĤ nebude moci strategie ovlivnit, avšak jejich pravdČpodobné úþinky na objekt
strategie jsou dĤležité pĜi tvorbČ strategie;
• dĤležitým aspektem vnČjší analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro
objekt strategie dĤležité a jakou vyžadují reakci.

Pro získání analytických poznatkĤ SWOT analýzy bylo vycházeno z profilu mČsta a jeho
okolí. Formulované analytické poznatky byly seĜazeny podle prioritních oblastí, které byly
stanoveny takto:
•
•
•
•

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ;
Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí;
Sociální zázemí;
Image mČsta.

Takto vznikla souhrnná SWOT analýza za jednotlivé oblasti:
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Silné stránky
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Slabé stránky

Poloha mČsta v rámci ostravské
aglomerace
PĜíznivá vČková struktura obyvatel
(„mladé mČsto“)
Silná a tradiþní role prĤmyslu jako
klíþového odvČtví místní ekonomiky
(tradice automobilového prĤmyslu)
Prohlubující se diverzifikace ekonomické
základny
PrĤmČrná míra podnikatelské aktivity
Klesající míra nezamČstnanosti
RelativnČ dobré služby podnikatelĤm ze
strany mČsta
Rozvíjející se prĤmyslový park nabízející
pracovní pĜíležitosti
Dobrá dostupnost mČsta díky poloze
v blízkosti mezinárodního letištČ, páteĜní
silnice a železnice
RelativnČ vysoký objem investic
v posledních letech
Zkušenosti s þerpáním zdrojĤ ze
strukturálních fondĤ
Vysoký podíl udržitelných forem (pČší
a cyklistické) dopravy na dČlbČ pĜepravní
práce
TémČĜ kompletní napojení všech þástí
mČsta na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Cenné pĜírodní hodnoty na þásti území
a v okolí mČsta
Zavedený a fungující systém sbČru
a svozu komunálních odpadĤ, dostatek
kapacitních skládek v okolí
NadprĤmČrné množství tĜídČní nČkterých
druhĤ odpadĤ ve srovnání s prĤmČrem
Moravskoslezského kraje (nebezpeþný
odpad, odpad ze zelenČ)
Modernizovaná þistírna odpadních vod
splĖující kapacitní požadavky na þištČní
odpadních vod
Napojení velké þásti mČsta na centrální
zdroj vytápČní

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Dobrá nabídka aktivit pro zdravotnČ
postižené

•

Možnosti integrace handicapovaných
v MŠ a ZŠ Lubina, kde je pozitivní pĜístup
pedagogĤ

•
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Okrajová poloha v rámci ýeské republiky
Migraþní úbytek obyvatelstva
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
Absence všeobecnČ vzdČlávací stĜední
školy jako prvku, který by výraznČ posílil
regionální význam mČsta
Snížení daĖových výnosĤ v posledních
letech
PodprĤmČrná daĖová výtČžnost oproti
celorepublikovému prĤmČru
VýznamnČ se zvyšují bČžné výdaje
mČsta
Trend opČtovného zvyšování
zadluženosti mČsta
Horší dopravní dostupnost hlavních
center veĜejnou dopravou
Nedostatek bytĤ „pro mladé“ a pro vyšší
pĜíjmové skupiny
Absence pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu bytových / rodinných domĤ
Vysoké intenzitČ dopravy neodpovídající
parametry prĤtahu silnice þ. I/58
v mČstských þástech Lubina a Vlþovice
Nedostateþná kapacita parkovišĢ v centru
mČsta a na sídlištích, nízká kvalita
komunikací
Absence systému mČstské autobusové
dopravy (zejména pro obsluhu
prĤmyslové zóny, Vlþovic a Mniší)
ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ) zejména v okrajových
þástech mČsta
Nevyhovující likvidace odpadních vod
a absence splaškové kanalizace
v místních þástech Mniší, Vlþovice,
Lubina a nČkterých oblastech mČsta
KopĜivnice
ýOV nevyhovuje požadavkĤm na
odstraĖování fosforu, které musí být
splnČny do roku 2010
Nízká kvalita veĜejné zelenČ
Dominující negativní vliv dopravy na
životní prostĜedí (emise, hluk) jak v centru
mČsta, tak i v mČstských þástech
Vlþovice a Lubina
Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na

•
•
•

Koncentrace významných atraktivit
cestovního ruchu v blízkém okolí mČsta
Dobrá nabídka sportovního a kulturního
vyžití
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace v rámci Projektu Zdravé
mČsto a místní Agenda 21 – „osvícená
radnice“

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

PĜíležitosti
•

•
•

•
•

•

•

Možné zpomalení migraþního úbytku
v souvislosti s rozvojem nového
prĤmyslového parku a rozvojem bydlení
Zlepšování vzdČlanostní struktury
obyvatelstva
Potenciál pro zĜízení všeobecnČ
vzdČlávací stĜední školy jako prvku, který
by výraznČ posílil regionální význam
mČsta
Rozvoj podnikatelských aktivit firem,
které již v KopĜivnici pĤsobí
Investice stávajících i potenciálních
podnikatelĤ do nových prĤmyslových
technologií s následným pĜínosem pro
místní ekonomiku a životní prostĜedí
Posílení možností mČsta ovlivnit své
pĜíjmy v rámci pĜípadných zmČn zákona
o rozpoþtovém urþení daní
VČtší možnosti þerpání zdrojĤ ze
strukturálních fondĤ v rámci nového

lidské zdraví
Absence aktuální hlukové studie
v návaznosti na zvyšující se intenzitu
dopravy a její negativní dopady ve mČstČ
Špatný stav rozvodĤ tepla a potĜeba
Ĝešení zdroje vytápČní
Vysoká míra kriminality, nízká úroveĖ
bezpeþnosti
Absence chránČných dílen, chránČného
bydlení
ChybČjící asistenþní a terénní služby pro
zdravotnČ postižené
Velké množství bariér pro pohyb osob se
sníženou mobilitou ve mČstČ
Absence pobytových sociálních služeb
pro seniory, osoby se zdravotním
hendikepem a ohrožené skupiny obyvatel
ChybČjící centrum (chybČjící standardní
atribut mČsta)
Absence kulturních a podobných akcí
pĜesahující rámec mČsta v dobČ hlavní
turistické sezóny
Špatný stav vČtšiny sportovišĢ, kulturních
a volnoþasových zaĜízení
ChybČjící ubytovací zaĜízení pro
návštČvníky, krátká doba pobytu
návštČvníkĤ

Hrozby
•

•

•
•

•

•
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Další snížení daĖových pĜíjmĤ obce ve
vazbČ na snížení pĜímých daní (zdanČní
pĜíjmĤ) a zrušení zdanČní zemČdČlské
pĤdy
PĜípadné zmČny ve zdanČní pĜíjmĤ
právnických a fyzických osob mohou
výraznČ ovlivnit rovnČž prĤbČh daĖových
pĜíjmĤ mČsta bČhem roku, a tím i celkové
finanþní toky
Snížení daĖových výnosĤ v posledních
letech
Rozsáhlé zvyšování zadluženosti mČsta
vzhledem k potĜebČ realizace množství
investiþních zámČrĤ
Zhoršení kvality bydlení v dĤsledku
nedostateþných investic do oprav
bytového fondu (zejména panelových
domĤ)
NárĤst intenzity (tČžké nákladní) silniþní
dopravy v souvislosti s prĤmyslovou
zónou mĤže pĜi absenci obchvatu

•

•

•

•

•

•

•

•
•

programovacího období 2007-2013
ZklidnČní dopravy v LubinČ a Vlþovicích
po výstavbČ obchvatu a pĜeložek na
silnici þ. I/58
Modernizace železnice a její vČtší využití
pro rychlé metropolitní spojení s Ostravou
a letištČm
Koncentrovaná zástavba mČsta a rĤst
obliby zdravého životního stylu umožní
zvyšovat využití udržitelných forem
dopravy (veĜejné, pČší a cyklistické)
Zvýšení rozvojového potenciálu místních
þástí Lubina, Mniší a Vlþovice po zajištČní
požadované likvidace odpadních vod
Rozvoj EVVO pro Ĝešení vybraných
problémĤ ŽP (lokální topeništČ, obnova
zelenČ, ad.)
Napojení všech þástí mČsta na vodovod,
plyn a telekomunikaþní síĢ
Transformace využití vodní nádrže
VČtĜkovice ve prospČch cestovního ruchu
vedoucí ke zvýšení obliby pĜímČstské
rekreace
Možnost vzniku nových turistických
produktĤ
Podpora a požadavek rozvoje aktivit
v rámci Projektu Zdravé mČsto a místní
Agenda 21 ze strany regionálních
a národních institucí veĜejné správy

•

•

•
•
•

•
•

•

•

zpĤsobit úpadek Vlþovic a þásti Lubiny
Snižování významu veĜejné dopravy
a další zvyšování podílu automobilové
dopravy v pĜepravČ osob
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek na území
sousedních obcí povede ke snižování
podílu obou odvČtví na dČlbČ pĜepravní
práce
Závislost mČsta na jediném zdroji
centrálního vytápČní
Legislativní požadavky na vypouštČní
odpadních vod (místní þásti)
Negativní dopady nutné obnovy zelenČ
(problémy s akceptací rekonstrukce
veĜejností)
Živelné využití ploch po zemČdČlské
þinnosti k podnikání
Existence starých ekologických zátČží
a jejich nedostateþná identifikace
(zmapování)
Disproporce mezi vnímáním problematiky
životního prostĜedí obþany a jeho
skuteþným stavem
Negativní trend zneþišĢování ovzduší
dálkovým pĜenosem, synergický efekt
oþekávaného zvýšení emisí z dopravy
a lokálních topenišĢ

Výsledky SWOT analýzy byly využity:
•
•
•

pro upĜesnČní prioritních oblastí;
jako základ pro zamČĜení celé rozvojové strategie mČsta a okolí;
jako základ pro formulaci strategických priorit, opatĜení a rozvojových aktivit
strategického plánu.
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3.2 SWOT analýza místních þástí
PodobnČ jako souhrnná SWOT analýza za mČsto KopĜivnice vznikly také SWOT analýzy za
jednotlivé místní þásti – Lubina, Vlþovice a Mniší.
Lubina
Silné stránky
•
•
•
•
•

•
•

Slabé stránky

Nejvyšší nárĤst poþtu obyvatel ve
srovnání s ostatními þástmi KopĜivnice
Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
UmístČní mateĜské a základní školy
Sportovní areál, kulturní dĤm a budování
multifunkþní tČlocviþny
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy) na dopravČ do
zamČstnání
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti

•
•

•

•
•

•
•
•
PĜíležitosti
•

•
•
•

•

•

•
•

Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ
Nevhodné parametry prĤtahu silnice I/58
a tím i dominující negativní vlivy dopravy
na životní prostĜedí (emise, hluk)
a bezpeþnost v þásti Lubiny
Limitování dopravy, vþetnČ cyklistické
a pČší absencí lávek a mostĤ pĜes vodní
toky
ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ)
Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví
Nízká kapacita kontejnerĤ na separovaný
odpad
Stav místních komunikací
ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
volný þas rodiþĤ a dČtí

Hrozby

Zvýšení bezpeþnosti dopravy po
výstavbČ okružní kĜižovatky a dalších
úpravách silnice I/58
ZklidnČní dopravy v LubinČ po výstavbČ
obchvatu a pĜeložek na silnici I/58
Využití a optimalizace udržitelných forem
dopravy (veĜejné, pČší a cyklistické)
Zvýšení rozvojového potenciálu po
plánované výstavbČ kanalizace
v nejbližších letech
Transformace využití vodní nádrže
VČtĜkovice ve prospČch cestovního ruchu
vedoucí ke zvýšení obliby pĜímČstské
rekreace
Potenciál fotbalového hĜištČ
a vybudování sportovnČ-turistického
areálu
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ
Podpora alternativních zpĤsobĤ vytápČní

•

•

•

•

•
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NárĤst intenzity (tČžké nákladní) silniþní
dopravy v souvislosti s dalším rozvojem
prĤmyslové zóny (pĜi absenci obchvatu)
Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním intenzity dopravy a emisí
z lokálních topenišĢ
Snižování významu veĜejné dopravy
a další zvyšování podílu automobilové
dopravy v pĜepravČ osob
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce
Živelné využití ploch po zemČdČlské
þinnosti k podnikání

Vlþovice
Silné stránky
•
•

•
•
•

•
•

Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy) na dopravČ do
zamČstnání
Existence prĤmyslového parku (vliv na
zamČstnanost)
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti
Existence sportovního areálu
a fotbalového stadionu
Existence kulturního domu

Slabé stránky
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
PĜíležitosti
•

•
•

•

ZklidnČní dopravy ve Vlþovicích po
výstavbČ obchvatu a pĜeložek na silnici
I/58, resp. dílþí zlepšení alespoĖ po
realizaci technických opatĜení (pĜechody,
apod.)
Využití udržitelných forem dopravy
(veĜejné, pČší a cyklistické)
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ,
rekonstrukce zelenČ, ad.
Rozvoj podnikatelských aktivit
v prĤmyslovém parku za podmínky
vyĜešení související dopravy

Nevhodné parametry prĤtahu silnice I/58
a tím i dominující negativní vlivy dopravy
na životní prostĜedí (emise, hluk,
bezpeþnost) na vČtšinČ území Vlþovic
Zvyšující se intenzita dopravy, vþetnČ
dopravy kamionové v posledních letech
ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ), nevyhovující Ĝešení
pĜechodĤ
StĜet požadavkĤ dopravy a liniové zelenČ
pĜi komunikaci I/58
Absence systému mČstské autobusové
dopravy, vþetnČ nevhodného umístČní
nČkterých zastávek
Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ
Absence mateĜské školy
Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví
Absence splaškové kanalizace a s tím
související nevyhovující zpĤsob likvidace
odpadních vod
Stav koryta Ĝeky Lubiny
ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
spoleþné trávení volného þasu
Existence staré ekologické zátČže –
skládky Tatra PDO

Hrozby
•

•

•

•

•
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NárĤst intenzity (tČžké nákladní) silniþní
dopravy v souvislosti s dalším rozvojem
prĤmyslové zóny (pĜi absenci obchvatu)
Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním intenzity dopravy a emisí
z lokálních topenišĢ
Snižování významu veĜejné dopravy
a další zvyšování podílu automobilové
dopravy v pĜepravČ osob
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce
Legislativní požadavky na vypouštČní
odpadních vod v relativnČ dlouhém
období do napojení Vlþovic na kanalizaci

•

•

(po r. 2015)
Rozpory mezi požadavky na zvýšení
bezpeþnosti silniþní dopravy
a akceptováním likvidace zelenČ (lipová
alej pĜi komunikaci I/58, vedení
komunikace lesíkem Olšina)
Ohrožení þásti obce i komunikace I/58 pĜi
extrémních vodních stavech (povodnČ)

Mniší
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

•
•

Slabé stránky

NárĤst poþtu obyvatel v posledních
letech
Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
MateĜská i základní škola
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy)
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti
Rozvinutá spolková þinnost (hasiþi)
Sportovní areál a kulturní dĤm

•

•
•
•

•

•
•
•
•
PĜíležitosti
•
•
•
•
•

Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ (chybČjící
infrastruktura)
ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ)
Absence systému mČstské autobusové
dopravy, špatná dopravní obslužnost
Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví, zejména v údolních
polohách Mniší
Absence splaškové kanalizace a s tím
související nevyhovující zpĤsob likvidace
odpadních vod
Kolísání kvality pitné vody
Existence starých ekologických zátČží,
pĜedevším po zemČdČlské þinnosti
Stav místních komunikací
ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
volný þas rodiþĤ a dČtí

Hrozby

Využití a optimalizace udržitelných forem
dopravy (veĜejné, pČší a cyklistické)
Technická opatĜení na zlepšení dopravy
Potenciál hĜištČ a vybudování sportovnČturistického areálu
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ
Využití programovacího období EU 20072013

•

•

•

Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním emisí z lokálních topenišĢ
a þásteþnČ také zvyšováním intenzity
dopravy
Snižování významu veĜejné dopravy
a další zvyšování podílu automobilové
dopravy v pĜepravČ osob
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce

•

Legislativní požadavky na vypouštČní
odpadních vod v relativnČ dlouhém období do
napojení Mniší na kanalizaci (po r. 2015)

•

Živelné využití ploch po zemČdČlské þinnosti
k podnikání
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4

STRATEGICKÁ VIZE A PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE MċSTA

4.1 Strategická vize rozvoje mČsta
Strategická vize rozvoje mČsta KopĜivnice je základní strategickou orientací aktivit mČsta,
která ukazuje:
•

v jaké situaci se mČsto v souþasné dobČ nachází;

•

þím chce mČsto realizací rozvojové strategie v horizontu 15 let být;

•

které jsou opČrné pilíĜe – prioritní oblasti rozvoje mČsta, na nČž musí být soustĜedČna
hlavní pozornost.

Strategická vize rozvoje mČsta KopĜivnice vychází z dlouhodobých cílĤ a rozvojových
zámČrĤ pĜedstavitelĤ samosprávy a klíþových subjektĤ mČsta, zpĜesnČných na základČ
podrobného posouzení analytických poznatkĤ vyplývajících ze zpracovaného Profilu mČsta
KopĜivnice a následné SWOT analýzy, která shrnuje silné a slabé stránky mČsta a zároveĖ
reflektuje možné pĜíležitosti a hrozby rozvoje mČsta. Strategická vize rozvoje mČsta
KopĜivnice vychází rovnČž z rozvojové vize Regionálního operaþního programu
NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013
a Programu
rozvoje
územního
obvodu
Moravskoslezského kraje 2005-2008 pĜi respektování atributĤ dlouhodobČ udržitelného
rozvoje.
Pro období následujících 15 let byla definována tato vize rozvoje mČsta KopĜivnice:

Do roku 2022 se KopĜivnice zmČní na prosperující regionální centrum.
• Bude mČstem pĜitažlivým pro obþana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavČt na silné automobilové tradici, na širokém
spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdČlaných lidech.
• Bude Zdravým mČstem s moderním centrem nabízejícím široký rozsah kvalitních
služeb rostoucímu poþtu obyvatel.
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4.2 Prioritní oblasti rozvoje mČsta
K naplnČní vize rozvoje mČsta KopĜivnice byly Komisí pro strategický rozvoj stanoveny
prioritní oblasti, které pĜedstavují pilíĜe dlouhodobého rozvoje mČsta. Prioritní oblasti byly
stanoveny takto:
•
•
•
•

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ (E);
Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí (D);
Sociální zázemí (S);
Image mČsta (I).

Stanovení prioritních oblastí pobíhalo na základČ vČcné diskuze mezi þleny Komise pro
strategický rozvoj a na základČ vypracovaných analytických dokumentĤ (profil mČsta, SWOT
analýza mČsta a místních þástí). Problémové okruhy byly stanoveny tak, aby v nich mČsto
bylo schopno dosáhnout prostĜednictvím dostupných lidských a finanþních zdrojĤ zlepšení.
Prioritními oblastmi rozvoje mČsta se dále zabývaly pĜíslušné pracovní skupiny v návrhové
þásti strategického plánu.

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ
Souhrnná charakteristika problémového okruhu
Problémový okruh se opírá o tyto strategické pilíĜe a jejich atributy:
Strategický pilíĜ
Ekonomická
struktura
a ekonomický
potenciál mČsta

Rozvoj lidských
zdrojĤ

Atributy strategického pilíĜe
•

cílevČdomé úsilí o zvČtšování oborové i velikostní
diverzifikace ekonomických aktivit mČsta

•

trvalá podpora malého a stĜedního podnikání

•

využití významného postavení podniku Tatra pro
zvyšování ekonomického potenciálu mČsta a vysoké
úrovnČ zamČstnavatelské kapacity mČsta

•

využití prĤmyslových ploch pro podnikání vþetnČ
brownfields

•

spolupráce veĜejného a soukromého sektoru ve mČstČ

•

rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání

•

rozvoj vzdČlanostní struktury obyvatelstva se zvyšováním
podílu stĜedoškolsky a vysokoškolsky vzdČlaných
obyvatel

•

podpora celoživotního vzdČlávání

•

vytváĜení podmínek pro zvyšování zamČstnatelnosti
obþanĤ a zvyšování jejich hodnoty na místním trhu práce
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Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí
Souhrnná charakteristika problémového okruhu
Problémový okruh se opírá o tyto strategické pilíĜe a jejich atributy:
Strategický pilíĜ
Dopravní
infrastruktura

Technická
infrastruktura

Životní prostĜedí

Atributy strategického pilíĜe
•

mČsto s dobrou úrovní dopravní obsluhy, založené uvnitĜ
mČsta na fungující mČstské hromadné dopravČ,
pĜispívající k funkþní integraci mČstských þástí, a vnČ
mČsta využívající doplnČnou síĢ krajských komunikací,
zejména komunikací vytváĜejících páteĜní síĢ

•

úprava a doplnČní sítČ komunikací ve mČstČ pro
automobilový provoz

•

rozvoj bezpeþné cyklistické a pČší dopravy

•

bezbariérová KopĜivnice

•

rozvoj technické infrastruktury zamČĜený na spojovou
infrastrukturu, zkvalitnČní kanalizace a zvyšování podílu
vlastní výroby energií

•

mČsto vytváĜející podmínky pro kvalitní bydlení
s rozvíjením rodinné zástavby, postupnČ propojující
místní þásti s centrální þástí, vyvolávající zájem o bydlení
ve mČstČ také u obyvatelstva z okolí

•

protipovodĖová ochrana mČsta

•

dosažení vysoké kvalitativní úrovnČ všech složek
životního prostĜedí
trvalá péþe o þistotu, poĜádek a estetický vzhled všech
þástí mČsta
Ĝešení starých ekologických zátČží
Ĝešení odpadového hospodáĜství mČsta

•
•
•

Sociální zázemí
Souhrnná charakteristika problémového okruhu
Problémový okruh se opírá o tyto strategické pilíĜe a jejich atributy:
Strategický pilíĜ
Systém
sociálních
a zdravotnických
služeb pro
obþany

Sociální prostĜedí
a podmínky
života lidí ve
mČstČ

Atributy strategického pilíĜe
•

vysoká kvalita života a prostĜedí jako strategická priorita

•

rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury ve mČstČ

•

mČsto se sobČstaþnými sociálními a zdravotnickými
službami dimenzovanými pro vlastní obyvatelstvo
i obyvatelstvo spádového území mČsta (území obce
s rozšíĜenou pĤsobností III)

•

problematika sociálního vyluþování na okraj spoleþnosti

•
•

bezpeþná KopĜivnice
informovanost obyvatel a výchova k bezpeþí
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Image mČsta
Souhrnná charakteristika problémového okruhu
Problémový okruh se opírá o tyto strategické pilíĜe a jejich atributy:
Strategický pilíĜ
Celková úroveĖ,
fungování a obraz
mČsta

MČstský
marketing

Atributy strategického pilíĜe
•

dosažení standardu srovnatelných vyspČlých mČst EU

•

aktivní, živé mČsto vytváĜející dobré podmínky pro život
obyvatel a vyvolávající zájem zvenþí (turistĤ, obyvatel
z okolí)

•

mČsto s reprezentativním funkþním centrem s moderním
architektonickým Ĝešením

•

mČsto fungující jako celek, s relativnČ autonomními
místními þástmi optimálnČ spojujícími výhody mČsta
a venkovského bydlení

•
•

komunikaþní strategie
budování informaþních systémĤ ve mČstČ pro obyvatele
mČsta i návštČvníky
komunitní plánování
projekt Zdravé mČsto a místní Agenda 21

•
•
Cestovní ruch
a dobré podmínky
pro trávení
volného þasu

•
•
•
•
•

5

regionální turistika s vazbami na produkty a atraktivity
cestovního ruchu v okolí
KopĜivnice – kongresové mČsto
rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury vþetnČ poĜádání
akcí
podpora volnoþasových aktivit

NÁVRHOVÁ ýÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU

Struktura návrhové þásti strategického plánu je þlenČna na stanovené strategické priority,
které se dále dČlí do nižších úrovní, a to do strategických opatĜení a realizaþních projektĤ –
aktivit.
Strategické priority jsou obecnČ formulované scénáĜe mČsta KopĜivnice pĜedstavující
pĜednostní úkoly, které jsou navrhovány pro stanovené prioritní oblasti.
Strategická opatĜení vedou k naplnČní stanovených priorit.
Projekty / aktivity jsou výþtem konkrétních krokĤ pro dosažení jednotlivých opatĜení. KromČ
realizaþních výstupĤ a oþekávaných pĜínosĤ specifikují rovnČž odhad finanþní nároþnosti
(v Kþ), výþet hlavních zúþastnČných subjektĤ a nositele realizace projektu. Dále byly
charakteristiky jednotlivých aktivit doplnČny o charakteristiky týkající se ukazatelĤ (indikátorĤ)
plnČní projektĤ a vztahu k územnímu plánu.
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5.1 Priority strategického plánu
Komise pro strategický rozvoj formulovala priority pro jednotlivé prioritní oblasti, které byly
dále rozpracovány þleny pĜíslušných pracovních skupin a Místními strategickými komisemi.
Celkem bylo stanoveno 12 priorit napĜíþ všemi prioritními oblastmi, které byly v koneþné
podobČ schváleny Komisí pro strategický rozvoj:
Prioritní oblast Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ (celkem stanoveny
2 priority):
Priorita E.1 Rozvoj podnikání zejména malého a stĜedního
Priorita E.2 Rozvoj vzdČlávání
Prioritní oblast Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí (celkem stanoveny 4 priority):
Priorita D.1 Zlepšení dopravní obslužnosti, bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu
Priorita D.2 Zlepšení podmínek pro bezpeþnost a plynulost cyklistického a pČšího provozu
Priorita D.3 Rozvoj technické infrastruktury
Priorita D.4 Zlepšování životního prostĜedí
Prioritní oblast Sociální zázemí (celkem stanoveny 2 priority):
Priorita S.1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Priorita S.2 Bezpeþnost a prevence kriminality
Prioritní oblast Image mČsta (celkem stanoveny 4 priority):
Priorita I.1 VytvoĜení a zvýraznČní atributĤ KopĜivnice jako mČsta
Priorita I.2 Rozvoj mČstského marketingu
Priorita I.3 Rozvoj volnoþasových aktivit
Priorita I.4 Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního ruchu
Všechny výše uvedené priority byly dále rozpracovány do jednotlivých opatĜení.
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5.2 OpatĜení strategického plánu
OpatĜení strategického plánu, která blíže rozvádí stanovené priority, byla formulována na
zasedáních pracovních skupin a schválena Komisí pro strategický rozvoj. Celkem bylo
stanoveno 33 opatĜení napĜíþ všemi pracovními skupinami:

Prioritní oblast Ekonomický potenciál a rozvoj lidských
zdrojĤ

Priorita E.1

Priorita E.2

Rozvoj podnikání
zejména malého
a stĜedního

Rozvoj vzdČlávání

OpatĜení E.1.1

OpatĜení E.2.1

Využití vhodných ploch
a objektĤ pro rozvoj
podnikání a služeb

ZajištČní celoživotního
vzdČlávání v rámci rozvoje lidských zdrojĤ

OpatĜení E.1.2

OpatĜení E.2.2

Rozvoj podnikatelské
infrastruktury a služeb
pro podnikatele

Rozvoj infrastruktury
pro vzdČlávání

OpatĜení E.1.3
VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ

-70-

Prioritní oblast Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí

Priorita D.1

Priorita D.2

Priorita D.3

Priorita D.4

Zlepšení dopravní
obslužnosti, bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu

Zlepšení podmínek
pro bezpeþnost a plynulost cyklistického
a pČšího provozu

Rozvoj technické infrastruktury

Zlepšování životního
prostĜedí

OpatĜení D.1.1

OpatĜení D.2.1

OpatĜení D.3.1

OpatĜení D.4.1

Zlepšení dopravní obslužnosti

Úprava a doplnČní sítČ
komunikací pro pČší
a cyklistický provoz vþetnČ
zázemí a mobiliáĜe

Dobudování systému
þistoty vodních tokĤ
a likvidace odpadních
vod

ěešení starých ekologických zátČží a „brownfields“

OpatĜení D.1.2

OpatĜení D.3.2

OpatĜení D.4.2

Úprava a doplnČní sítČ
pozemních komunikací pro
provoz motorových vozidel
vþetnČ dopravy v klidu

Modernizace tepelného
hospodáĜství

VytvoĜení systému poskytování informací
o životním prostĜedí

OpatĜení D.3.3

OpatĜení D.4.3

Modernizace a rozšíĜení
inženýrských sítí

Ochrana pĜed vlivy poškozujícími zdraví obyvatel

OpatĜení D.3.4

OpatĜení D.4.4

Rozvoj bydlení, pĜíprava
ploch a infrastruktury
pro bytovou výstavbu

Zlepšení kvality zelenČ

OpatĜení D.3.5
PĜedcházení povodĖovým škodám
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Prioritní oblast Sociální zázemí

Priorita S.1

Priorita S.2

Rozvoj sociální
a zdravotnické infrastruktury a služeb

Bezpeþnost a prevence kriminality

OpatĜení S.1.1

OpatĜení S.2.1

Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb pro
všechny skupiny obyvatel
a jejich propagace

Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištČní
bezpeþnosti a prevence
kriminality

OpatĜení S.1.2

OpatĜení S.2.2
Informovanost, výchova
k bezpeþí

Rekonstrukce a výstavba zaĜízení poskytujících sociální služby
OpatĜení S.1.3

OpatĜení S.2.3

VytváĜení a zlepšování
podmínek pro zdravotnČ
postižené a obþany ohrožené sociálním vylouþením

ěešení problematiky
sociálnČ nepĜizpĤsobivých obþanĤ
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Prioritní oblast Image mČsta

Priorita I.1

Priorita I.2

Priorita I.3

Priorita I.4

VytvoĜení a zvýraznČní atributĤ KopĜivnice
jako mČsta

Rozvoj mČstského
marketingu

Rozvoj volnoþasových aktivit

Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního
ruchu

OpatĜení I.1.1

OpatĜení I.2.1

OpatĜení I.3.1

OpatĜení I.4.1

VytvoĜení reprezentativního centra s moderním
architektonickým Ĝešením

Zavedení systému
mČstského marketingu

Modernizace a rozvoj
kulturní infrastruktury

Spolupráce s partnery
pĜi koordinaci a rozvoji
aktivit cestovního ruchu

OpatĜení I.1.2

OpatĜení I.2.2

OpatĜení I.3.2

OpatĜení I.4.2

Zlepšení architektonického vzhledu mČsta

Realizace komunikaþní
strategie se zapojením
veĜejnosti do rozhodovacích procesĤ

Modernizace a rozvoj
sportovní infrastruktury

Rozvoj aktivit, produktĤ
a služeb v cestovním
ruchu

OpatĜení I.3.3

OpatĜení I.4.3

ZkvalitnČní podmínek
pro využití volného þasu

Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu
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5.3 Charakteristika aktivit strategického plánu
Bližší charakteristika aktivit v jednotlivých prioritních oblastech je uvedena níže. Jednotlivé
aktivity jsou metodicky popsány v tČchto kategoriích:
•
•
•
•
•

•

název aktivity (projektu) – název pĜíslušné aktivity vþetnČ jejího þíselného zaĜazení;
realizaþní výstupy – plánované výstupy, ke kterým by aktivita mČla vést (konkrétní
výsledky aktivity);
cílové skupiny – subjekty, na které je aktivita zamČĜena (napĜ. obþané mČsta,
podnikatelé atd.);
oþekávaný pĜínos – definuje k þemu by aktivita mČla vést, jaké by mČla mít pĜínosy
pro další rozvoj mČsta;
nositelé a partneĜi spolupráce – subjekty iniciující a garantující plnČní pĜíslušné
aktivity a další partnerské subjekty, jejichž poþet se mĤže mČnit v závislosti na
prĤbČhu plnČní daných aktivit; hlavní nositel je pĜitom vždy uveden na prvním místČ
a pĜípadní partneĜi v závorce;
ukazatel – mČĜítko pro sledování naplĖování dané priority a opatĜení na úrovni
plánovaných aktivit (specifické kvantitativnČ, kvalitativnČ i þasovČ). Sledování bude
probíhat prostĜednictvím bodového hodnocení, které ale nemá vztah k priorizaci.
Na úrovni aktivit: definovaný ukazatel na úrovni aktivity mĤže získat urþitý poþet bodĤ
a tím i barvu „semaforu“: zelená = 2 body, oranžová = 1 bod, þervená = 0 bodĤ.
Na úrovni opatĜení: se seþtou všechny body získané v rámci hodnocení ukazatelĤ na
úrovni aktivit a podle dané škály uvedené v tabulce u názvu opatĜení je dána jeho
hodnota a opČt i bodové ohodnocení.
Na úrovni priorit: analogický postup jako na úrovni opatĜení. U priorit se ale budou
sþítat bodové hodnoty získané v rámci opatĜení.
Více viz. Kapitola 6.4 Monitoring, hodnocení a aktualizace.

•
•

odhad finanþní nároþnosti (Kþ) – odhadované finanþní náklady, které jsou
potĜebné k realizaci aktivity;
vztah k ÚP – definuje vztah aktivity (projektu) k územnímu plánu.

U všech aktivit (projektĤ) bylo provedeno orientaþní vyþíslení finanþní potĜeby v Kþ
pro úþel sestavování dvouletých akþních plánĤ rozvoje (viz implementaþní þást).
ZpĤsob získání þíselných hodnot finanþní potĜeby byl závislý na povaze konkrétní rozvojové
aktivity (investice, organizaþní úkol, podpora apod.), na výchozích podkladech a dostupnosti
potĜebných údajĤ, na mČĜitelnosti realizaþních výstupĤ apod. Jedná se ve vČtšinČ pĜípadĤ
o celkové odhadované investiþní náklady bez dalšího rozdČlení na specifické akce
spojené s investicí. Vzhledem k tomu, že u nČkterých aktivit toto vyþíslení není stanoveno
nebo bylo stanoveno pouze orientaþnČ, není zpracována celková finanþní nároþnost
strategie rozvoje mČsta.
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – PS EKONOMICKÝ POTENCIÁL A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJģ
PRIORITA E.1
Rozvoj podnikání zejména malého a stĜedního
Ukazatel priority:

5-6 bodĤ,

3-4 body,

0-2 body

OpatĜení: E.1.1 Využití vhodných ploch a objektĤ pro rozvoj podnikání a služeb
Realizaþní výstupy

Databáze nemovitostí
E.1.1.1 VytvoĜení a aktualizace
databáze ploch a objektĤ, vhodných
pro podnikání

Cílové skupiny

Podnikatelé,
investoĜi

Ukazatel
Existující a aktualizovaná databáze využívaná
k nabídce volných ploch a prostor pro podnikání:
ano
ne

Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 body
0-2 body
Oþekávaný pĜínos
VytvoĜení ucelené nabídky
a pĜehledu nad možnými
využitelnými plochami

Nositel
a spolupráce
CPR
(OSM)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

30 tis.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj podnikatelské þinnosti,
pĜilákání nových investorĤ do
mČsta

CPR

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Zvyšující se poþet objektĤ a ploch z databáze
využitých soukromými subjekty pro podnikaní / rok:
ano
stagnace
ne

V rámci propagace

ANO, musí vycházet
ze schváleného ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Realizaþní výstupy

E.1.1.2 Nabídka volných ploch
a objektĤ pro rozvoj podnikání
a služeb vþetnČ brownfields

Cílové skupiny

Zpracovaná nabídka ploch
a objektĤ pro podnikatele
Podnikatelé,
a investory vþetnČ zaĜazení do
investoĜi
nadregionálních informaþních
systémĤ

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Nabídka nových objektĤ
a ploch pro firmy
Nájemci prostor v TatĜe
pĤsobící v areálu Tatry
E.1.1.3 VytvoĜení podmínek pro
pĜemístČní firem ve stávajícím areálu v rámci þi mimo závod
Tatry
Ukazatel
Existující nabídka nových objektĤ a ploch pro firmy
pĤsobící v areálu Tatry v rámci þi mimo závod:
ano
ne
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RozšíĜení možností produkce
Tatry bez omezení rozvoje
jiných firem, kterým byly
v minulosti prostory nabídnuty
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)
V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

TATRA, CPR
Vztah k ÚP
ANO, vychází ze
stávajícího ÚP

OpatĜení: E.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury a služeb pro podnikatele
Realizaþní výstupy

E.1.2.1 Inkubátor pro zaþínající
podnikatele

E.1.2.2 Systém informování
o vzdČlávání pro podnikání a zvýšení
kvality služeb

UpĜesnČní poptávky a potĜeb
a následnČ nové výrobní,
kanceláĜské i vzdČlávací
prostory pro zaþínající
podnikatele

Cílové skupiny

Zaþínající
podnikatelé

Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 body
0-2 body
Oþekávaný pĜínos

Rozvoj podnikatelské þinnosti
ve mČstČ

Nositel
a spolupráce
CPR
(OSM)

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Zvyšující se poþet subjektĤ využívajících
nabízených služeb vþetnČ þetnosti jejich využívání:
ano
ne

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

Závisí na lokalitČ
navrhovaného
inkubátoru

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

NárĤst know-how podnikatelĤ,
rĤst jejich
konkurenceschopnosti

CPR

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Realizaþní výstupy
Informaþní systém
o nabídkách vzdČlávacích
programĤ pro podnikatele
a pro zvýšení kvality služeb.

Cílové skupiny

Podnikatelé,
veĜejnost

Ukazatel

-77-

Zvyšující se poþet subjektĤ využívajících
nabízených služeb:
ano
ne
Zvyšující se poþet využitých vzdČlávacích
programĤ:
ano
ne

OpatĜení: E.1.3 VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ
Realizaþní výstupy

E.1.3.1 Rozvoj systematické
komunikace mezi mČstem
a podnikateli

Fungující komunikaþní
strategie mezi mČstem
a podnikateli

Cílové skupiny

MČstský úĜad,
podnikatelé

Více než jedna spoleþná akce mČsta a podnikatelĤ
za rok:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

PR a marketingová strategie
MČstský úĜad,
spoleþné propagace –
podnikatelé
spoleþné propagaþní materiály

Ukazatel
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NE

Ukazatel opatĜení:
4 body
2-3 body
0-1 bod
Oþekávaný pĜínos
Zlepšení podmínek pro
podnikání ve mČstČ, rĤst
konkurenceschopnosti
podnikatelĤ
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel

E.1.3.2 Spoleþná propagace
a prezentace mČsta a podnikatelĤ

Nyní 10 tis./rok v rámci
mandátní smlouvy s CPR
(50 % nákladĤ si hradí
podnikatelé)

(operativa)

Nositel
a spolupráce
OIVV,
(CPR)

Vztah k ÚP
NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zvýšení konkurenceschopnosti
podnikatelĤ díky jejich
propagaci

OIVV,
(CPR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Více než jedna spoleþná akce mČsta a podnikatelĤ
za rok:
ano
ne

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

PRIORITA E.2
ROZVOJ VZDċLÁVÁNÍ
Ukazatel priority:

4-5 bodĤ,

2-3 body,

0-1 bod

OpatĜení: E.2.1 ZajištČní celoživotního vzdČlávání v rámci rozvoje lidských zdrojĤ

E.2.1.1 VytvoĜení systému
spolupráce firem a místních
vzdČlávacích institucí

Ukazatel opatĜení:
13-18 bodĤ
7-12 bodĤ
0-6 bodĤ

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

„Rada rozvoje lidských zdrojĤ“
a vznik instituce zastĜešující
þinnosti v oblasti CV.
VytvoĜení partnerství
vzdČlávacích subjektĤ ve
mČstČ.

ZamČstnavatelé,
zamČstnanci
veĜejného
i soukromého
sektoru,
vzdČlávací zaĜízení

Funkþní systém koordinace
aktivit v rámci CV.
Stimulace vzdČlávacích aktivit
a rekvalifikaþních programĤ
podle potĜeb trhu práce.

OŠ
(CPR, HM Partners
s. r. o., HK-ITP,
školy, KDK, ÚP)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

----------------------------------------

NE

Ukazatel
VytvoĜení systému spolupráce firem a místních
vzdČlávacích institucí:
ano
ne
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Realizaþní výstupy

Zmapování nabídky
a poptávky v oblasti
E.2.1.2 Analýza potĜeb celoživotního celoživotního vzdČlávání
vzdČlávání

Cílové skupiny

ZamČstnavatelé,
zamČstnanci
veĜejného
i soukromého sektoru,
dČti a mládež,
Nabídka celoživotního
ohrožené skupiny na vzdČlávání odpovídající
trhu práce (matky,
poptávce
senioĜi,
nezamČstnaní,
zdravotnČ postižení),
vzdČlávací zaĜízení

Nositel
a spolupráce

OŠ
(CPR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

50 tis.

NE

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZamČstnavatelé,
zamČstnanci
veĜejného
i soukromého sektoru,
dČti a mládež,
ohrožené skupiny na
trhu práce (matky,
senioĜi,
nezamČstnaní,
zdravotnČ postižení),
vzdČlávací zaĜízení

Zlepšení jazykové vybavenosti
obyvatel mČsta.
Zvýšení poþítaþové
gramotnosti obyvatel mČsta.
Zvýšení uplatnitelnosti
ohrožených skupin obyvatel na
trhu práce.

OŠ
(školy, KDK, místní
podnikatelé, ÚP,
jazykové školy,
CPR, HK-ITP, HM
Partners, s. r. o.,
OSě, aj.)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Ukazatel
Do roku 2009 existují výsledky analýzy potĜeb
celoživotního vzdČlávání:
ano
ne
E.2.1.3 VytvoĜení nabídky a realizace
Realizaþní výstupy
kurzĤ celoživotního vzdČlávání
s využitím prostor stávajících
ZajištČní a vybavení prostor
zaĜízení a škol
vþetnČ nového
multimediálního centra.
VytvoĜení nabídky
vzdČlávacích programĤ
zejména v oblasti
jazykového vzdČlávání,
informaþních technologií,
aj.
ZajištČní kvalifikovaných
lektorĤ a kvalitních uþitelĤ.

Oþekávaný pĜínos

Ukazatel
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Do roku 2009 existuje nabídka celoživotního
vzdČlávání:
ano
nabídka se zpracovává
ne
Realizaþní výstupy

E.2.1.4 RozšíĜení polytechnického
vzdČlávání na ZŠ ve mČstČ s cílem
posílit zájem o technické obory

Polytechnické vzdČlávání na
ZŠ

Cílové skupiny

PR a marketing, propagaþní
kampaĖ

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

OŠ
(ZŠ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

100 tis.

NE

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Žáci ZŠ a jejich
rodiþe, potenciální
studenti
technických oborĤ,
školy
a zamČstnavatelé

Zvýšení zájmu dČtí a mládeže
o technické obory

OŠ
(CPR, OIVV, místní
zamČstnavatelé)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

RozšíĜení polytechnického vzdČlávání alespoĖ na
jedné na ZŠ ve mČstČ do r. 2009:
ano
pĜipravuje se
ne
Realizaþní výstupy

NE

Zlepšení pĜedpokladĤ pro
studium technických oborĤ
Žáci ZŠ,
u dČtí a mládeže. Dostupná
potenciální studenti
kvalifikovaná síla na trhu
technických oborĤ,
práce. Zvýšení uplatnitelnosti
základní školy
absolventĤ na místním trhu
práce.

Ukazatel

E.2.1.5 Komunikaþní kampaĖ –
popularizace technických oborĤ

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

Ukazatel
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Probíhá komunikaþní kampaĖ:
ano
ne
PomČr poþtu žákĤ a studentĤ / poþtu studentĤ
technických oborĤ v KopĜivnici klesá:
ano
stagnace
ne
Realizaþní výstupy

E.2.1.6 RozšíĜení služeb a kapacity
akademie tĜetího vČku vþetnČ
nabídky pro místní þásti

RozšíĜení nabídky akademie
univerzity tĜetího vČku
a rozšíĜení nabídky programĤ
do místních þástí.

Cílové skupiny

SenioĜi

Ukazatel
Do roku 2009 se rozšíĜí nabídka služeb a kapacity
univerzity tĜetího vČku v rámci celoživotního
vzdČlávání:
ano
ne

E.2.1.7 Podpora vzdČlávání
neziskových organizací

Realizaþní výstupy
RozšíĜená nabídka
vzdČlávacích programĤ pro
neziskové organizace

Cílové skupiny
Neziskové
organizace,
veĜejnost

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Uspokojení poptávky po
službách akademie tĜetího
vČku.
Prevence sociálního vylouþení.

KDK
(OŠ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní služeb
poskytovaných neziskovými
organizacemi – rozvoj
obþanské spoleþnosti
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
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OŠ,
(HM Partners s.r.o.,
OSě)

Vztah k ÚP

Existující nabídka vzdČlávacích programĤ pro
neziskové organizace:
ano
ne

Realizaþní výstupy

E.2.1.8 Zavedení benchmarkingu
v oblasti vzdČlávání

Systém hodnocení v oblasti
vzdČlávání

Cílové skupiny

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní systému
MČstský úĜad,
vzdČlávání na základČ
vzdČlávací instituce poznatkĤ získaných v jiných
mČstech

Ukazatel
Existující výsledky srovnání údajĤ:
ano
ne
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OŠ

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

----------------------------------------

NE

Ukazatel opatĜení:
13-18 bodĤ
7-12 bodĤ
0-6 bodĤ

OpatĜení: E.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání
Realizaþní výstupy

E.2.2.1 Využití budovy ZŠ
námČstí pro potĜeby jiných
vzdČlávacích institucí ve mČstČ

Využití ZŠ námČstí pro potĜeby
VOŠ, SOŠ a SOU a ZUŠ pĜíp.
jiných vzdČlávacích zaĜízení

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
vzdČlávací
instituce

Ukazatel
Využití budovy ZŠ námČstí pro potĜeby jiných
vzdČlávacích institucí ve mČstČ:
ano
ne
E.2.2.2 Revitalizace
a modernizace vzdČlávacích
budov a vybavení

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Pedagogové,
Modernizovaná vzdČlávací zaĜízení
žáci a studenti

Ukazatel
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Oþekávaný pĜínos

RozšíĜení nabídky vzdČlávacích
prostor

Nositel
a spolupráce
OŠ,
(OSM, VOŠ, SOŠ
a SOU, ZUŠ )

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že není
znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zlepšení technického stavu
a vybavení vzdČlávacích zaĜízení
a zkvalitnČní výuky

OŠ,
(OSM, školy)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

MinimálnČ jedna akce vedoucí k revitalizaci
a modernizaci budov / rok:
ano
ne
Dokonþení vybavení školním nábytkem pro žáky do r.
2008:
ano
ne
Kompletní dokonþení vybavení školním nábytkem do
r. 2009:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Modernizované školní jídelny (ŠJ)

Cílové skupiny

Uživatelé ŠJ

E.2.2.3 Dokonþení modernizace
školních jídelen
Ukazatel
Dokonþení modernizace školních jídelen:
ano
ne
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Nutné podklady a studie:
120 tis.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zlepšení technického stavu
školních jídelen a úrovnČ
stravování

OŠ,
(OSM, ZŠ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

800 tis. – odborný posudek
stávající studie, 300 tis. –
aktualizace studie, 50 mil. –
2. etapa

NE

Realizaþní výstupy
Zvýšená kapacita
mateĜských škol v rámci
souþasné nabídky
prostor, které jsou
k dispozici
E.2.2.4 VytvoĜení podmínek pro
rozšíĜení kapacity mateĜských škol
vþetnČ soukromých

E.2.2.5 Modernizace školních hĜišĢ
a zahrad MŠ

Cílové skupiny

DČti v pĜedškolním
vČku a jejich rodiþe

Ukazatel

Oþekávaný pĜínos

Zvýšená možnost umístČní dČtí do MŠ

Modernizovaná školní
hĜištČ a zahrady MŠ

Cílové skupiny
Uživatelé školních
hĜišĢ a zahrad MŠ –
dČti

Ukazatel

Vztah k ÚP

Nyní návrh na rozšíĜení na ZŠ
17. listopadu za 200 tis.

NE,
v pĜípadČ
požadavku
realizace
nového objektu
je nutné uvést
ÚP do souladu
se zámČrem

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zlepšení stavu a vybavenosti školních
hĜišĢ a zahrad mateĜských škol

Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)
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OŠ
(MŠ a ZŠ)

Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)

Zvýšená kapacita mateĜských škol:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Nositel
a spolupráce

OŠ
(MŠ, ZŠ, OSM

Vztah k ÚP

AlespoĖ jedno modernizované školní hĜištČ nebo
zahrada za 1 rok:
ano
ne

Realizaþní výstupy

E.2.2.6 Propojení školních hĜišĢ
s dČtskými hĜišti

Školní hĜištČ jsou
pĜístupná veĜejnosti

Cílové skupiny

DČti a jejich rodiþe

Ukazatel
AlespoĖ jedno veĜejnČ pĜístupné školní hĜištČ
nebo zahrada za 1 rok:
ano
ne
Realizaþní výstupy
E.2.2.7 Vybudování dČtského
dopravního hĜištČ

Cílové skupiny

DČtské dopravní hĜištČ
Obþané mČsta – dČti
u MŠ I. Šustaly nebo na
a mládež
jiné lokalitČ ve mČstČ
Ukazatel
Vybudování dČtského dopravního hĜištČ:
ano
ne
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1 hĜištČ / 3-5 mil., dle lokality, tj. cca 15
mil. celkem

NE

2,5 mil. / zahrada
Oþekávaný pĜínos

Zlepšení využitelnosti školních hĜišĢ pro
volnoþasové aktivity dČtí a mládeže

Nositel
a spolupráce
OŠ
(OSM, ZŠ)

Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Provozní záležitost

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

UmožnČní dopravní výchovy dČtí
a mládeže, prevence dopravní
nehodovosti
Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)
4,2 mil.

OŠ
(OSM)
Vztah k ÚP
ANO, je
v souladu s ÚP

Zkratky:
CPR
CV
HK
IT
ITP
KDK
MSP
MŠ
MÚ
NNO
OSě
OSM
OŠ
OIVV
p. o.
s. r. o.
ŠJ
ÚP
VOŠ, SOŠ a SOÚ
ZŠ
ZUŠ

– Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o.
– celoživotní vzdČlávání
– HospodáĜská komora
– informaþní technologie
– Institut trhu práce
– Kulturní dĤm, p. o.
– malí a stĜední podnikatelé
– mateĜská škola
– MČstský úĜad KopĜivnice
– nevládní, neziskové organizace
– odbor povČĜený strategickým Ĝízením, MÚ KopĜivnice
– Odbor správy majetku, MÚ KopĜivnice
– Odbor školství, mládeže a sportu MÚ KopĜivnice
– Odbor vnČjších vztahĤ, MÚ KopĜivnice
– pĜíspČvková organizace
– spoleþnost s ruþením omezeným
– školní jídelna
– územní plán
– Vyšší odborná škola, stĜední odborná škola a stĜední odborné uþilištČ KopĜivnice
– základní škola
– Základní umČlecká škola
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – PS DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
PRIORITA D.1
ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, BEZPEýNOSTI A PLYNULOSTI SILNIýNÍHO PROVOZU
Ukazatel priority:

4-5 bodĤ,

2-3 body,

0-1 bod
Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body

OpatĜení: D.1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti*
Realizaþní výstupy
Optimalizace spojĤ
autobusových linek.
Studie optimalizace veĜejné
dopravy,
jednání s dopravci.
D.1.1.1 Optimalizace veĜejné dopravy
v návaznosti na prĤmyslový park

Cílové skupiny

VeĜejnost, investoĜi Zlepšení organizace dopravy
v PPK
do prĤmyslového parku

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
Navazující spoje autobusových linek do konce roku
2008:
ano
ne

*

Oþekávaný pĜínos

PotĜeba studie Ĝešení silniþní dopravy v KopĜivnici (cca 1,5 mil. Kþ)
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(operativa)

Nositel a spolupráce
OD
(Connex Morava,
a. s., PPK)

Vztah k ÚP
NE

Realizaþní výstupy
NovČ zavedené linky MHD

Cílové skupiny

Zavedení nových linek MHD
Obyvatelé místních
– zlepšení dopravní
þástí
dostupnosti místních þástí
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ) /2 roky

Ukazatel
D.1.1.2 ZĜízení mČstské dopravy mezi Studie MHD mezi centrem a místními þástmi:
centrem a místními þástmi
ano
ne
Fungující místní veĜejná hromadná doprava
v KopĜivnici a místních þástech:
ano
ne

Možno Ĝešit v rámci
komplexní studie
optimalizace dopravy – cca
2 mil. (samostatnČ cca
200 tis.).

Nositel
a spolupráce
OD,
Connex Morava, a. s.,
PPK
Vztah k ÚP

NE

Realizace fungující veĜejné
hromadné dopravy –
v Ĝádech mil.
Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní úrovnČ cestování
hromadnou dopravou

OD,
(Connex Morava,
a. s., PPK)

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

MinimálnČ 3 nové nebo zkulturnČné zastávky / rok:
3 a více zastávek
1-2 zastávky
žádná
zastávka

3 x 200 tis. / rok = 600 tis. /
rok

Realizaþní výstupy
Nové a rekonstruované
autobusové zastávky
D.1.1.3 Dobudování a zkulturnČní
autobusových zastávek

Oþekávaný pĜínos

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
autobusové
dopravy
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9,2 mil. celkem za celou
dobu rekonstrukce všech 46
zastávek

NE

Ukazatel opatĜení:
19-26 bodĤ
OpatĜení: D.1.2 Úprava a doplnČní sítČ pozemních komunikací pro provoz motorových vozidel
vþetnČ dopravy v klidu
6-18 bodĤ
0-5 bodĤ
Realizaþní výstupy
Nová parkovací stání
a parkovací dĤm

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
automobilĤ

D.1.2.1 Organizace parkování ve
Ukazatel
mČstČ vþetnČ vybudování parkovišĢ
a parkovacího domu
Poþet pĜestupkĤ v rámci špatného parkování ve
mČstČ oproti pĜedcházejícímu roku:
snížení poþtu pĜestupkĤ
stagnace poþtu
pĜestupkĤ
zvýšení poþtu pĜestupkĤ
Zvýšení poþtu novČ zĜízených parkovacích míst:
zvýšení poþtu min. o 20
zvýšení poþtu min.
o 10
stagnace
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení plynulosti
a bezpeþnosti dopravy ve
mČstČ, zvýšení možností
parkování pro obþany
a návštČvníky mČsta

Nositel a spolupráce
OD,
(OSM
SLUMEKO, MP, místní
veĜejné instituce
a subjekty þinné
v cestovním ruchu)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Projektové dokumentace
na krizová místa (3,5 mil.
dle velikosti místa), 40 tis. /
1 parkovací stání, 700-900
tis. / parkovací stání
v park. domČ

ANO,
v pĜípadČ výstavby
parkovacího domu je
nutná zmČna ÚP

Realizaþní výstupy
Zrekonstruovaná ulice
Štramberská vþetnČ pĜilehlých
prostor
D.1.2.2 Rekonstrukce ul.
Štramberské

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Ukazatel
Dokumentace pro stavební povolení v r. 2009:
ano
ne
Zahájení realizace jedné z etap do roku 2010:
zahájení stavebních prací
rekonstrukce
nezahájena
Realizaþní výstupy

D.1.2.3 Rekonstrukce ul. Panské

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
Zrekonstruovaná ulice Panská,
pozemních
nová cyklostezka a chodník
komunikací,
investoĜi v PPK
Ukazatel
VyĜešení majetkoprávních vztahĤ:
ano
Vypracování DUR, DSP:
ano
ne
Rekonstrukce ul. Panské:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení plynulosti
dopravy a technického
stavu komunikace, zvýšení
bezpeþnosti a snížení
hlukové zátČže
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Nositel a spolupráce
OSM,

Vztah k ÚP

2 mil. na dokumentaci
220 mil. (pro všechny
4 etapy)

ANO, je v souladu s ÚP,
þásteþnČ potĜeba zanést
do ÚP autobusové
zastávky

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení plynulosti
dopravy ve mČstČ
a technického stavu
komunikací

OSM

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

100 mil. (celkem)

ANO,
plánované rozšíĜení
a cyklotrasu je nutné
zavést do ÚP

ne

Realizaþní výstupy
Nové kruhové objezdy: Lubina,
Štramberská - Husova,
Francouzská - Obr. míru Školní, Panská u PPK
D.1.2.4 Vybudování kruhových
objezdĤ

D.1.2.5 Propojení a doplnČní
místních komunikací

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Ukazatel
Realizace alespoĖ jedné okružní kĜižovatky do
konce roku 2010:
ano
ne

Realizaþní výstupy
Nová propojení mezi
existujícími pozemními
komunikacemi a dle potĜeby
doplnČní místní sítČ o nové
komunikace.
Dobudování mimoúrovĖové
kĜižovatky sil. II/480 a ul.
DČlnické, propojení ul. ýs.
armády a Nádražní, propojení
ul. B. NČmcové
a Štramberské, propojení ul.
Erbenovy a B. NČmcové aj.

Cílové skupiny

VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Oþekávaný pĜínos
Nositel a spolupráce
Zlepšení plynulosti
dopravy ve mČstČ, snížení
OD,
(OSM)
nehodovosti na
kĜižovatkách
Odhad finanþní
Vztah k ÚP
nároþnosti (Kþ)
30 mil. kruhový objezd
v LubinČ
ANO,
10 mil. Štramberská není v souladu a je
Husova
nutno zapracovat do ÚP
10 mil. Francouzská - Obr.
míru - Školní
Oþekávaný pĜínos

Zlepšení plynulosti
dopravy ve mČstČ
a technického stavu
komunikací

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Ukazatel
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Nositel a spolupráce

OD
(OSM, SLUMEKO)

Vztah k ÚP

AlespoĖ jedna zrealizovaná akce do konce roku
2009:
ano
ne

D.1.2.6 OdstraĖování dopravních
závad na pozemních komunikacích
pro motorová vozidla

D.1.2.7 Rekonstrukce ul.
Záhumenní

Realizaþní výstupy
Stavební a technické úpravy
komunikací pro motorová
vozidla, smČrové a šíĜkové
úpravy

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

NE, pokud budou
V dobČ zpracování plánu
úpravy na pozemcích
nelze stanovit s ohledem
mČsta,
na to, že není znám rozsah ostatní je tĜeba zanést
zámČru
podle rozvojových lokalit
navržených v rámci ÚP
Oþekávaný pĜínos
Zlepšení bezpeþnosti
a plynulosti dopravy ve
mČstČ

Nositel a spolupráce
OSM
(SLUMEKO)

Ukazatel

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Zvyšující se poþet realizovaných akcí ze zásobníku
dopravních závad existujícím na Slumeku. s. r. o.,
a OSM (119 akcí):
5 a více akcí / rok
3-4 akce
0-2 akce

200 tis../ rok
10 mil. celkem

Z konkrétních aktivit
vyplynou požadavky
k úpravČ ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Realizaþní výstupy
Nové veĜejné osvČtlení,
chodníky, pĜechody,
odvodnČní komunikace,
vyjednávání o úpravČ povrchu
závislé na míĜe rozvoje
Cementárny Štramberk

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Ukazatel
Realizace alespoĖ jedné z realizaþních výstupĤ do
konce r. 2009:
ano
ne
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Zlepšení plynulosti
dopravy ve mČstČ
a technického stavu
komunikací

OD, vedení mČsta
(OSM, SLUMEKO)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

25 - 30 mil.

ANO, je v ÚP,
dílþí þást bude upravena
v novém ÚP

D.1.2.8 Vybudování severního
obchvatu mČsta

Realizaþní výstupy
Vykoupeny pozemky
a pĜipravena DUR a DSP pro
realizaci a iniciaci vybudování
obchvatu mČsta

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Ukazatel
Vykoupení pozemkĤ a pĜipravení DUR a DSP do
roku 2012:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Obchvat Vlþovic
D.1.2.9 ěešení obchvatu Vlþovic na
silnici I/58

Oþekávaný pĜínos
Snížení intenzity prĤjezdu
dopravy a dopravy ze
sídlištČ Sever napĜíþ
centrem KopĜivnice
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
V první fázi na výkup
pozemkĤ a DUR a DSP –
11 mil.
Realizace za 400 mil.
Oþekávaný pĜínos
Snížení intenzity dopravy
ve Vlþovicích
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Ukazatel
Jsou vedena jednání iniciující vybudování obchvatu:
ano
ne
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(vyjednávání)

Nositel a spolupráce
OD, OSM
(OÚP)
Vztah k ÚP
ANO, je zahrnuto v ÚP

Nositel a spolupráce
OD, vedení mČsta
Vztah k ÚP
ANO, je zahrnuto v ÚP

PRIORITA: D.2
ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEýNOST A PLYNULOST CYKLISTICKÉHO A PċŠÍHO PROVOZU
Ukazatel priority:

2 body,

1 bod,

0 bodĤ

OpatĜení: 2.1 Úprava a doplnČní sítČ komunikací pro pČší a cyklistický provoz vþetnČ zázemí
a mobiliáĜe
Realizaþní výstupy
Cílové skupiny
Nové a rekonstruované
komunikace pro pČší, jejich
smČrová, šíĜková a povrchová Uživatelé
úprava vþetnČ doplnČní
pozemních
mobiliáĜe (laviþky, odpadkové komunikací
D.2.1.1 DoplnČní chybČjících
koše aj.), trasa podél
a úprava nevyhovujících komunikací KopĜivniþky
pro pČší provoz a rekreaþní bČh
Ukazatel
vþetnČ mobiliáĜe
VýmČna nebo doplnČní alespoĖ 20 ks mobiliáĜe/rok:
20 ks a více
5-20 ks
0-4 ks
AlespoĖ 250 m vybudovaných nebo upravených
komunikací pro pČší / rok:
250 m a více
150-250 m
0-150 m
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Ukazatel opatĜení:
15-22 bodĤ
8-14 bodĤ
0-7 bodĤ

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení kvality a rozšíĜení
sítČ komunikací pro pČší

OD,
(OSM)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

1,5 mil. / rok
150 mil. celkem

NE

Realizaþní výstupy
OsvČtlené, doplnČné
a bezbariérové pĜechody pro
chodce se svČtelnou
signalizací v pĜípadČ potĜeby

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
turisté

D.2.1.2 Optimalizace systému
pĜechodĤ pro chodce a pĜejezdĤ pro
Ukazatel
cyklisty a jejich úprava pro osoby se
sníženou schopností pohybu
Úprava minimálnČ 10 pĜechodĤ / rok:
a orientace
10 pĜechodĤ a více
2-9 pĜechodĤ
pĜechod

Realizaþní výstupy

D.2.1.3 Bezbariérová KopĜivnice

0-1

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zvýšení bezpeþnosti
pČších úþastníkĤ silniþního
provozu

OD,
(OSM, SLUMEKO)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
70 pĜechodĤ k Ĝešení,
1 pĜechod / 200 tis.,
celkem 10 mil.
100 tis. studie s tématikou
svČtelných signalizaþních
zaĜízení

Oþekávaný pĜínos
OdstranČní bariér pro
Realizace 4 bezbariérových
osoby se sníženou
TČlesnČ postižená
tras a úprava na nich
schopností orientace
veĜejnost,
vybraných budov obþanské
a pohybu na komunikacích
maminky
vybavenosti
a ve veĜejných objektech
ve mČstČ
Odhad finanþní
Ukazatel
nároþnosti (Kþ)
Do konce roku 2008 schválení zámČru
bezbariérové KopĜivnice ěídícím výborem mobility:
ano
ne
Vypracování projektových dokumentací nutných pro
realizaci:
Analýza – studie 90 tis.,
40 mil. PD + realizace
ano
ne
Realizace jedné trasy do konce r. 2010:
ano
ne
Realizace všech 4 etap do r. 2015:
ano
ne
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Vztah k ÚP

NE

Nositel a spolupráce
OD, OSM
(OSV, AZP)

Vztah k ÚP

NE

Realizaþní výstupy
Cílové skupiny
Nové a rekonstruované
komunikace pro cyklistický
a in-line provoz napojené na
Uživatelé
místní i regionální síĢ vþetnČ
pozemních
D.2.1.4 DoplnČní chybČjících
doplnČní mobiliáĜe (stojany na komunikací
a úprava nevyhovujících komunikací
kola, laviþky, odpadkové koše
pro cyklistický a in-line provoz
aj.)
s návazností na místní i regionální
síĢ vþetnČ potĜebného zázemí
Ukazatel
a mobiliáĜe
AlespoĖ 5 km vybudovaných nebo upravených
komunikací pro cyklisty a bruslaĜe / rok:
5 km a více
3-5 km
0-3 km

D.2.1.5 ZĜízení úschoven a pĤjþoven
kol

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

PĤjþovny a úschovny kol

Cyklisté
a cykloturisté

Ukazatel
DoplnČní alespoĖ jednoho prvku z vybavení þi
zázemí pro cyklisty / rok:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení kvality a rozšíĜení
sítČ komunikací pro
cyklisty a in-line bruslaĜe,
propojení se sítí
regionálních cyklotras

OD, OSM
(CykloArt Bike klub)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

25 km / 150 mil.
10 mil. / rok

ANO,
navržený systém
cyklostezek bude
aktualizovat stávající
stav v ÚP

Oþekávaný pĜínos
RozšíĜení služeb pro
cyklisty, podpora
cestovního ruchu,
prevence kriminality
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Dle charakteru a velikosti:
150 tis. – 2 mil.

Nositel a spolupráce
OD, OIVV
(MSP)
Vztah k ÚP
NE

D.2.1.6 DoplnČní a úprava
informaþního systému pro pČší
a cyklistický provoz

Realizaþní výstupy
NovČ umístČné znaþení
komunikací pro pČší
a cyklistický provoz

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
turisté

Ukazatel
DoplnČní alespoĖ 10 prvkĤ z vybavení þi zázemí
pro pČší a cyklisty / rok:
10 a více prvkĤ
5-9 prvkĤ
0-4 prvky
Realizaþní výstupy
Stavební a technické úpravy
komunikací

D.2.1.7 OdstraĖování závad na
komunikacích pro pČší a cyklistický
provoz

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé
pozemních
komunikací

Ukazatel
Zvyšující se poþet realizovaných akcí ze zásobníku
dopravních závad existujícím na Slumeku, s. r. o.,
a OSM (119 akcí):
5 a více akcí /rok
4-5 akcí
0-3 akce
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení znaþení
komunikací pro pČší
a cyklistický provoz
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
100 tis. / rok
Celk. 500 tis.
Oþekávaný pĜínos
Zvýšení bezpeþnosti
provozu na komunikacích
pro pČší a cyklistický
provoz
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
200 tis. / rok
10 mil. celkem

Nositel a spolupráce
OSM, OIVV
Vztah k ÚP
NE
Nositel a spolupráce
OSM
(SLUMEKO)
Vztah k ÚP
NE, pokud nepĤjde
o návrh nových tras

PRIORITA D.3
ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Ukazatel priority:

7-10 bodĤ,

4-6 bodĤ,

0-3 body

OpatĜení: D.3.1 Dobudování systému þistoty vodních tokĤ a likvidace odpadních vod
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Odkanalizování místních þástí
na základČ platné legislativy
D.3.1.1 Odkanalizování místních
þástí

Obþané místních
þástí

Ukazatel
Zvýšení poþtu domácností s vyĜešeným nakládáním
s odpadními vodami oproti pĜedcházejícímu roku:
ano
ne
Zlepšení výsledkĤ mČĜení þistoty vodních tokĤ
oproti pĜedcházejícímu roku:
ano
ne
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Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení a doplnČní stavu
inženýrských sítí,
nakládání s odpadními
vodami šetrné k ŽP
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Kanalizace Lubina: 190
mil.
Odkanalizování Mniší
a Vlþovic, tj. 30 km
kanalizaþní sítČ: 150 mil.

Nositel a spolupráce
OSM
(OŽP)
Vztah k ÚP

ANO, je zahrnuto v ÚP

Realizaþní výstupy
Revitalizovaná zeleĖ,
odstraĖování tuhých odpadĤ,
stavební a technické úpravy
koryt místních vodních tokĤ
a jejich údržba (KopĜivniþka,
D.3.1.2 ýištČní, estetizace
Lubina, Sýkoreþka, BabincĤv
a revitalizace místních vodních tokĤ potok, mlýnský náhon ve
Vlþovicích a LubinČ)

Cílové skupiny

Obþané mČsta,
rybáĜi

MinimálnČ 1 akce / rok:
ano
ne
Cílové skupiny

Modernizovaná vodovodní
a kanalizaþní síĢ
D.3.1.3 Modernizace vodovodní
a kanalizaþní sítČ

Zlepšení technického
a estetického stavu
místních vodních tokĤ

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Náklady mČsta na þištČní,
seþení a údržbu: 250 tis. /
rok

Ukazatel

Realizaþní výstupy

Oþekávaný pĜínos

Obþané mČsta

Ukazatel
Prodloužení zmodernizované vodovodní /
kanalizaþní sítČ oproti minulému roku
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení technického
stavu vodovodní
a kanalizaþní sítČ
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
(vyjednávání)

Nositel a spolupráce
OŽP
(Povodí Odry,
ZemČdČlská
vodohospodáĜská
správa, ýeský rybáĜský
svaz)
Vztah k ÚP
NE
Nositel a spolupráce
Vedení mČsta
Vztah k ÚP
NE

Ukazatel opatĜení:
4 body
2-3 body
0-1 bod

OpatĜení: D.3.2 Modernizace tepelného hospodáĜství
Realizaþní výstupy

D.3.2.1 Modernizace tepelných
rozvodĤ

D.3.2.2 Nový tepelný zdroj s využitím
kombinované výroby el. energie
a tepla

Cílové skupiny

Modernizace okrskových
výmČníkových stanic vþetnČ
distribuþní sítČ. Nové primární
rozvody tepla ke zdroji

VeĜejnost –
uživatelé tepla

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení technického
stavu tepelných rozvodĤ

Nositel
a spolupráce
OSM,
(Teplo KopĜivnice,
s. r. o)

Ukazatel

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

VýmČna tepelných rozvodĤ do r. 2012 (bez dotace):
ano
ne
VýmČna tepelných rozvodĤ do r. 2010 (s dotací):
ano
ne

200 mil. Kþ

ANO, je zahrnuto ve
stávajícím ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Nový tepelný zdroj ve
stávajícím areálu Energetiky
nebo výstavba nového zdroje
tepla v kombinaci s el. energií

VeĜejnost –
uživatelé tepla

Ukazatel
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ZkvalitnČní dodávek tepla
ve mČstČ.
ZefektivnČní nakládání
s teplem a elektrickou
energií, šetrné k ŽP.
Udržení pĜijatelné cenové
úrovnČ dodávek tepla.
Zvýšení bezpeþnosti
dodávek tepla a snížení
výpadku dodávek tepla.
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

OSM,
(Teplo KopĜivnice,
s. r. o)

Vztah k ÚP

Je vybudován nový tepelný zdroj do r. 2012:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Vybudování mČstské datové
sítČ (mj. internet)

VeĜejnost

Ukazatel
Realizace alespoĖ 1-2 výstupĤ v rámci aktivit
vedoucích k budování metropolitní sítČ / rok:
2 výstupy a více
1 výstup
0 výstupĤ

Realizaþní výstupy
D.3.3.2 Vybudování bezdrátového
mČstského rozhlasu vþetnČ místních
þástí

ANO, je zahrnuto ve
stávajícím ÚP

Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body

OpatĜení: D.3.3 Modernizace a rozšíĜení inženýrských sítí

D.3.3.1 Budování metropolitní sítČ

50 mil. – 70 mil.

Cílové skupiny

Bezdrátový rozhlas

Obþané mČsta
Ukazatel

VýmČna 1 vČtve drátového rozhlasu za bezdrátový
/ rok:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení inženýrských sítí

KTK, OIVV

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Vyplyne ze studií a zadání
100 m optického kabelu /
200 tis. (v pĜípadČ, že bude
potĜeba cca 5-10 km, pak
náklady cca 10-20 mil.)
Oþekávaný pĜínos
Zlepšení informovanosti
obþanĤ mČsta
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
3,5 – 4,5 mil. osazení
dalšími pĜijímaþi

Vztah k ÚP

NE

Nositel
a spolupráce
OSM, Krizový
koordinátor
Vztah k ÚP
NE

Realizaþní výstupy

D.3.3.3 Koordinace plánovaných
oprav þi modernizací podzemních
vedení inženýrských sítí vþetnČ
zvýšení kapacity elektrických
rozvodĤ v místních þástech

Cílové skupiny

Rekonstruované inženýrské
sítČ

VeĜejnost

Ukazatel
Realizace alespoĖ 1-2 výstupĤ z jednání vedoucích
k modernizací podzemních vedení inženýrských sítí
/ rok:
2 výstupy a více
1 výstup
0 výstupĤ
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Modernizované veĜejné
osvČtlení
D.3.3.4 Modernizace a optimalizace
veĜejného osvČtlení

VeĜejnost

Ukazatel
Realizace alespoĖ 1-2 investiþních akcí vedoucích
k modernizací podzemních vedení inženýrských sítí
/ rok
2 akce a více
1 akce
0 akcí
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení stavu
inženýrských sítí.
ZkvalitnČní dodávek el.
energie v okrajových
a problémových
lokalitách místních þástí.
Harmonizace odbČrĤ.
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Nositel
a spolupráce

OSM, vedení mČsta

Vztah k ÚP

-----------------------(vyjednávání)

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní a rozšíĜení
veĜejného osvČtlení
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
1-2 mil../ rok, celkem: 30
mil.

OSM, SLUMEKO
Vztah k ÚP
NE

OpatĜení: D.3.4 Rozvoj bydlení, pĜíprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu
Realizaþní výstupy

D.3.4.1 Realizace výstavby Dolní
Roliþky

Cílové skupiny

PĜipravené plochy pro bytovou
výstavbu, pĜípadnČ
Stávající
i realizované objekty
i potenciální
k individuálnímu nebo
obþané mČsta
skupinovému bydlení
developery
Ukazatel
V dané lokalitČ existence pĜipravených ploch nebo
objektĤ pro bydlení do r. 2011:
ano
ne

Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 bodĤ
0-2 body

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení možnosti bydlení
ve mČstČ

OÚP, OSě

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Celkové náklady: 65,050
mil. Kþ
V nákladech nejsou
zapoþteny projektové
práce a inženýrská þinnost

D.3.4.2 Vytipování a pĜíprava území
Realizaþní výstupy
a technické infrastruktury pro
bytovou výstavbu vþetnČ rodinných Projektová dokumentace
domkĤ
hodnotící priorizaci
vytipovaných ploch, nabídka
ploch developerĤ, výkup
pozemkĤ

Cílové skupiny
Obþané mČsta
(vþetnČ
potenciálních)

Ukazatel
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ANO, bude zahrnuto
v ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení možnosti bydlení
ve mČstČ

OÚP, OSM

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Projektová dokumentace hodnotící priorizaci
vytipovaných ploch A/N do r. 2010:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Modernizované bytové domy

D.3.4.3 Revitalizace bytových domĤ

Obyvatelé domĤ

Ukazatel
Revitalizace alespoĖ 1-2 vchodĤ / rok (bez dotace):
ano
ne
Revitalizace 773 bytových jednotek / rok (v pĜípadČ
získání dotace v období do r. 2010):
ano
ne
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400 tis.

ANO, musí vycházet
z nového ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zvýšení komfortu bydlení,
snížení nákladĤ na
bydlení, snížení
energetické zátČže a tím
i nárokĤ na zdroje energie

OSM, OSBD

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

773 bytových jednotek
v panelových domech =
150 mil.
1 000 jednotek v cihlové
zástavbČ = 200 mil.
Revitalizace 1 domu = 4,7
mil.

NE

Ukazatel opatĜení:
2 body
1 bod
0 bodĤ

OpatĜení: D.3.5 PĜedcházení povodĖovým škodám
Realizaþní výstupy

D.3.5.1 ProtipovodĖová opatĜení na
vodních tocích

Cílové skupiny

Stavební a technické úpravy
vodních tokĤ na základČ
vyjednávání se správci tokĤ.
Nová limnigrafická stanice,
hodnoty z mČĜení prĤtoku
a hladiny vodního toku.

Obþané mČsta
v zátopovém
pásmu

Ukazatel
ProbČhla alespoĖ jedna protipovodĖová akce nebo
opatĜení / rok (bez dotace):
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení protipovodĖové
ochrany mČsta.
Zlepšení monitoringu stavu
vodní hladiny –
zefektivnČní práce
PovodĖové komise mČsta,
vþasné informování
veĜejnosti, zlepšení
protipovodĖové ochrany
mČsta.
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Otázka vyjednávání

Nositel
a spolupráce

OŽP, vedení mČsta
(Povodí Odry, Státní
zemČdČlská správa)

Vztah k ÚP
ANO, výstupy
z protipovodĖových
opatĜení – inundaþní
území jsou zahrnuta ve
stávajícím ÚP

PRIORITA D.4
ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
Ukazatel priority:

6-8 bodĤ,

3-5 bodĤ,

0-2 body

OpatĜení: D.4.1 ěešení starých ekologických zátČží a „brownfields“
Realizaþní výstupy

D.4.1.1 Lokalizace a charakteristika
starých ekologických zátČží

Cílové skupiny

Studie k lokalizaci
a charakteristice starých
ekologických zátČží, výbČr
lokalit k Ĝešení

InvestoĜi,
podnikatelé,
veĜejnost, mČstský
úĜad

Ukazatel
Lokalizace a charakteristika starých ekologických
zátČží v roce 2008:
ano
ne
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Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body
Oþekávaný pĜínos
ěešení využití starých
ekologických zátČží
a brownfields

Nositel
a spolupráce
OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

3-5 mil. Kþ

NE

Realizaþní výstupy

D.4.1.2 OdstranČní a rekultivace
starých ekologických zátČží

Cílové skupiny
InvestoĜi,
podnikatelé,
veĜejnost, mČstský
úĜad

OdstranČní nebo rekultivace
vybraných skládek
Ukazatel

OdstranČní nebo rekultivace vybrané skládky do r.
2010 (v pĜípadČ získání dotace):
ano
ne
Realizaþní výstupy

D.4.1.3 Lokalizace a revitalizace
brownfields

Cílové skupiny
InvestoĜi,
podnikatelé,
veĜejnost, mČstský
úĜad

Jednání s vlastníky budov
a pozemkĤ, dohoda o dalším
postupu
Ukazatel

Revitalizace vybraných brownfields do r. 2010:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Rekultivace nebo odstranČní
Obþané mČsta
D.4.1.4 Rekultivace nebo odstranČní prostor bývalé skládky
skládky neutralizaþních kalĤ
Ukazatel
OdstranČní skládky neutralizaþních kalĤ:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Snížení rizika dalšího
zneþišĢování ŽP a zdraví
obyvatel.

Nositel
a spolupráce
OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

60-100 mil.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ěešení a efektivní využití
prostor brownfields

OŽP, OSM

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Záleží na velikosti
a charakteru M3 / 4-8 mil.

ANO, pokud bude
lokalita sloužit za jiným
úþelem než dosud

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Snížení rizika dalšího
zneþišĢování ŽP a zdraví
obyvatel
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
15 mil. (odhad z roku
2003)

OŽP, vedení mČsta,
TATRA
Vztah k ÚP
ANO, v ÚP je zahrnuto

OpatĜení: D.4.2 VytvoĜení systému poskytování informací o životním prostĜedí
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
Úþastníci
vzdČlávání, obþané
mČsta všech
generací

VýchovnČ vzdČlávací
programy a kampanČ
D.4.2.1 Environmentální vzdČlávání,
výchova a osvČta (EVVO)

Ukazatel
EVVO v náplni þinnosti odboru MÚ KopĜivnice
s výkazem výsledkĤ do konce r. 2010:
ano
ne

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení vztahu obþanĤ
k ŽP prostĜednictvím
výchovnČ vzdČlávacích
programĤ a kampaní
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
Dle rozsahu intervence,
nyní 40 tis. / rok školám,
7 tis. rok na Ekolog.
poradnu + propagaþní
materiály OŽP

Nositel
a spolupráce
OŠ, OŽP
(o. s. Hájenka)
Vztah k ÚP

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Lepší dostupnost informací
o ŽP prostĜednictvím
internetového portálu

OŽP,
(OÚP, OIVV)

Ukazatel

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Více informací o stavu všech složek ŽP na internetu
oproti stavu v r. 2007:
ano
ne
Monitoring a hodnocení stavu ŽP se vztahem
k územnČ analytickým podkladĤm do r. 2013:
ano
ne

50-150 tis.

NE

Realizaþní výstupy

D.4.2.2 VytvoĜení internetové
prezentace a informaþního systému
o stavu a kvalitČ ŽP

Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 body
0-2 body

Cílové skupiny

Nový informaþní webový
portál.
Monitoring a hodnocení stavu
ŽP se vztahem k územnČ
analytickým podkladĤm.

VeĜejnost, obþané
mČsta

-110-

OpatĜení: D.4.3 Ochrana pĜed vlivy poškozujícími zdraví obyvatel
Realizaþní výstupy
D.4.3.1 VytvoĜení hlukové studie

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

VeĜejnost, mČstský Získání pĜehledu o hlukové
úĜad
zátČži ve mČstČ
Odhad finanþní
Ukazatel
nároþnosti (Kþ)
800 tis.
VytvoĜení hlukové studie:
ano
ne
Studie dopadĤ hluku

Realizaþní výstupy

D.4.3.2 Realizace protihlukových
opatĜení

Ukazatel opatĜení:
7-10 bodĤ
4-6 bodĤ
0-3 body

Cílové skupiny

Výsadba pásĤ zelenČ proti
hluku a prašnosti, protihlukové
Obþané mČsta
stČny, výmČna povrchu
komunikací, výmČna oken aj.
Ukazatel
A/N, snížení hodnot v lokalitách s trvale vyššími
hodnotami hluku:
ano
ne
Realizace opatĜení na 1 lokalitČ / 2 roky:
ano
ne

-111-

Nositel
a spolupráce
OŽP
Vztah k ÚP
NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Snížení hlukové zátČže ve
mČstČ

OŽP
(vlastníci komunikací)

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

ZeleĖ 1 exponovaná
lokalita / 300 m / 200 tis.
Dále dle typu opatĜení.

ANO, ÚP þásteþnČ již
Ĝeší,
v pĜípadČ potĜeby bude
nutná aktualizace

Realizaþní výstupy

D.4.3.3 Snižování vlivu malých
zdrojĤ zneþištČní ovzduší

Cílové skupiny

Snížení poþtu lokálních zdrojĤ
zneþištČní ovzduší – lokálních
topenišĢ na pevná paliva
a zamezení þi upozornČní na
spalování odpadĤ v RD,
rozbory, mČĜení zneþištČní,
možné dotace na výmČnu
kotlĤ (tuhá paliva na ZP),
informaþní systém
k problematice ovzduší.

Obþané mČsta

Ukazatel
Rostoucí poþet výmČn kotlĤ na pevná paliva za
kotle na tuhá paliva v RD oproti pĜedcházejícímu
roku:
ano
ne
D.4.3.4 Rozvoj systému sbČru
a nakládání s odpady

Cílové skupiny

Realizaþní výstupy
RozšíĜení tĜídČného sbČru
odpadĤ o biologicky
rozložitelný odpad, podpora
domácího kompostování,
sbČrný dvĤr v dostupné
lokalitČ, navýšení poþtu
kontejnerĤ na tĜídČný sbČr
odpadĤ, propagace tĜídČní
odpadĤ.

Producenti odpadĤ

Ukazatel
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Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zlepšení stavu ovzduší ve
mČstČ

OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

1 mil.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

KvalitnČjší odpadové
hospodáĜství šetrné k ŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

OŽP

Vztah k ÚP

Rostoucí objem odpadu vytĜídČného na
katastrálním území mČsta oproti pĜedcházejícímu
roku:
ano
ne

SbČrný dvĤr: 1 mil.
Odpadové hospodáĜství:
1,1 mil.

ANO,
v pĜípadČ požadavku
druhého sbČrného
dvora, je potĜeba
zahrnout do nového ÚP

Ukazatel opatĜení:
OpatĜení: D.4.4 Zlepšení kvality zelenČ

7-10 bodĤ
4-6 bodĤ
0-3 body
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

NovČ vysazený porost
D.4.4.1 Náhrada problematických
druhĤ zelenČ

VeĜejnost

Ukazatel
200-300 stromĤ dle posouzení / rok:
200-300 stromĤ,
stromĤ

51-199 stromĤ

Realizaþní výstupy

D.4.4.2 Revitalizace zelenČ
v lokalitách mimo centrum mČsta

0-50

Cílové skupiny

Revitalizovaná zeleĖ
VeĜejnost,
v intravilánu mČsta mimo
uživatelé zelenČ
centrum
Ukazatel
Zvyšující se množství novČ vysazené þi
zrevitalizované zelenČ mimo centrum mČsta:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení stavu zelenČ ve
mČstČ, estetizace prostĜedí

OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

300-400 tis. / rok za kácení
+ výsadba nových stromĤ
= cca 1 mil.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení stavu zelenČ ve
mČstČ, estetizace prostĜedí

OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

1,5 mil. (sídlištČ Sever 500
tis.)

NE

Realizaþní výstupy
D.4.4.3 OzelenČní PrĤmyslového
parku KopĜivnice

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé zelenČ

NovČ vysazený porost
Ukazatel

OzelenČní PrĤmyslového parku KopĜivnice:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

VytvoĜení pásĤ zelenČ
v krajinČ
D.4.4.4 Výsadba a obnova alejí
a vČtrolamĤ – vytváĜení ÚSES

VeĜejnost

Ukazatel
VzrĤstající poþet výsadeb a obnov alejí a vČtrolamĤ
oproti pĜedcházejícímu roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy
D.4.4.5 VytvoĜení systému ochrany
vzácných dĜevin

Cílové skupiny

Pravidla ochrany a systém
VeĜejnost a životní
znaþení cenných dĜevin na
prostĜedí
katastru mČsta KopĜivnice
Ukazatel
Existující systém ochrany vzácných dĜevin:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení stavu zelenČ ve
mČstČ, estetizace prostĜedí
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

OŽP
(PPK, OSM)

500 tis.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Ochrana proti vČtru,
zlepšení stavu zelenČ ve
mČstČ
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

OŽP
Vztah k ÚP

1,5 mil.

ANO, stávající ÚP
zahrnuje,
pĜípadné požadavky na
rozšíĜení budou
aktualizovat nový ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Ochrana vzácných dĜevin

OŽP

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

50 tis.

NE

Zkratky:
a. s.
AZP
DSP
DUR
EVVO
KTK
MHD
MSP
MÚ
OSě
OSBD
OSM
OSV
OŠ
OÚP
OIVV
OŽP
PD
PPK
RD
s. r. o.
SmVaK
ÚP
ÚSES
ŽP

– akciová spoleþnost
– Asociace zdravotnČ postižených
– dokumentace pro stavební povolení
– dokumentace pro územní rozhodnutí
– Environmentální vzdČlávání, výchova a osvČta
– Kabelová televize KopĜivnice, s. r. o.
– MČstská hromadná doprava
– malí a stĜední podnikatelé
– MČstský úĜad KopĜivnice
– odbor povČĜený strategickým Ĝízením, MÚ KopĜivnice
– Oblastní stavební bytové družstvo KopĜivnice
– Odbor správy majetku, MÚ KopĜivnice
– Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví, MÚ KopĜivnice
– Odbor školství, mládeže a sportu, MÚ KopĜivnice
– Odbor územního plánování a památkové péþe, MÚ KopĜivnice
– Odbor informací a vnČjších vztahĤ, MÚ KopĜivnice
– Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství, MÚ KopĜivnice
– projektová dokumentace
– PrĤmyslový park KopĜivnice
– rodinné domy
– spoleþnost s ruþením omezeným
– Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
– územní plán
– Územní systém ekologické stability
– životní prostĜedí
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
PRIORITA S.1
ROZVOJ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB
Ukazatel priority:

5-6 bodĤ,

3-4 body,

0-2 body

S.1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich
propagace
Realizaþní výstupy

S.1.1.1 VytvoĜení vhodných prostor
pro centrum volného þasu seniorĤ

Cílové skupiny

Centrum volného þasu seniorĤ
SenioĜi
(Kluby dĤchodcĤ) v nových
prostorách

Ukazatel
VytvoĜení vhodných prostor pro centrum volného
þasu seniorĤ:
ano
ne
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Ukazatel opatĜení:
11-16 bodĤ
6-10 bodĤ
0-5 bodĤ

Oþekávaný pĜínos

Vyhovující prostory pro
setkávání a aktivity seniorĤ

Nositel a spolupráce

OSV, OSM
(kluby dĤchodcĤ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Možnost bývalého DDM na
ul. Sokolovská – 15-20 mil.

NE

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Odborná sociální pomoc pro
lidi v tíživé životní situaci,
kteĜí ji nedovedou Ĝešit
vlastními silami

OSV, poskytovatelé
soc. služeb, NNO

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Nalezení organizace, která bude službu poskytovat:
ano
ne

PĜíspČvek na zĜízení
a provoz obþanské poradny
– 500 tis.

NE, v rámci
stávajících objektĤ

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Obþansko-právní poradenství
pro obþany zdarma v rámci
neziskové sféry v KopĜivnici
S.1.1.2 ZĜízení a provoz obþanské
poradny

ZĜízení poradny:

ano

Obþané mČsta
v tíživé situaci

ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Využití kuchynČ domova
dĤchodcĤ pro pĜípravu dietní
stravy
S.1.1.3 VytvoĜení podmínek pro
pĜípravu dietní stravy pro seniory
a potĜebné obþany

ZajištČní dietního stravování
Obþané s potĜebou
pro seniory a obþany
dietní stravy
s potĜebou dietní stravy

Ukazatel
Schválení jedné z vytipovaných variant:
ano
ne
PĜíprava projektové dokumentace A/N:
ano
ne
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OSV, SSSK

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Záleží na systému Ĝešení
dostavby – 30 mil., pokud
nebude systém zajištČný
v rámci jiné vývaĜovny

NE

S.1.1.4 VytvoĜení podmínek pro
poskytovatele zdravotních služeb

Realizaþní výstupy
Prostory pro ordinace lékaĜĤ
(napĜ. praktiþtí lékaĜi,
stomatologové) a nabídky
bydlení pro služební úþely
v rámci nové bytové politiky
mČsta

Cílové skupiny
Poskytovatelé
a pĜíjemci
zdravotnických
služeb

Ukazatel
Konkrétní vytipování alespoĖ jednoho prostoru pro
tento úþel:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Komunitní plán sociálních
služeb

Uživatelé
a poskytovatelé
sociálních služeb

S.1.1.5 Komunitní plánování
sociálních služeb
Ukazatel
Zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb do
konce roku 2008:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Nabídka prostor pro ordinace
lékaĜĤ a Ĝešení jejich
bytových potĜeb

OSV, OSM
(zdravotnická
zaĜízení)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Systém poskytování
sociálních služeb
odpovídající potĜebám
obyvatel mČsta

OSV, OSě,
poskytovatelé
a pĜíjemci soc. služeb

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

50-100 tis.

NE

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Propagaþní materiály, mapa
sociálních služeb, katalog
sociálních služeb, kvalitní
sociální služby
S.1.1.6 ZkvalitĖování, rozšiĜování
a propagace sociálních služeb
v návaznosti na KPSS

Obþané mČsta,
uživatelé služeb

Ukazatel
VytištČná a distribuovaná mapa sociálních služeb
a katalog sociálních služeb do konce r. 2009:
ano
ne
Spokojenost uživatelĤ sociálních služeb – pĜíznivé
výsledky prĤzkumu:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
ZkvalitnČní, rozšíĜení
a propagace sociálních
služeb

Nositel a spolupráce
OSV, poskytovatelé
soc. služeb, NNO

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE

S.1.2 Rekonstrukce a výstavba zaĜízení poskytujících sociální služby
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Nové prostory pro domovy pro
SenioĜi
seniory

S.1.2.1 Vybudování domovĤ pro
seniory

S.1.2.2 ZajištČní vhodných prostor
pro DS Kopretina

Ukazatel opatĜení:
4 body
2-3 body
0-1 bod
Oþekávaný pĜínos
Zvýšení kapacity
v zaĜízeních pro seniory –
napĜ. domovy dĤchodcĤ,
soukromé penziony pro
seniory aj.
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel

Nositel a spolupráce
OSV, SSSK
(OSě, OSM)

Vztah k ÚP

Schválení jedné z vytipovaných variant:
ano
ne
PĜíprava projektové dokumentace A/N:
ano
ne

Varianta þ. 1: 217 mil. Kþ
ANO, návrh domova
Varianta þ. 2: max. 150 mil.
dĤchodcĤ je v souladu
( nČkteré dílþí akce
s ÚP,
z varianty: na stravovnu 29,3
v pĜípadČ pĜípadných
mil. Kþ + 19 mil. Kþ kuchyĖ.
soukromých penzionĤ
zaĜízení + 2,9 mil. Kþ
bude nutno uvést do
interiér)
souladu ÚP

Realizaþní výstupy
KapacitnČ a kvalitativnČ
vyhovující prostory pro
zdravotnČ i mentálnČ
handicapované ve stávajícím
nebo novém objektu

Oþekávaný pĜínos
Zvýšení kapacity prostor
denního stacionáĜe
a zlepšení kvality
poskytovaných služeb pro
handicapované

Cílové skupiny
ZdravotnČ
i mentálnČ
postižení obþané

Ukazatel
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Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Nositel a spolupráce
DS Kopretina,OSV,
(MŠ a ZŠ Motýlek,
OSě, OSM)

Vztah k ÚP

Zhodnocení prostorových možností:
ano
ne
Dokumentace pro adaptaci a rekonstrukci prostor:
ano
ne
DS Kopretina pĤsobí ve vyhovujících prostorách:
ano
ne

S.1.3 VytváĜení a zlepšování podmínek pro zdravotnČ postižené a obþany
ohrožené sociálním vylouþením
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Rekonstruovaná bezbariérová TČlesnČ postižení
ZŠ
žáci
S.1.3.1 Rekonstrukce jedné ze
základních škol na bezbariérovou
Ukazatel
Rekonstrukce jedné ze základních škol na
bezbariérovou:
ano
ne
S.1.3.2 ChránČné bydlení a chránČné
dílny

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
Ohrožení
a znevýhodnČní
obþané mČsta

Nové chránČné bydlení
a chránČné dílny

Ukazatel
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V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE u stávajících
staveb,
ANO u nových staveb
bude nutno uvést do
souladu s ÚP

Ukazatel opatĜení:
11-16 bodĤ
6-10 bodĤ
0-5 bodĤ
Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

OdstranČní bariér pro osoby
se sníženou schopností
orientace a pohybu v areálu
školy

OŠ, OSM

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

3-5 mil. dle typu úprav

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

ZkvalitnČní podmínek pro
život ohrožených
a znevýhodnČných obþanĤ
mČsta
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

OSV
(DS Kopretina, ZŠ
a MŠ Motýlek)

Vztah k ÚP

Jeden výstup z aktivit vedoucích k vytvoĜení
chránČných dílen nebo bydlení / rok:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Bezbariérové Ĝešení veĜejných TČlesnČ postižení
budov
obþané

S.1.3.3 Úprava budov obþanské
vybavenosti pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace
Ukazatel
vþetnČ pĜístupu do tČchto budov
Rostoucí poþet bezbariérových úprav ve veĜejných
z navazujících komunikací
budovách oproti pĜedešlém roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Vytipování prostor a návrh
hygienické místnost pro
bezdomovce vþetnČ
následné realizace
S.1.3.4 ZĜízení hygienické místnosti
pro bezdomovce

Lidé bez domova

Dle charakteru

NE

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení pĜístupnosti
veĜejných budov pro osoby
se sníženou schopností
pohybu a orientace
Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)
100 tis. analýza
bezbariérovosti na urþité
trasy
20 mil. úprava všech
budov

Nositel a spolupráce

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Lepší podmínky pro život
obþanĤ bez domova

OSM, OSV
Vztah k ÚP

NE

OSV,
(NNO)

Ukazatel

Odhad finanþní
nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Získání vhodných prostor pro tuto aktivitu:
ano
ne
Min. jeden pracovník na plný úvazek pro tuto práci:
ano
ne

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem
na to, že není znám rozsah
zámČru

NE
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S.1.3.5 ZajištČní dostupného
sociálního bydlení

Realizaþní výstupy
Cílové skupiny
Startovací byty – ošetĜení
v bytové politice. ZohlednČní
v koncepci Principy
hospodaĜení s bytovým
fondem v KopĜivnici.
Mladí nebo
Bodové hodnocení z hlediska sociálnČ slabí
sociální potĜebnosti v rámci
obyvatelé
pĜidČlování bytĤ v rámci
koncepce Principy
hospodaĜení s bytovým
fondem v KopĜivnici.

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Dostupné sociální bydlení
v rámci stávajícího bytového
fondu.
Cílená podpora mladých
a sociálnČ slabších obyvatel
formou možnosti snížení
nákladĤ na bydlení.

OSV, OSM

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Schválení nových pravidel pro pĜidČlování bytĤ
v zastupitelstvu mČsta v první polovinČ r. 2009:
ano
ne
VzrĤstající poþet pĜidČlených bytĤ v majetku mČsta:
ano
ne

-----------------------------------(Organizaþní a politická
záležitost)

ANO,
pokud pĤjde o novou
výstavbu, je nutné dát
do souladu s ÚP
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Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
Obþané sociálnČ
vylouþení nebo
ohrožení
sociálním
vylouþením

Ubytovací zaĜízení pro
sociálnČ vylouþené nebo
ohrožené sociálním
vylouþením
S.1.3.6 Ubytování pro lidi sociálnČ
vylouþené nebo ohrožené sociálním
vylouþením

Ukazatel
Schválení pravidel pro pĜidČlování a užívání
vytipovaných bytĤ v majetku mČsta pro uvedenou
cíl. skupinu:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

DČti pĜedškolního
RozšíĜená nabídka stávajícího
vČku a jejich
MC a zĜízení poboþek
rodiþe, tČhotné
v místních þástech
ženy
S.1.3.7 Rozvoj mateĜského centra
Ukazatel
Do konce roku 2009 se rozšíĜí nabídka služeb
a kapacity MC:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
ZajištČní ubytování pro
osoby sociálnČ vylouþené
nebo ohrožené sociálním
vylouþením

Nositel a spolupráce
OSV,
(SSSK)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

------------------------------------(Organizaþní a politická
záležitost)

ANO,
pokud pĤjde o novou
stavbu, je nutné
zámČr posoudit
z hlediska ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Uspokojení zvýšené
poptávky po službách MC,
prevence sociálního
vylouþení

DDM, OŠ
(komise pro místní
þásti, OSV, OSM)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE

Realizaþní výstupy

S.1.3.8 Adaptace a vybavení prostor
pro vznik agentury poskytující péþi
o dČti

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Fungující agentura poskytující
DČti, rodiþe, místní
péþi o dČti – hlídání,
zamČstnavatelé
douþování v KopĜivnici

Uspokojení poptávky rodiþĤ
a zamČstnavatelĤ z hlediska
nárokĤ na zamČstnance

Soukromý a neziskový
sektor

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Nalezení organizace, která bude službu poskytovat:
V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
ano
ne
to, že není znám rozsah
ZĜízení agentury:
ano
ne
zámČru
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NE u stávajících
staveb,
ANO u nových staveb
bude nutno uvést do
souladu s ÚP

PRIORITA S.2
S.2 BEZPEýNOST A PREVENCE KRIMINALITY
Ukazatel priority:

5-6 bodĤ,

3-4 body,

0-2 body

S.2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištČní bezpeþnosti a prevence kriminality
Realizaþní výstupy

S.2.1.1 RozšíĜení a obnova
kamerového systému na
problémových místech ve mČstČ

S.2.1.2 Zavedení kamerového
systému na ZŠ

Cílové skupiny

Ukazatel opatĜení:
7-10 bodĤ
4-6 bodĤ
0-3 body
Oþekávaný pĜínos

Policie (MP, PýR),
Zvýšení bezpeþnosti ve mČstČ
veĜejnost

DoplnČný kamerový systém

Nositel
a spolupráce

MP, OSV

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

RozšíĜení obnova kamerového systému do r. 2012:
ano
ne

Záleží na rozsahu

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Uþitelé a žáci na
ZŠ

Kamerový systém na ZŠ

Ukazatel
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Zvýšení bezpeþnosti na ZŠ

OŠ, ZŠ,
(MP, vedení
mČsta)

Odhad finanþní nároþnosti (Kþ)

Vztah k ÚP

Zavedení kamerového systému na ZŠ do r. 2011:
ano
ne

S.2.1.3 Volnoþasový klub pro dČti
a mládež s vlastním programem

Záleží na systému: 250-500
tis.

NE

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zmapování potĜeb a poptávky
po volnoþasových aktivitách
pro dČti ve mČstČ i místních
þástech. RozšíĜená nabídka
volnoþasových aktivit pro dČti
a mládež, kterou si samy dČti
zajistí. Nabídky navazující na
stávající systém poskytování
volnoþasových programĤ ve
mČstČ.

DČti a mládež –
zejména teenageĜi

Zlepšení možností trávení
volného þasu dČtí a mládeže

OŠ, OSV, KK, DDM,
NNO

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE u stávajících
staveb,
ANO u nových staveb
bude nutno uvést do
souladu s ÚP

Ukazatel
ZajištČní prostor:
ano
ne
Nalezení provozovatele v rámci stávajícího
systému poskytování služeb volnoþasovými
zaĜízeními:
ano
ne
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Realizaþní výstupy

S.2.1.4 Rekonstrukce hasiþské
zbrojnice a zajištČní akceschopné
jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ

Cílové skupiny

UjasnČní požadavku na kvalitu
a typ hasiþské jednotky,
zajištČní kvalitních lidských
Obþané mČsta,
zdrojĤ, v pĜípadČ profesionální hasiþi
jednotky rekonstrukce
hasiþské zbrojnice

Oþekávaný pĜínos

Zlepšení podmínek pro
þinnost sboru dobrovolných
hasiþĤ

Nositel a spolupráce

Krizový koordinátor
(KT, vedení mČsta)

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Rozhodnutí o zámČru a zadání do konce r. 2008:
ano
ne
ZajištČní akceschopné jednotky sboru dobrovolných
hasiþĤ do r. 2010:
ano
ne

Náklady na mzdy, pĜípadnČ
na rekonstrukci

ANO je v souladu
s ÚP

-128-

Ukazatel opatĜení:
4 body
2-3 body
0-1 bod

S.2.2 Informovanost, výchova k bezpeþí
Realizaþní výstupy

S.2.2.1 Informaþní systém pro
kritické situace

Cílové skupiny

Informaþní systém „Zavolej
svého strážníka“ – vþetnČ
propagace pĜímého
telefonického spojení na
služebnu PýR nebo MP
v KopĜivnici

VeĜejnost

Ukazatel
Informaþní systém pro kritické situace:
ano
ne

Realizaþní výstupy
S.2.2.2 Poskytování informací
v rámci výuky na ZŠ – besedy
s odborníky

Besedy s využitím místních
informaþních materiálĤ
a odborníkĤ z praxe pro žáky
2. stupnČ ZŠ

Cílové skupiny

Žáci 2. stupnČ ZŠ
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Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení možnosti pĜivolání
pomoci v krizových situacích

OSV
(OIVV, PýR, MP)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu
nelze stanovit s ohledem na
to, že není znám rozsah
zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Prevence kriminality, zvýšení
bezpeþnosti dČtí

OSV, OŠ, SPO
(MP, PýR, aj.)

Ukazatel
minimálnČ 4 besedy na školách / rok
2-3 besedy / rok
0-1 beseda

Cílové skupiny

Lidé bez domova,
narkomani

Terénní práce

Vztah k ÚP

-----------------------------------

NE

Ukazatel opatĜení:
2 body
1 bod
0 bodĤ

S.2.3 ěešení problematiky sociálnČ nepĜizpĤsobivých obþanĤ
Realizaþní výstupy

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

S.2.3.1 Intenzivní terénní práce
s bezdomovci, narkomany
Ukazatel
Fungující terénní pracovník(ci) v KopĜivnici:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

ZkvalitnČní péþe o lidi bez
domova a narkomany

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Nositel a spolupráce

OSV

Vztah k ÚP

50 tis. / rok – Renarkon
400 tis. / rok – terénní
pracovník

NE

Zkratky:
DDM
DS
KK
KPSS
KT
MC
MP
MÚ
NNO
OSě
OSM
OSV
OŠ
OIVV
PýR
p.o.
SPO
SSSK
ÚP
ZŠ

– DĤm dČtí a mládeže
– Denní stacionáĜ Kopretina
– Klub Kamarád
– Komunitní plánování sociálních služeb
– KanceláĜ tajemníka
– MateĜské centrum
– MČstská policie
– MČstský úĜad KopĜivnice
– Nevládní neziskové organizace
– odbor povČĜený strategickým Ĝízením, MÚ KopĜivnice
– Odbor správy majetku, MÚ KopĜivnice
– Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví, MÚ KopĜivnice
– Odbor školství, mládeže a sportu, MÚ KopĜivnice
– Odbor vnČjších vztahĤ, MÚ KopĜivnice
– Policie ýeské republiky
– pĜíspČvková organizace
– sociálnČ právní ochrana
– StĜedisko sociálních služeb mČsta KopĜivnice
– územní plán
– základní škola
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CHARAKTERISTIKA AKTIVIT – IMAGE MċSTA
PRIORITA I.1
VYTVOěENÍ A ZVÝRAZNċNÍ ATRIBUTģ KOPěIVNICE JAKO MċSTA

Ukazatel priority:

4 body,

2-3 body,

0-1 bod

OpatĜení: I.1.1 VytvoĜení reprezentativního centra s moderním architektonickým Ĝešením

I.1.1.1 Vyhodnocení a dokonþení
dosavadních studií a výbČr finálního
Ĝešení

Realizaþní výstupy
Studie Ĝešení
mČstského centra
nejvíce vyhovující
požadavkĤm mČsta

Cílové skupiny

Ukazatel opatĜení:
13-18 bodĤ
7-12 bodĤ
0-6 bodĤ

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

OptimálnČ Ĝešené
reprezentativní mČstské centrum

OÚP

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Projednání regulativĤ vyplývajících ze
studie v zastupitelstvu mČsta do poloviny r.
2008:
ano
ne

400 tis.

ANO, v souladu s platným
ÚP

MČstský úĜad,
investoĜi
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Realizaþní výstupy

I.1.1.2
Rekonstrukce centra mČsta vþetnČ
ozelenČní

Cílové skupiny

Projekty pro DUR
a DSP v návaznosti na
rekonstrukci tepelných
sítí v centru mČsta,
realizované etapy
VeĜejnost
stavebních úprav,
(pĜedlažby
a vybudování
mČstského mobiliáĜe
v centru mČsta)
Ukazatel
Projektové práce pro DUR a DSP pro
1. etapu v návaznosti na rekonstrukci do r.
2010:
ano
ne
AlespoĖ jedna úprava nebo stavební akce
v centru mČsta / rok:
ano
ne
Realizaþní výstupy

I.1.1.3 Rekonstrukce mČstského
parku E. Beneše

Cílové skupiny

Rekonstruovaný parku
VeĜejnost,
využitím odkazu
uživatelé parku
Z. Buriana
Ukazatel
AlespoĖ jedna úprava nebo stavební akce
v centru mČsta / rok:
ano
ne

-133-

Oþekávaný pĜínos

ReprezentativnČjší vzhled
mČstského centra

Nositel a spolupráce

OÚP, OŽP
(OSM, OSě)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Realizace bude zahrnovat
4 etapy / 220 mil.

ANO, v souladu s platným
ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Estetický vzhled mČstského
parku

OŽP, OIVV, OSM

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

ZeleĖ: 200 tis.
Chodník a hĜištČ: cca 2 mil.

ANO, v souladu s ÚP

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Rekonstruované
I.1.1.4 Aktivity vedoucí k revitalizaci
budovy v centru mČsta VeĜejnost,
budov, esteticky a funkþnČ
Ringhofferova vila,
uživatelé budov
dotváĜejících centrum mČsta, vþetnČ
Kachlovka aj.
jejich okolí
Ukazatel
AlespoĖ jedna úprava nebo stavební akce
v centru mČsta / rok:
ano
ne

Realizaþní výstupy

I.1.1.5 Rekonstrukce kulturního
domu

Rekonstruovaný KD

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé KD

Ukazatel
AlespoĖ jedna úprava nebo stavební akce
v centru mČsta / rok:
ano,
ne
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Oþekávaný pĜínos
Estetický vzhled budov v centru
mČsta a jejich funkþní využití

Nositel a spolupráce

Vedení mČsta

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

------------------------------------

ANO v souladu s ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení technického stavu
a rozšíĜení využitelnosti
kulturního domu
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)
45 mil.

OIVV, OSM
Vztah k ÚP
NE

Realizaþní výstupy
Modernizovaná
radnice

Cílové skupiny
VeĜejnost,
uživatelé radnice

I.1.1.6 Modernizace budovy radnice
Ukazatel
AlespoĖ jedna úprava nebo stavební akce
v centru mČsta / rok:
ano,
ne

Realizaþní výstupy

I.1.1.7 Estetizace areálu starého
závodu Tatry a vytvoĜení podmínek
vedoucích k pĜemístČní nevhodných
výrobních þinností z centra mČsta

Výrobní provozy mimo
centrum mČsta

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
obyvatelé centra

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení technického stavu
a rozšíĜení využitelnosti budovy
radnice

OSM, OIVS

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

30-80 mil., sál 500 tis. – 25 mil.
dle typu úprav

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení životního prostĜedí
a image centra mČsta
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
alespoĖ 3 aktivity vedoucí ke zlepšení
architektonického vzhledu mČsta mimo
centrum
alespoĖ 1-2 aktivity
žádná
aktivita
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Nositel a spolupráce

(vyjednávání)

Vedení mČsta, Tatra
Vztah k ÚP
Stávající stav v souladu
s ÚP

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Revitalizovaná budova DDM

Zlepšení prostĜedí pro
volnoþasové aktivity dČtí
a mládeže

Uživatelé DDM

I.1.1.8 Revitalizace budovy domu dČtí
a mládeže
Ukazatel
MinimálnČ 1 výstup z aktivit vedoucích
k modernizaci a rozvoji kulturní infrastruktury / rok:
ano
ne

Motivaþní systém
(soutČž, dotace aj.)
I.1.2.1 VytvoĜení motivaþního
systému pro vlastníky budov

OŠ, DDM
(OSM)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

4-5 mil. bez interiéru

NE

Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body

OpatĜení: I.1.2 Zlepšení architektonického vzhledu mČsta
Realizaþní výstupy

Nositel
a spolupráce

Oþekávaný pĜínos

Cílové skupiny
Majitelé budov

Ukazatel
Schválený motivaþní systém do konce r.
2008:
ano
ne
Fungující motivaþní systém od r. 2009:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení architektonického
vzhledu mČsta

Nositel a spolupráce
OÚP, OŽP

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

2,5-3 mil. / 10 objektĤ / rok

NE

Realizaþní výstupy
Rekonstruované
námČstí
I.1.2.2 Rekonstrukce námČstí TGM

Cílové skupiny
VeĜejnost

Ukazatel
alespoĖ 3 aktivity vedoucí ke zlepšení
architektonického vzhledu námČstí TGM
mimo centrum
alespoĖ 1-2 aktivity
žádná aktivita

I.1.2.3 Sjednocení mČstského
mobiliáĜe

Realizaþní výstupy
Cílové skupiny
Stanovaní pravidel pro
jednotný nákup
VeĜejnost
a instalaci novČ
poĜizovaného mobiliáĜe
Ukazatel
Schválená pravidla pro jednotný nákup
a instalaci novČ poĜizovaného mobiliáĜe do
r. 2009:
ano
ne

I.1.2.4 Regenerace a humanizace
panelových
sídlišĢ

Realizaþní výstupy
Regenerovaná sídlištČ

Cílové skupiny
Obyvatelé sídlišĢ

Ukazatel
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšení architektonického
vzhledu námČstí

Nositel a spolupráce
OŽP, OSM

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

ZeleĖ: 300 tis.
ěešení sochy TGM: 2 mil.

ANO, v souladu s ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení architektonického
vzhledu mČsta

OSM, OÚP

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Postupná obmČna 800 tis. Kþ /
rok

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení podmínek pro bydlení
na sídlištích a jejich
architektonického vzhledu
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

OSě, OSM
(OŽP)
Vztah k ÚP

alespoĖ 3 aktivity vedoucí ke zlepšení
architektonického vzhledu sídlišĢ mimo
centrum
alespoĖ 1-2 aktivity
žádná
aktivita

Další etapa sídlištČ Sever / 7,5
mil.

ANO, v souladu s ÚP

PRIORITA I.2
ROZVOJ MċSTSKÉHO MARKETINGU

Ukazatel priority:

4 body,

2-3 body,

0-1 bod
Ukazatel opatĜení:
7-10bodĤ
4-6 bodĤ
0-3 body

OpatĜení: I.2.1 Zavedení systému mČstského marketingu
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
Marketingová strategie investoĜi
mČsta
a podnikatelé,
turisté
I.2.1.1 Zpracování a realizace
marketingové strategie mČsta

Ukazatel
Zpracování marketingové strategie do r.
2009 a naplĖování jejích opatĜení od r.
2009:
ano
ne
PĜíznivé výsledky benchmarkingu mČsta
v oblasti image mČsta:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
KoncepþnČ realizovaný
marketing mČsta

Nositel a spolupráce
OIVV

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

750 tis.

NE

Realizaþní výstupy
Jednotný grafický styl
I.2.1.2 VytvoĜení jednotného
grafického stylu

Cílové skupiny
Turisté, investoĜi
a podnikatelé,
obþané mČsta

Ukazatel
MČsto respektuje jednotný grafický styl:
ano
ne

Realizaþní výstupy

I.2.1.3 Marketingové využití
sportovních a kulturních akcí

Sportovní a kulturní
akce a jejich
propagace

Cílové skupiny
Turisté, investoĜi
a podnikatelé,
obþané mČsta

Ukazatel
PĜíznivé výsledky benchmarkingu mČsta
v oblasti image mČsta:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Propagace mČsta na základČ
vytvoĜeného grafického stylu

Nositel a spolupráce
OIVV, OIVS
(OÚP)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

150 tis.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Propagace mČsta
prostĜednictvím sportovních
a kulturních akcí
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

-------------------------------------

NE

I.2.1.4 Zavedení a zveĜejĖování
benchmarkingu mČsta s jinými
mČsty v prioritních oblastech

Realizaþní výstupy
Systém srovnávání
a hodnocení
v prioritních oblastech
rozvoje mČsta

Cílové skupiny
MČstský úĜad,
veĜejnost

Ukazatel
Existují výsledky benchmarkingu mČsta:
ano
ne

Oþekávaný pĜínos
Zvyšování kvality života ve
mČstČ na základČ poznatkĤ
získaných v jiných mČstech

I.2.2.1 Zpracování a realizace
komunikaþní strategie mČsta

Cílové skupiny
Obþané mČsta,
investoĜi
a podnikatelé,
turisté

Ukazatel
Zpracování komunikaþní strategie mČsta:
ano
ne
Realizace komunikaþní strategie mČsta:
ano
ne
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OIVV, OSě

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

300 tis. / rok

NE

OpatĜení: I.2.2 Realizace komunikaþní strategie se zapojením veĜejnosti do rozhodovacích
procesĤ
Realizaþní výstupy
Realizovaná
komunikaþní strategie
mČsta s využitím
metropolitní sítČ

Nositel a spolupráce

Ukazatel opatĜení:
10-14bodĤ
5-9 bodĤ
0-4 body

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení vnitĜní (napĜ. obþané,
podnikatelé) a vnČjší
komunikace mČsta (napĜ. turisté,
investoĜi)
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)
---------------------------------(InternČ na OIVV)

Nositel a spolupráce
OIVV
Vztah k ÚP

NE

Realizaþní výstupy

Systematické PR

I.2.2.2 Systematická spolupráce
mČsta s médii

Cílové skupiny

VeĜejnost
Ukazatel

3 tiskové konference / rok
1-2 tiskové
konference / rok
žádná tisková
konference
více než 1 000 vydaných þlánkĤ
o KopĜivnici / rok v nemČstských médiích
800-1 000 þlánkĤ v nemČstských
médiích
ménČ než 800 þlánkĤ

I.2.2.3 Prohloubení spolupráce
mediální komunikace mezi inf.
systémy mČsta a cílovými skupinami
v prĤmyslovém parku

Realizaþní výstupy
RozšíĜené
komunikaþní kanály:
KTK, KN, internet
a podnikatelské
subjekty, zamČstnanci

Cílové skupiny
Podnikatelské
subjekty
v prĤmyslovém
parku, zamČstnanci

Ukazatel
Adresné nabídky ke spolupráci v oblasti
marketingu mČsta nebo mČstských firem
firmám z prĤmyslového parku – zlepšení
oproti pĜedcházejícímu roku:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos
Zlepšený obraz mČsta
v médiích, objektivní informování
o dČní ve mČstČ
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Nositel a spolupráce

OIVV
Vztah k ÚP

100 tis. / rok

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení komunikace mezi
mČstem a subjekty v PPK
a zvýšení vzájemné
informovanosti

OIVV, OSě

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

-----------------------------------

NE

Realizaþní výstupy
I.2.2.4 Rozvoj informaþních
a navigaþních systémĤ ve mČstČ

Kvalitní informaþní
a navigaþní systém

Cílové skupiny
VeĜejnost

Ukazatel
Snížení poþtu dotazĤ v informaþním centru
na lokalizaci subjektĤ a atraktivit mČsta
oproti pĜedcházejícímu roku
ano
ne

I.2.2.5 Zavedení a provádČní
pravidelných prĤzkumĤ mezi
obyvateli

Realizaþní výstupy
Pravidelné prĤzkumy
a analýzy názorĤ
obþanĤ mČsta

Obþané mČsta

Ukazatel
3 prĤzkumĤ /rok
0 prĤzkumĤ

Realizaþní výstupy

I.2.2.6 Nadále rozvíjet systém
komunitního plánování v rámci
Projektu Zdravé mČsto a místní
Agenda 21

Cílové skupiny

1-2 prĤzkumy

Cílové skupiny

Oþekávaný pĜínos
Zlepšení orientace
a informovanosti ve mČstČ
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

OIVV
Vztah k ÚP

6 mil.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

Zlepšení komunikace mezi
mČstem a obþany

OIVV

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

-----------------------------------

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel a spolupráce

MČstský úĜad,
Rozvinutý systém
uživatelé
Zapojení obþanĤ do
komunitního plánování komunitního plánu, rozhodovacích procesĤ
obþané mČsta
Odhad finanþní nároþnosti
Ukazatel
(Kþ)
zlepšení stavu oproti pĜedchozímu roku
Udržení stávajících výsledkĤ v rámci
200 tis. / rok
celostátních kritérií MA 21 – kategorie C
zhoršení stavu oproti minulému roku
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Nositel a spolupráce

OSě,
(vedení mČsta)
Termín

NE

PRIORITA I.3
ROZVOJ VOLNOýASOVÝCH AKTIVIT

Ukazatel priority:

5-6 bodĤ,

3-4 body,

0-2 body
Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 body
0-2 body

OpatĜení: I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Prostor pro poĜádání
spoleþenských akcí pod širým VeĜejnost
nebem
I.3.1.1 VytvoĜení podmínek pro openair aktivity

I.3.1.2 Rekonstrukce vily budovy
Dr. Bönische

Oþekávaný pĜínos

RozšíĜení kulturní
infrastruktury

Nositel
a spolupráce
OIVV, OŠ
(OSM)

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Schválení vhodné lokality a zpracovaná studie
proveditelnosti do r. 2011:
ano
ne
Zpracovaný projekt a zahájení realizace do r. 2015:
ano
ne

Dle typu a charakteru 10-50
mil.

V závislosti na
navržené lokalitČ

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní kulturní
infrastruktury a rozšíĜení jejího
využití

OIVV, OSM

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Rekonstruovaná budova
soudobého loutkového divadla
VeĜejnost
se zámČrem rozšíĜeného
využití pro veĜejnost
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Ukazatel
Rekonstrukce do roku 2011:

ano

Realizaþní výstupy

ne

Cílové skupiny

Rekonstruované KD
v místních þástech

VeĜejnost

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

35 mil.

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní kulturní
infrastruktury

OIVV, OSM

I.3.1.3 Rekonstrukce kulturních
domĤ ve Vlþovicích a v Mniší
Ukazatel
MinimálnČ 1 výstup z aktivit vedoucích
k rekonstrukci kulturních domĤ ve Vlþovicích
a v Mniší / rok:
ano
ne
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Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

5-6 mil.

NE

Ukazatel opatĜení:
7-10bodĤ
4-6 bodĤ
0-3 body

OpatĜení: I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
VeĜejnost,
provozovatel
sportovních
zaĜízení
a soukromé
subjekty v areálu

Dobudovaný sportovnČrekreaþní areál vþetnČ
rekonstrukce sportovních
zaĜízení
I.3.2.1 Dobudování sportovnČrekreaþního areálu „Pod ýerveným
kamenem“

Ukazatel
MinimálnČ 1 výstup z aktivit vedoucích
k rekonstrukci a rozvoji kulturní infrastruktury
v areálu / rok:
ano
ne

I.3.2.2 Zmapování a pasportizace
sportovišĢ

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
MČstský úĜad,
investoĜi
a podnikatelé

Zmapování stavu sportovišĢ

Ukazatel
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Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní sportovní a kulturní
infrastruktury a rozšíĜení
nabídky veĜejnosti

OSě, SpSK, OŠ

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

415 mil.

ANO, podnČty
vzešlé
z projektových
pĜíprav se musí
promítnout do
nového ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Optimalizace využití sportovišĢ

OŠ, SpSK

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

více než polovina sportovišĢ bude mít vydané
své pasporty
ménČ než polovina sportovišĢ bude
mít vydané své pasporty
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Modernizovaný házenkáĜský
a tenisový areál
I.3.2.3 Modernizace sportovišĢ
nezahrnutých v areálu „Pod
ýerveným kamenem“

-----------------------------------

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Zlepšení podmínek pro
Sportovní veĜejnost
provozování sportu ve mČstČ

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
MinimálnČ 1 výstup z aktivit vedoucích
k modernizaci a rozvoji kulturní infrastruktury mimo
areál „Pod ýerveným kamenem“ / rok:
ano
ne
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Nová a revitalizovaná hĜištČ

VeĜejnost, dČti

I.3.2.4 ZĜízení a revitalizace dČtských
hĜišĢ a veĜejných sportovišĢ

OŠ, SpSK,
(Klub házené,
tenisový klub, aj.
uživatelské kluby)
Vztah k ÚP

ANO, požadavky na
V dobČ zpracování plánu nelze
rozvoj sportovišĢ se
stanovit s ohledem na to, že
musí promítnout do
není znám rozsah zámČru
nového ÚP
Oþekávaný pĜínos
Zlepšení podmínek pro
provozování sportu
a volnoþasových aktivit

Nositel
a spolupráce

OŠ, OSM

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

MinimálnČ 1 jedno nové hĜištČ nebo rekonstruované
sportovištČ / rok:
ano
ne

1-2 mil. / hĜištČ x 12 lokalit

ANO, v souladu
s ÚP
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Realizaþní výstupy

I.3.2.5 Modernizace vzdČlávacího
zaĜízení na Kletné

Cílové skupiny

Modernizovaná základna
DDM na Kletné

DČti a mládež

Ukazatel
MinimálnČ 1 výstup z aktivit vedoucích
k modernizaci zaĜízení / rok:
ano
ne

Nositel
a spolupráce

Zlepšení prostĜedí pro
volnoþasové a vzdČlávací
aktivity dČtí a mládeže

DDM, OŠ

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

3,5 mil.

NE

Ukazatel opatĜení:
6-8 bodĤ
3-5 bodĤ
0-2 body

OpatĜení: I.3.3 ZkvalitnČní podmínek pro využití volného þasu
Realizaþní výstupy

Oþekávaný pĜínos

Cílové skupiny

Pestrá nabídka kulturních akcí VeĜejnost
I.3.3.1 Rozvoj tradiþních i nových
typĤ kulturních akcí
Ukazatel
Stávající nebo vzrĤstající poþet akcí oproti
pĜedcházejícímu roku:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení možností kulturního
vyžití

OIVV
(poĜadatelé akcí)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Pestrá nabídka sportovních
akcí

VeĜejnost

I.3.3.2 Rozvoj tradiþních i nových
typĤ sportovních akcí
Ukazatel
Stávající nebo vzrĤstající poþet akcí oproti
pĜedcházejícímu roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Doprovodné služby
v úþelových sportovních
zaĜízeních

VeĜejnost

I.3.3.3 RozšíĜení nabídky služeb
sportovních zaĜízení
Ukazatel
VrĤst poþtu nabízených doprovodných služeb ve
sportovních zaĜízeních oproti pĜedchozímu roku:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

RozšíĜení možností
sportovního vyžití

Nositel
a spolupráce
OŠ
(sportovní kluby
a zaĜízení)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení možností trávení
þasu bČhem sportovního vyžití

Sportovní zaĜízení
(OŠ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Realizaþní výstupy

I.3.3.4 Nabídka volných kapacit ZŠ
pro volnoþasové aktivity široké
veĜejnosti s nabídkou doplĖkových
služeb škol

Cílové skupiny

Zpracování nabídky volných
kapacit ZŠ a zajištČní
volnoþasových aktivit v ZŠ

VeĜejnost

Ukazatel
Existuje nabídka volných prostor a doprovodných
služeb na ZŠ do r. 2009:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

RozšíĜení možností trávení
volného þasu

Nositel
a spolupráce
ZŠ
(OŠ)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

PRIORITA I.4
ROZVOJ AKTIVIT A INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Ukazatel priority:

5-6 bodĤ,

3-4 body,

0-2 body

OpatĜení: I.4.1 Spolupráce s partnery pĜi koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu
Realizaþní výstupy

I.4.1.1 Spolupráce s jinými mČsty
pĜi koordinaci a rozvoji aktivit

Cílové skupiny

Koordinace aktivit cestovního
ruchu s jinými mČsty

Turisté, veĜejnost

Ukazatel
PlnČní roþních akþních plánĤ Spolupráce s jinými
mČsty pĜi koordinaci a rozvoji aktivit cestovního
ruchu:
ano
ne
I.4.1.2 Rozvoj a posílení spolupráce
s institucemi cestovního ruchu

Realizaþní výstupy

Efektivní spolupráce institucí
v oblasti cestovního ruchu

Cílové skupiny

Turisté, veĜejnost
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Ukazatel opatĜení:
5-6 bodĤ
3-4 body
0-2 body
Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj a rozšíĜení aktivit
cestovního ruchu a jejich
vzájemná koordinace

OIVV

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

----------------------------------

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj a rozšíĜení aktivit
cestovního ruchu

OIVV

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Stávající nebo vzrĤstající poþet celkĤ, do kterých je
mČsto KopĜivnice zapojeno oproti pĜedcházejícímu
roku:
ano
ne

--------------------------------------

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Realizaþní výstupy

I.4.1.3 Podpora podnikatelských
aktivit v cestovním ruchu

Cílové skupiny

Podnikatelé
Pomoc a partnerský pĜístup pĜi
v oblasti
zpracování projektĤ v oblasti
cestovního ruchu,
cestovního ruchu
turisté
Ukazatel
RĤst poþtu podpoĜených podnikatelských projektĤ
mČstem:
ano
ne
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Podpora projektĤ, vedoucích
k rozšíĜení a zkvalitnČní
nabídky služeb v cestovním
ruchu

OIVV, OSě
(CPR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

OpatĜení: I.4.2 Rozvoj aktivit, produktĤ a služeb v cestovním ruchu
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Polygon Tatry jako turistická
atraktivita
I.4.2.1 VytvoĜení podmínek pro
využití polygonu Tatry pro cestovní
ruch

Turisté, veĜejnost

Ukazatel
Nový druh atraktivity nebo produktu cestovního
ruchu na polygonu:
ano
ne

I.4.2.2 Podpora a rozvoj sportovní
turistiky

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Turistická ubytovna
a skautská klubovna v Areálu
zdraví

Turisté, veĜejnost

Ukazatel
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Ukazatel opatĜení:
11-14 bodĤ
5-9 bodĤ
0-4 bodĤ
Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení nabídky atraktivit pro
turisty

OIVV, TATRA

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj specifických forem
cestovního ruchu ve mČstČ

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

OIVV, SpSK
(Junák)

Vztah k ÚP

RĤst poþtu aktivit ve sportovních turistice oproti
pĜedchozímu roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Soubor þinností – zamČĜených
na výmČnu vČdeckých
a odborných poznatkĤ
a zkušeností – spojených
s cestováním a pobytem lidí
I.4.2.3 Podpora a rozvoj kongresové
v KopĜivnici
turistiky

Podnikatelé,
investoĜi, úþastníci
kongresové
turistiky

Ukazatel
RĤst poþtu aktivit v kongresové turistice oproti
pĜedchozímu roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Turistika pro zamČstnance –
stmelovací a team buildingové Turisté, veĜejnost
akce v KopĜivnici.
I.4.2.4 Podpora a rozvoj incentivní
turistiky
Ukazatel
RĤst poþtu aktivit v incentivní turistice oproti
pĜedchozímu roku:
ano
ne
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V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

ANO, v souladu
s ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj specifických forem
cestovního ruchu ve mČstČ

OIVV,
(CPR, soukromí
investoĜi)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Rozvoj specifických forem
cestovního ruchu ve mČstČ

OIVV
(subjekty þinné
v CR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Realizaþní výstupy

I.4.2.5 Podpora a rozvoj event
marketingu

Cílové skupiny

street promo, sportovní aktivity
vedoucí k bližšímu
a neformálnímu kontaktu
Turisté, veĜejnost
s obchodními partnery þi
klienty, speciální výroþní akce
nebo oslavu významného data
aj.
Ukazatel
RĤst poþtu aktivit v event marketingu oproti
pĜedchozímu roku:
ano
ne

Realizaþní výstupy

I.4.2.6 Zvyšování atraktivity mČsta
pro turisty – vytváĜení nových
a rozvoj stávajících produktĤ
cestovního ruchu

Cílové skupiny

Produkty / atraktivity
v cestovním ruchu

Turisté

Ukazatel
RĤst poþtu produktĤ cestovního ruchu mČsta oproti
pĜedcházejícímu roku:
ano
ne

I.4.2.7 Využití mČstského parku
v souvislosti s odkazem Z. Buriana

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
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Oþekávaný pĜínos

Rozvoj cestovního ruchu
formou propagaþních akcí

Nositel
a spolupráce

OIVV

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní a rozšíĜení nabídky
atraktivit cestovního ruchu

OIVV
(subjekty þinné
v CR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Využití mČstský park pro úþely
Turisté, veĜejnost
cestovního ruchu

Ukazatel
Tematické zamČĜení vybavení i akcí v parku:
ano
ne

OIVV, OŽP
(OSM)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Ukazatel opatĜení:
10-14 bodĤ
5-9 bodĤ
0-4 body

OpatĜení: I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

Areál vodních sportĤ, vyĜešení
Turisté, veĜejnost
vlastnických vztahĤ
k nemovitostem
I.4.3.1 Rozvoj areálu vodních sportĤ
ve VČtĜkovicích

RozšíĜení nabídky atraktivit
cestovního ruchu

Ukazatel
MinimálnČ jeden výstup vedoucích k rozvoji
infrastruktury a aktivit cestovního ruchu ve
VČtĜkovicích / rok:
ano
ne
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Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení nabídky rekreaþních
a volnoþasových aktivit ve
mČstČ

OSM, OIVV, OŠ
(komise pro místní
þásti)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

V pĜípadČ výstavby
nových nemovitostí
je potĜeba uvést
zámČr do souladu
s ÚP

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

EfektivnČ využívaný areál
Fojtství

Turisté a veĜejnost

Oþekávaný pĜínos

ZkvalitnČní nabídky atraktivit
cestovního ruchu

Nositel
a spolupráce

OIVV, RMK

I.4.3.2 Zlepšení využití areálu Fojtství
Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
RozšíĜení nabídky služeb muzea Fojtství:
ano
ne

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny

PravČká vesniþka jako
turistická atraktivita v lokalitČ
od Brd po ýervený kámen,
„Burianland“

Turisté, veĜejnost

Vztah k ÚP

Podle typu
V dobČ zpracování plánu nelze
navrhovaných aktivit
stanovit s ohledem na to, že
je tĜeba posoudit
není znám rozsah zámČru
soulad s ÚP
Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

RozšíĜení nabídky atraktivit pro
turisty

OIVV
(subjekty þinné
v CR)

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

I.4.3.3 PravČký svČt Z. Buriana
Ukazatel
Schválení vhodné lokality a zpracování studie
proveditelnosti:
ano
ne
Zpracovaný projekt a zahájení realizace:
ano
ne
I.4.3.4 Podpora rozšíĜení ubytovacích
kapacit a zvýšení kvality ubytovacích

Realizaþní výstupy

Cílové skupiny
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V dobČ zpracování plánu nelze
ANO,
stanovit s ohledem na to, že
v souþasné dobČ
není znám rozsah zámČru
není v souladu s ÚP

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

služeb

RozšíĜení ubytovacích kapacit
a zkvalitnČní ubytovacích
Turisté
služeb pro turisty
a návštČvníky mČsta

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Ukazatel
Zvýšení poþtu lĤžek pro turisty ve mČstČ:
ano
ne

Realizaþní výstupy

I.4.3.5 Optimalizace umístČní
a þinnosti informaþního centra

Cílové skupiny

VhodnČ umístČné a efektivnČ
fungující informaþní centrum
v rámci propagace místních
atrakcí

PĜilákání vČtšího poþtu turistĤ

Turisté, veĜejnost

Ukazatel
Zvýšení poþtu návštČvníkĤ muzea oproti
pĜedchozímu roku:
ano
ne
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OIVV, CPR
(poskytovatelé
ubytování)

Vztah k ÚP

NE v rámci mČkkých
podpor.
ANO v pĜípadČ
V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
výstavby nových
nemovitostí je
není znám rozsah zámČru
potĜeba uvést zámČr
do souladu s ÚP
Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

ZkvalitnČní a lepší dostupnost
služeb informaþního centra

KDK, OIVV

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Oþekávaný pĜínos

Nositel
a spolupráce

Získání konkurenceschopného
historického klenotu
s potenciálem atraktivity
cestovního ruchu

Spolek Šostýn,
(OIVV, RMK)

Ukazatel

Odhad finanþní nároþnosti
(Kþ)

Vztah k ÚP

Údržba a obnova hradu Hostýn:
ano
ne
Vybudování turistické infrastruktury v okolí Šostýna
(návaznost na areál Pod ýerveným kamenem):
ano
ne

V dobČ zpracování plánu nelze
stanovit s ohledem na to, že
není znám rozsah zámČru

NE

Realizaþní výstupy

I.4.3.6 Podpora zachování a rozvoje
historického dČdictví hradu Šostýn

Cílové skupiny

VyþištČní hradu, fixace
pĜíslušných þástí stavby,
ohraniþení stavby
Turisté, veĜejnost
a rekonstrukce vČže
a pĜípadné další akce vedoucí
k obnovČ a údržbČ zĜíceniny
Hradu Šostýn
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Zkratky:
CPR
CR
DDM
DSP
DUR
KDK
KN
KTK
MA21
MÚ
OSě
OSM
OÚP
OIVV
OIVS
OŠ
OŽP
p.o.
PPK
PR
RMK
s.r.o.
SpSK
ÚP

– Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o.
– cestovní ruch
– DĤm dČtí a mládeže
– dokumentace pro stavební povolení
– dokumentace pro územní rozhodnutí
– Kulturní dĤm KopĜivnice
– KopĜivnické noviny
– Kabelová televize KopĜivnice, s. r. o.
– místní Agenda 21
– MČstský úĜad KopĜivnice
– odbor povČĜený strategickým Ĝízením, MÚ KopĜivnice
– Odbor správy majetku, MÚ KopĜivnice
– Odbor územního plánování a památkové péþe, MÚ KopĜivnice
– Odbor vnČjších vztahĤ, MÚ KopĜivnice
– Odbor informací a vnitĜní správy, MÚ KopĜivnice
– Odbor školství, mládeže a sportu, MÚ KopĜivnice
– Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství, MÚ KopĜivnice
– pĜíspČvková organizace
– PrĤmyslový park KopĜivnice
– public relations (vztahy s veĜejností)
– Regionální muzeum KopĜivnice
– spoleþnost s ruþením omezeným
– Správa sportovišĢ mČsta KopĜivnice, p. o.
– územní plán
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5.4 Priorizace
SeĜazení priorit a opatĜení dle významnosti – provedeno þleny pracovní skupiny
5.9.2007. Poþet bodĤ nemá souvislost s bodovým ohodnocením ukazatelĤ v návrhové
þásti.
Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ
1.

E.2 ROZVOJ VZDċLÁVÁNÍ (11 BODģ)

2.

E.1 ROZVOJ PODNIKÁNÍ ZEJMÉNA MALÉHO A STěEDNÍHO (1 BOD)

Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí
1.

D.1 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, BEZPEýNOSTI A PLYNULOSTI SILNIýNÍHO PROVOZU
(15 BODģ)

2.

D.4 ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ (9 BODģ)

3.

D.3 ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (7 BODģ)

4.

D.2 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEýNOST A PLYNULOST CYKLISTICKÉHO A PċŠÍHO
PROVOZU (3 BODģ)

Sociální zázemí
1.

S.1 ROZVOJ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB (18 BODģ)

2.

S.2 BEZPEýNOST A PREVENCE KRIMINALITY (17 BODģ)

Image mČsta
1.

I.4 ROZVOJ AKTIVIT A INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU (16 BODģ)

2.

I.3 ROZVOJ VOLNOýASOVÝCH AKTIVIT (14 BODģ)

3.

I.1 VYTVOěENÍ A ZVÝRAZNċNÍ ATRIBUTģ KOPěIVNICE JAKO MċSTA (9 BODģ)

4.

I.2 ROZVOJ MċSTSKÉHO MARKETINGU (8 BODģ)

6

IMPLEMENTAýNÍ ýÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU

Úþelem zpracování strategického plánu je pĜispČt k pokraþování procesu žádoucích zmČn
rozvoje mČsta KopĜivnice. NejdĤležitČjším kritériem hodnocení úspČšnosti strategického
plánu není tedy jeho vlastní zpracování, ale následná schopnost orgánĤ mČsta rozpracovat
pĜijatou strategii do konkrétních realizaþních úkolĤ a stanovit proces pro jeho prĤbČžnou
kontrolu a aktualizaci.
Nositelem vČtšiny strategických aktivit je MČstský úĜad KopĜivnice, nČkde i další subjekty
pĤsobící ve mČstČ.
Proces systému strategického Ĝízení obsahuje tĜi kroky:
1. Strategické plánování – nejlépe pĜi kombinování odborného a komunitního
pĜístupu stejnČ jako pĜi tvorbČ tohoto plánu a v rámci jeho aktualizace;
2. Realizace (implementace) strategií – což pĜedstavuje pĜípravu, zajištČní
financování a realizaci projektĤ – nejlépe s využitím projektového Ĝízení;
3. Kontrola a hodnocení procesu realizace se zpČtnou vazbou na strategické
plánování a aktualizaci plánu. SouþasnČ se posuzují vlivy okolí a legislativní
zmČny.
Uvedené procesy a jejich doporuþené nastavení v KopĜivnici jsou rozepsány níže.

6.1 Pojetí strategického plánování v KopĜivnici do budoucna
Strategické plánování je zásadní nástroj efektivního výkonu místní samosprávy k zajištČní
udržitelného rozvoje mČsta. Tento strategický plán je výsledkem kombinace dvou pĜístupĤ
v plánování, které v KopĜivnici probíhaly již v pĜedcházejících letech: expertní a komunitní
plánování.
Procesy a výstupy v rámci obou pĜístupĤ by i nadále mČly udávat smČr dalšího
rozvoje a strategické priority mČsta, a to .jak v rámci pĜípravy jednotlivých projektĤ, tak
i v rámci pĜípravy akþních plánĤ a aktualizace strategického plánu. Naskýtá se pĜitom
možnost využití dostupných informaþnČ technologických nástrojĤ. V dobČ zpracování
strategického plánu je poþítáno s využitím internetového info-systému DataPlán NSZM ýR.
Graf 18: Skladba rozpoþtu KopĜivnice a napojení na strategické Ĝízení

Rozpoþet s vazbou na strategické Ĝízení
Operativa
(% návrhu
rozpoþtu 2008)

Samosprávné
þinnosti M Ú
podléhající
procesu
strategického
Ĝízení - s oporou
ve strategickém
plánu
(% návrhu
rozpoþtu 2008)
Strategické
priority - projekty
(% návrhu
rozpoþtu 2008)

Zdroj: návrh rozpoþtu mČsta z Ĝíjna 2007 zpracovaný OF, zpracovatel grafu:
OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice
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6.1.1

Komunitní plánování

MČsto KopĜivnice je od roku 2004 Zdravým mČstem a þlenem asociace Národní síĢ Zdravých
mČst ýR. Komunitní plánování a partnerství subjektĤ pĤsobících ve mČstČ jsou považovány
za základní znak postupu každého Zdravého mČsta, obce þi regionu v ýeské republice.
Již pĜed zpracováním tohoto dokumentu se KopĜivnice pĜihlásila k tomu, že: „Strategický
rozvoj mČsta bude probíhat v kvalitČ místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobČ udržitelného
rozvoje mČsta a v partnerské spolupráci s obþany, se zástupci jiných úĜadĤ, institucí.“* S tím,
že þinnost mČsta podle Projektu Zdravé mČsto a místní Agenda 21 KopĜivnice (PZM
a MA21) bude naplĖovat mezinárodnČ uznávané kvalitní programy a doporuþení EU a OSN
v rámci rozvoje mČsta, kterými jsou zejména:
• místní realizace cílĤ dokumentu Zdraví 21;
• místní akþní plán zdraví a životního prostĜedí (LEHAP);
• místní Agenda 21*.
Uvedené programy a doporuþení požadují, aby komunitní plánování bylo nedílnou souþástí
a základním pĜedpokladem strategického Ĝízení ve mČstČ.
Komunitní základ mČsta KopĜivnice je tvoĜen dobrou a funkþní spoluprací mezi municipalitou
a partnery v rámci Projektu Zdravé mČsto a místní Agendy 21 (nevládní organizace, školy,
odborné instituce, firmy ap.) a zároveĖ mezi tČmito partnery navzájem. V rámci naplĖování
Strategického plánu rozvoje mČsta KopĜivnice by se mČl tento základ i nadále rozvíjet
a utužovat tak, aby bylo naplnČní plánu a rozvoj mČsta efektivní z hlediska
personálních, procesních a pĜedevším pak i finanþních nárokĤ. Partnerství je pĜitom
jedním z hlavních podmínek pro pĜípravu kvalitních projektĤ a tedy i získávání
externích finanþních zdrojĤ na financování aktivity obsažených v plánu.
Základní procesy komunitního plánování: zapojení rĤzných cílových skupin vþetnČ
široké veĜejnosti do rozhodování (participaþní pĜístup), které zahrnuje:
• PrĤbČžné zjišĢování a ovČĜování veĜejné poptávky – „co a jak by se mČlo Ĝešit“
(veĜejná projednání, kulaté stoly; ankety, prĤzkumy veĜejného mínČní a 1x roþnČ
veĜejné fórum ke všem oblastem rozvoje mČsta).
• UpevnČní a rozvíjení místního partnerství pĜi realizaci aktivit a zámČrĤ,
mezisektorová spolupráce – tzv. Public Private Partnership (veĜejná správa
a podnikatelský sektor), spolupráce s nevládním neziskovým sektorem a jinými
veĜejnými institucemi..
Základními nástroji komunitního plánování by mČly i nadále být:
• Komunitní plán (Plán zdraví kvality života KopĜivnice) – dokument shrnující výstupy
z rĤzných praktik komunitního plánování v rĤzných oblastech spoleþenského života
mČsta – pĜedstava o životČ ve mČstČ z pohledu jeho obyvatel a neziskových
organizací. Plán se zabývá krátkodobými i dlouhodobými návrhy – nerozlišuje
strategické od dílþího, operativního. Tento plán by mČl obsahovat mČĜitelné
ukazatele plnČní opatĜení formulované veĜejností a veĜejnosti srozumitelné.
Aktualizace plánu by mČla probíhat v prĤbČhu roku díky poĜádaným akcím v rámci
zapojení veĜejnosti do rozhodování a jednou roþnČ prostĜednictvím poĜádání
veĜejného fóra. Komunitní plán by mČl být schválen pĜíp. vzat na vČdomí
zastupitelstvem mČsta a mČl by být základním podkladem pĜi aktualizaci

*

Deklarace PZM a MA21 KopĜivnice, 2004
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•
•

strategického plánu rozvoje mČsta, schvalování grantových / dotaþních programĤ
a návrhu rozpoþtu mČsta.
Grantový / dotaþní systém mČsta KopĜivnice jako motivaþní nástroj k partnerskému
zajištČní naplnČní strategických cílĤ mČsta.
Poskytování informací o možnostech externích grantĤ þi dotací pro þinnost
partnerĤ, konzultace a koordinace projektĤ za pomoci mČsta.

Hlavní aktéĜi komunitního plánování:
• Politik Projektu Zdravé mČsto a místní Agenda 21;
• Koordinátor Projektu Zdravé mČsto a místní Agenda 21;
• Komise Projektu Zdravé mČsto a místní Agenda 21;
• Politici a zamČstnanci MÚ KopĜivnice jako významní úþastníci procesu – komunitní
plánování by mČlo fungovat zejména na základČ jejich poptávky.
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Zdroj: Národní síĢ Zdravých mČst ýR

6.1.2

Odborné / Expertní plánování

Standardní pĜístup využívající metod deduktivního plánování (napĜ. logický rámec), který
zohledĖuje expertní hlediska a postupy vycházející z objektivních „tvrdých“ dat (expertní
analýzy, limity) by mČl i nadále být základnou pro hledání cest, jak nejefektivnČji definovat
a naplĖovat strategické cíle a cílové hodnoty (indikátory – ukazatele úspČšnosti) rozvoje
KopĜivnice, zejména pak na úrovni pĜípravy a realizace jednotlivých projektĤ. V rámci
procesĤ plánování je žádoucí využívat pro objektivnost externí experty a jejich vstupy.
S ohledem na výše Ĝeþené je však také žádoucí, aby politici a veĜejnost byli právoplatnými
úþastníky procesu za úþelem naplnČní poptávky – s využitím výše zmínČných procesĤ.
Mezi základní nástroje expertního plánování budou patĜit:
•

Koncepce: rezortnČ zamČĜené dokumenty popisující urþitý výhled (plán þinnosti)
v urþité oblasti ve stĜednČ až krátkodobém horizontu (1-8 let), zabývají se
strategickými otázkami i bČžnou operativou, v oblasti Ĝešení strategických priorit by
mČly být provázány se strategickým plánem, v oblasti bČžné operativy se zabývají
zejména zvyšováním kvality a efektivity.

-163-

•

•

Dílþí plány a dlouhodobé programy / strategie: zamČĜující se na urþité oblasti
zejména ve stĜednČ až krátkodobém horizontu (strategice cestovního ruchu, plán
odpadového hospodáĜství…), mohou mít þistČ expertní, ale i komunitní charakter
(komunitní plán soc. služeb…), zabývají se strategickými prioritami nebo
i standardizací procesĤ (dlouhodobé programy), mČly by mít úzkou vazbu na
strategický plán.
PodpĤrné dokumenty: analýzy, rozbory, generely, studie, prĤzkumy apod. – mají
sloužit jako podklad pro strategické rozhodování a Ĝízení.

Hlavní aktéĜi expertního plánování:
• pĜedstavitelé mČsta a úĜadu (odborĤ);
• odbor rozvoje mČsta, odbor územního plánování a stavebního Ĝádu;
• Komise pro strategický rozvoj.

6.2 Akþní plán rozvoje mČsta a vazba na rozpoþet
Žádoucí bude propojení výstupĤ procesĤ strategického plánování do tzv. Akþního plánu
rozvoje KopĜivnice. Akþní plán by mČl být pĜipraven vždy na následující dva roky
souþasnČ s rozpoþtovým výhledem a mČl by být základním dokumentem pro pĜípravu
rozpoþtu pro nadcházející rok. MČl by tedy být hlavním podkladem pĜi zpracovávání
návrhu rozpoþtu odbory mČstského úĜadu – zejména pro tzv. druhou neprovozní þást
rozpoþtu. PĜípravou akþního plánu by mČlo zastupitelstvo mČsta povČĜit Komisi pro
strategický rozvoj za metodického vedení odboru povČĜeného strategickým Ĝízením (dále
OSě) .
PĜíprava akþního plánu bude vyžadovat:
•

souhrn a propojení všech požadavkĤ a potĜeb plynoucích z krátkodobých,
stĜednČdobých a dlouhodobých programových dokumentĤ mČsta vþetnČ
komunitního plánu a výstupu z procesĤ komunitního plánování (veĜejná
poptávka) – s využitím DataPlánu (viz níže);

•

aktivní zapojení odborĤ MÚ KopĜivnice a volených pĜedstavitelĤ mČsta;

•

práci s informacemi o dostupných zdrojích financování v rámci vlastního
rozpoþtu mČsta;

•

práci s informacemi o dostupných externích zdrojích nejen z EU (viz pĜíloha
þ.4) a souþasnČ s informacemi o procesech, které jsou spojeny s dotaþním
Ĝízením v rámci daných zdrojĤ – zejména jejich naþasování;

•

práci s návrhem doporuþení z hlediska posouzení vlivu strategického plánu na
životní prostĜedí a zdraví (viz pĜíloha þ. 5).
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Zdroj: Národní síĢ Zdravých mČst ýR

Žádoucí je sledování návaznosti plánu návrhu rozpoþtu na strategický i akþní plán, což lze
zajistit zvláštní kolonkou ve formuláĜi návrhu rozpoþtu spoleþnČ s kolonkou pro možnost
financování z externích zdrojĤ a potĜeby zdrojĤ v dalších letech s využitím informaþních
pĜíznakĤ (SP, D) v souhrnných tabulkách.

Zdroj: Finanþní odbor MÚ KopĜivnice

Pro fungování a zavedení tČchto postupĤ v praxi je však nezbytné, aby byly
vyžadovány a respektovány ze strany volených pĜedstavitelĤ mČsta KopĜivnice.
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6.3 Projektové Ĝízení a fundraising
PĜi realizaci navržených aktivit doporuþujeme využití projektového / maticového systému
Ĝízení dle pravidel projektového Ĝízení MÚ KopĜivnice s využitím partnerského pĜístupu opČt
za pomoci DataPlánu.
6.3.1

DataPlán*

DataPlán NSZM je nový internetový software, který slouží mČstĤm, obcím, mikroregionĤm
a krajĤm k tomu, aby ve veĜejné správČ mČly poĜádek a pĜehled. Navíc jsou hlavní informace
prostĜednictvím internetu bez problému pĜístupné široké veĜejnosti. DataPlán NSZM mĤže
využívat každá municipalita – od malé obce až po kraj – k tomu, aby byla ve svém území
schopna sladit priority a cíle v jednotlivých oblastech rozvoje a zároveĖ pĜehlednČ sledovat,
jaké finanþní prostĜedky a s jakým efektem jsou do tČchto priorit rozdČleny.
DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje propojení expertních strategických plánĤ
s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální rozpoþty. Silnou stránkou DataPlánu NSZM je
sledování projektové kapacity pro zdroje EU a možností financování v jakémkoliv území
a v širokém spektru tématických oblastí.
Možnosti využití DataPlánu NSZM:
•

DataPlán NSZM sleduje KONCEPýNÍ a STRATEGICKÉ dokumenty na úrovni
municipalit, zejména samotný strategický plán rozvoje a další rozvojové programy
(napĜíklad program rozvoje kraje), ale i komunitní plány mapující názor veĜejnosti
(napĜíklad komunitní plány sociálních služeb). Díky speciálním funkcím má
municipalita pĜehledné POROVNÁNÍ vlastní strategické dokumentace, srovnání
s jinými mČsty a kraji. Je možné jednoduše zjistit SOUVISLOST místních zámČrĤ
s prioritami kraje, operaþními programy i s národními a mezinárodními dokumenty
(napĜ. Strategie udržitelného rozvoje ýR a EU, Agenda 21 aj.).

Zdroj: Národní síĢ Zdravých mČst ýR

*

Zdroj: http://dataplan.nszm.cz/
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•

DataPlán NSZM slouží jako ZÁSOBNÍK PROJEKTģ, lze jej efektivnČ využívat napĜ.
k mapování absorpþní projektové kapacity mČst, mikroregionĤ a krajĤ a sledování
realizace jednotlivých projektĤ. Speciální funkcí je porovnávání projektových zámČrĤ
s možnostmi financování (zejména ve spolupráci s kraji a resorty).

Zdroj: Národní síĢ Zdravých mČst ýR

•

Za pomoci DataPlánu lze okamžitČ získat pĜehled o tom, jaká je vazba strategických
priorit na ROZPOýET.

•

DataPlán NSZM je technicky pĜipraven na sledování a porovnávání konkrétních
INDIKÁTORģ a mČĜítek, je využíván pro BENCHMARKING. Informaþní systém je
nezbytným pomocníkem pĜi zavádČní metody BALANCED SCORECARD.

•

DataPlán NSZM dává pĜehled o nejlepších aktivitách, které probíhají v obcích,
mČstech a regionech. Databáze DOBRÉ PRAXE obsahuje inovativní a inspirativní
projekty þi aktivity. UmožĖuje sdílet dobrá Ĝešení nejrĤznČjších problémĤ, se kterými
se municipality setkávají ve své každodenní praxi.
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6.3.2

Vazby na zdroje financování

Projekty spolufinancované z fondĤ EU budou v letech 2007-2013 realizovány prostĜednictvím
tematických a regionálních operaþních programĤ.
Graf 19: Alokace fondĤ EU, 2007-2013

Zdroj:

www.strukturalni-fondy.cz/sektorove-op

Na aktivity obsažené v tomto plánu bude možné þerpat finance z uvedených operaþních
programĤ. Na úroveĖ aktivit jsou možnosti financování rozpracovány v pĜíloze dokumentu.
DĤležité však bude pracovat s informacemi o alokacích prostĜedkĤ v rámci programĤ
a s informacemi o podmínkách podání žádostí v rámci vyhlášených výzev.
Na tematické operaþní programy (TOP) cíle Konvergence je vyþlenČno 21,2 mld. € (cca
598,6 mld. Kþ). Nejvíce finanþních prostĜedkĤ nabízí program Doprava (5,77 mld. €). Záleží
však na jednotlivých výzvách operaþních programĤ, které subjekty mohou žádat. Tímto
zpĤsobem se objem dosažitelných finanþních prostĜedkĤ fondĤ EU podstatnČ sníží, viz
následující graf.
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Graf 20: Zdroje EU a financování aktivit obsažených ve strategickém plánu
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Zdroj:

OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice

Pokud se týká þerpání finanþních prostĜedkĤ mČstem KopĜivnice, pĜipadá v úvahu
Regionální operaþní program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) a dále tematické
programy: Integrovaný OP (IOP), OP Lidské zdroje a zamČstnanost (OP LZZ), OP Podnikání
a inovace (OPPI), OP VzdČlávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Životní prostĜedí
(OP ŽP). OP Doprava svým charakterem neumožĖuje obci žádat o dotaci.
Po této selekci je zĜejmé, že nejvíce financí nabízí OP ŽP. Je tedy vhodné zamČĜit se zvláštČ
na tento zdroj. Aktivity strategického plánu však þastČji spadají pod ROP MS, pro nČjž je
vyþlenČno „pouze“ 716,09 mil. € (cca 20,19 mld. Kþ), což þiní pĜibližnČ 2,68 % veškerých
prostĜedkĤ urþených z fondĤ EU pro ýeskou republiku. Bude tedy potĜeba zvážit, na
které aktivity opravdu žádat z ROP MS, a snažit se þerpat spíše z tematických OP, pĜípadnČ
hledat jiné zdroje financování.
Množství dostupných financí ze strukturálních fondĤ je dĤležitým faktorem pĜi odhadování
šancí na získání dotace. Proto by objemy žádaných penČz na urþité oblasti mČly odpovídat
skladbČ dostupných finanþních prostĜedkĤ z EU. Nejedná se ani tak o poþet projektĤ, které
mČsto pĜedloží do jednotlivých operaþních programĤ, ale spíše o celkovou požadovanou
velikost dotace z toho kterého OP – viz následující graf.
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Graf 21: Dostupnost financí z fondĤ EU
Dostupné zdroje na financování aktivit strategického
plánu - vybrané oblasti podpory
(OP; celkem f inancí; podíl na vybraných OP v %)

celkem 9 275 mil. € (255 048 mil. Kþ)

ROP MS; 415 mil €;
5%
IOP; 772 mil €; 10%

OPŽP; 3 331 mil €;
42%

OPLZZ; 1 530 mil €;
19%

OPPI; 292 mil €; 4%
OPV K; 1 544 mil €;
20%

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice

Grafy jednotlivých operaþních programĤ
Oblasti podpory, resp. prioritní osy, které se týkají strategického plánu, jsou uvedeny
barevnČ, ostatní þásti programĤ bílou barvou.
Graf 22: Regionální operaþní program - alokace
Regionální operaþní program - podíly na alokaci
(dle oblastí podpory)
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1.3. Rozvoj dopravní
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integrovaného záchranného
systému a krizového Ĝízení

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice
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U mnoha aktivit strategického plánu se poþítá pĜedevším s ROP MS, konkrétnČ s oblastí
podpory 3.2 Subregionální centra, jako s možným zdrojem financování. Je však otázkou,
jestli tato oblast podpory bude schopna uspokojit poptávku všech žadatelĤ. Na celé období
2007-2013 je v ní alokováno 40,9 mil. € a vztahuje se na mČsta od 10 000 do 50 000
obyvatel v Moravskoslezském kraji. Jak už bylo uvedeno, bude potĜeba zvážit, v kterých
pĜípadech se více zamČĜit spíše na tematické programy nebo na jiné zdroje financování.
Graf 23: Integrovaný operaþní program - alokace
Integrovaný operaþní program - podíly na alokaci
(dle oblastí podpory)

5.3. Modernizace a rozvoj
systémĤ tvorby územních politik
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6.2b Ostatní náklady technické
pomoci IOP
1.1.a Rozvoj informaþní
spoleþnosti ve veĜejné správČ

5.1. Národní podpora využití
potenciálu kulturního dČdictví

4.1b Národní podpora cestovního
ruchu

1.1.b Rozvoj informaþní
spoleþnosti ve veĜejné správČ

4.1a Národní podpora cestovního
ruchu

2.1. ZavádČní ICT v územní
veĜejné správČ

3.4. Služby v oblasti
bezpeþnosti, prevence a Ĝešení
rizik

3.1. Služby v oblasti sociální
integrace

3.3. Služby v oblasti
zamČstnanosti
3.2. Služby v oblasti veĜejného
zdraví

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice

Integrovaný operaþní program znamená pro mČsto pĜedevším možnost financování
regenerace sídlišĢ (oblast podpory 5.2). Ostatní þásti programu jsou pro KopĜivnici spíše
okrajové. Stálo by za zvážení vČtší využití nabídky tohoto programu.
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Graf 24: Operaþní program lidské zdroje a zamČstnanost - alokace

OP Lidské zdroje a zamČstnanost - podíly na alokaci
(dle prioritních os)
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6b Technická pomoc

4a VeĜejná správa a
veĜejné služby

1 Adaptabilita

3 Sociální integrace a
rovné pĜíležitosti

2b Aktivní politika
trhu práce
2a Aktivní politika
trhu práce

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice
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Operaþní program Lidské zdroje a zamČstnanost je oblastí, která nabízí velké možnosti.
Evropské zdroje na neinvestiþní aktivity nebyly v minulých letech (2004-2006) moc využity
a ani v souþasném období je nebude snadné zcela vyþerpat. Jedná se tedy o program, jehož
potenciál by si zasloužil vČtší pozornost ze strany žadatelĤ vþetnČ KopĜivnice.
Graf 25: Operaþní program vzdČlávání pro konkurenceschopnost - alokace

OP VzdČlávání pro konkurenceschopnost
- podíly na alokaci
(dle prioritních os)

4 Systémový rámec
celoživotního uþení
12%

5 Technická pomoc
4%

1 Poþáteþní vzdČlávání
34%

3 Další vzdČlávání
16%

2 Terciární vzdČlávání,
výzkum a vývoj
34%

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice

Bohatým zdrojem na financování neinvestiþních aktivit je také OP VzdČlávání pro
konkurenceschopnost. U projektĤ tohoto typu se pĜedpokládá mnohem nároþnČjší
administrace v prĤbČhu Ĝízení projektu než u akcí investiþních. Pro mČsto znamená tento
program opČt oblast, do které by bylo tĜeba se více zapojit.
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Graf 26: Operaþní program podnikání a inovace - alokace
OP Podnikání a inovace - podíly na alokaci
(dle oblastí podpory)
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5.1. Platformy spolupráce
4.2. Kapacity pro prĤmyslový
výzkum a vývoj

Zdroj: OddČlení strategického plánování MÚ KopĜivnice

OP Podnikání a inovace se týká pĜedevším firem, proto pro obce nezbývá mnoho pĜíležitosti
se do programu zapojit jako žadatel. VČtšina prioritních oblastí není pokryta aktivitami ze
strategického plánu. Záleží spíše na firmách, jak se této pĜíležitosti k financování chopí. Pro
mČsto jako žadatele zĤstává relevantní prioritní osa þ. 5 – ProstĜedí pro podnikání a inovace.
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6.4 Monitoring, hodnocení a aktualizace
6.4.1

Monitoring – ukazatele strategického plánu

Pravidelné vyhodnocování plnČní strategického plánu bude probíhat s využitím definovaných
programových ukazatelĤ / indikátorĤ, pomocí nichž bude vyhodnotitelný i celý proces
strategického Ĝízení. Tento systém bude napojen až na odpovČdnosti jednotlivých útvarĤ MÚ
a zamČstnancĤ za pomoci info-systému DataPlán.
Ukazatele jsou definovány vždy pro pĜíslušnou aktivitu – viz tabulky charakteristik aktivit.
Mohou se v prĤbČhu realizace plánu mČnit a aktualizovat spolu s obsahem plánu. Ukazatele
se pĜitom budou sledovat na všech úrovních:
•

Na úrovni aktivit: definovaný ukazatel na úrovni aktivity mĤže získat urþitý poþet
bodĤ a tím i barvu „semaforu“: zelená = 2 body, oranžová = 1 bod, þervená = 0 bodĤ.

•

Na úrovni opatĜení: se seþtou všechny body získané v rámci hodnocení ukazatelĤ
na úrovni aktivit a podle dané škály uvedené v tabulce u názvu opatĜení je dána jeho
hodnota a opČt i bodové ohodnocení.

•

Na úrovni priorit: analogický postup jako na úrovni opatĜení. U priorit se ale budou
sþítat bodové hodnoty získané v rámci opatĜení.

•

Na úrovni plnČní celého strategického plánu: s využitím Spoleþného evropského
indikátoru udržitelného rozvoje ECI I: Spokojenost obþanĤ s místním spoleþenstvím,
který poprvé KopĜivnice sledovala dle jednotné metodiky v r. 2005 a jehož další
sledování umožĖuje rovnČž benchmarking mezi mČsty v ýR a EvropČ. Metodiku
sledování lze najít na www.timur.cz. Sledování indikátoru vyžaduje provedení
prĤzkumu veĜejného mínČní, jehož souþástí mohou být i otázky k aktuálnímu dČní ve
mČstČ, na nČž chtČjí pĜedstavitelé mČsta a úĜadu získat odpovČdi ze strany
veĜejnosti.

Bodování ukazatelĤ nemá vztah k priorizaci aktivit, opatĜení ani priorit.

PĜíklad znázornČní výsledkĤ hodnocení v Dataplánu, zdroj: Národní síĢ
Zdravých mČst, dataplán mČsta Vsetín
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Pomocí DataPlánu lze pak sledovat plnČní strategického plánu jednotlivými nositeli až na
úroveĖ konkrétních pracovníkĤ pomocí tzv. Katalogu subjektĤ.
6.4.2

Aktualizace strategického plánu

Aktualizace strategického plánu je relevantní pokud se výraznČ zmČní priority rozvoje mČsta
nebo se vČtšina cílĤ blíží splnČní.
Vzhledem k dobré pozici, kterou si vybudovala Komise pro strategický rozvoj bČhem svého
pĤsobení a na základČ zkušeností z jiných mČst a regionĤ, je vhodné, aby Komise pro
strategický rozvoj neukonþila svoji þinnost vypracováním strategického plánu, ale aby nadále
pracovala jako poradní orgán mČsta a podílela se na procesu aktualizace strategického
plánu, jak je uvedeno i v jejím statutu.
Aktualizace by mČla probíhat na základČ zajištČní operativních þinností, jako je prĤbČžné
organizování kontroly a sledování postupu prací, práce s pĜipomínkami obþanĤ a institucí,
pĜípravu dokumentĤ, zajištČní pracovních jednání a porad atd. Výkonem této þinnosti bude
mít na starost odbor povČĜený strategickým Ĝízením.
Následující tabulka pĜedstavuje opakující se cyklus implementace a aktualizace
strategického plánu.

Kroky

Kdo

ýinnost

ýetnost

Výstupy

(minimální)
1. Kontrola

prĤbČžná kontrola

OSě*, MÚ
KopĜivnice

1-2x roþnČ

Aktualizovaný
a funkþní
DataPlán,
informace
o prĤbČhu
realizace pro
vedení mČsta,
KSR**
a realizátory
projektĤ

2. Evidence
nových
návrhĤ
a pĜipomínek

*

jednorázová
kontrola

KSR

1x roþnČ

zpráva pro radu
a zastupitelstvo
mČsta o realizaci
strategického
plánu

shromažćování
podkladĤ od
obþanĤ a institucí

OSě, odbor
informací a
vnČjších vztahĤ,
MÚ KopĜivnice
Komise Projektu
Zdravé mČsto
a MA21

prĤbČžnČ

informace pro
vedení mČsta,
KSR a realizátory
projektĤ

   +# "+    

**



# "+ 
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3. PĜíprava
aktualizace
aktivit

pĜíprava nových
OSě, MÚ
aktivit na základČ
KopĜivnice
kontroly a evidence
navrhovaných
zmČn

1x roþnČ

návrhy pro KSR

4. Zpracování
aktualizované
verze
strategického
plánu –
aktualizace
aktivit

pĜíprava
a projednání
návrhu
aktualizovaného
strategického plánu
v Komisi pro
strategický rozvoj

1-2x roþnČ

návrh
aktualizovaného
strategického
plánu pro jednání
v radČ a zastupitelstvu mČsta

OSě, MÚ
KopĜivnice na
základČ
rozhodnutí KSR

6.5 Komunikace strategického plánu s veĜejností a uvnitĜ úĜadu
Po schválení i pĜípadné aktualizaci strategického plánu bude následovat silná informaþní
kampaĖ v místních a regionálních médiích.
Dokument strategického plánu bude zpracován atraktivní formou do pĜehledné a struþné
brožury pro veĜejnost, pĜípadné partnery aj. subjekty.
V dalších letech bude jedním ze zdrojĤ informací pro aktualizaci strategického plánu
a zároveĖ možností seznámení veĜejnosti s návrhem akþního plánu každoroþní poĜádání
veĜejného fóra.
Kompletní verze strategického plánu bude zveĜejnČna na internetu mČsta v textové
i databázové podobČ (DataPlán). Pomocí DataPlánu bude moci veĜejnost sledovat plnČní
strategického plánu prostĜednictvím stanovených ukazatelĤ vizualizovaných „semaforovými“
znaþkami. Stejným zpĤsobem budou moci plnČní plánu sledovat i volení pĜedstavitelé
mČsta: vedení mČsta, rada mČsta a zastupitelé spolu s komisemi a výbory mČsta.
Žádoucí bude rovnČž zveĜejnČní odkazu na strategický plán na webových stránkách
partnerských organizací podílejících se aktivnČ na rozvoji mČsta.
ZamČstnanci mČstského úĜadu budou se strategickým plánem pracovat jak pĜi pĜípravČ
rozpoþtu, tak i pĜi aktualizaci DataPlánu a v rámci pĜípravy jednotlivých projektĤ. ZároveĖ
budou s celým znČním strategického plánu a principy strategického Ĝízení mČsta
seznamováni na semináĜích, které budou pro jednotlivé odbory poĜádány odborem rozvoje
mČsta za pĜítomnosti pĜíslušných garantĤ z Ĝad vedení mČsta.
Neziskové organizace a ostatní subjekty ve mČstČ budou s plánem rovnČž aktivnČ
pracovat v rámci pĜípravy svých projektĤ – prostĜednictvím zásobníku projektĤ v DataPlánu,
který bude provázán s jednotlivými opatĜeními strategického plánu i programu rozvoje kraje.
S využitím grantového systému mČsta pak mohou být organizace motivovány k aktivitám
a þinnostem, které podporují naplnČní jednotlivých opatĜení strategického plánu. Tento fakt
ovšem musí být podchycen ve vnitĜních pravidlech grantového systému mČsta.
Kompletní verze strategického plánu bude pĜeložena do anglického jazyka pro firmy
v PrĤmyslovém parku KopĜivnice, pĜípadné další investory a zahraniþní partnery, kteĜí by se
mohli se svými zámČry a aktivitami podílet na realizaci plánu.
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7

ZÁVċR

PĜedkládaný Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022 byl pĜipraven
pro potĜeby mČsta jako jeden z úþinných nástrojĤ vytváĜení shody místní komunity
o budoucnosti mČsta. Do jeho tvorby byli zapojeni nejen zástupci Radnice, ale také
podnikatelé, akademická obec, neziskový sektor a široká veĜejnost. RovnČž se pĜi jeho
tvorbČ vycházelo z prĤzkumu podnikatelského prostĜedí ve mČstČ a z prĤzkumu veĜejného
mínČní. Cílem pĜi vytváĜení tohoto dokumentu bylo identifikovat priority rozvoje územního
obvodu mČsta a zvolit taková opatĜení a aktivity, které povedou k jeho naplĖování na základČ
principĤ udržitelného rozvoje.
Strategický plán obsahuje ve své návrhové þásti celou Ĝadu zajímavých projektĤ, jejichž
realizace nepochybnČ pĜispČje k rozvoji mČsta nejen ve vytýþeném období. ZároveĖ je
koncepþním otevĜeným dokumentem, který bude na základČ pĜipomínek institucí a obþanĤ
mČsta KopĜivnice prĤbČžnČ upĜesĖován a aktualizován tak, aby co nejvíce pĜispČl k naplnČní
vize mČsta KopĜivnice.
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PĜíloha þ. 1 – Subprofily místních þástí Lubina, Vlþovice a Mniší
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Úvod

Návrh profilu mČsta KopĜivnice obsahuje analýzu sociálních, ekonomických
a environmentálních podmínek rozvoje a jeho úþelem je vytvoĜit podklad pro rozhodování
klíþových aktérĤ o rozvojových prioritách v rámci strategického plánu mČsta.
Vzhledem k obsáhlosti problematiky však do profilu mČsta nebylo možno zaĜadit ty detailní
informace, které jsou specifické jen pro nČkterou z mČstských þástí a které nepatĜí mezi
nejvýznamnČjší zjištČní v mČĜítku celého mČsta. ObdobnČ i ve formalizované analýze
mČsta KopĜivnice – tzv. SWOT analýze – nebylo možno uvést vzhledem k jejímu
požadovanému rozsahu všechna zjištČní, která jsou sice pro jednotlivé mČstské þásti
dĤležitá, ale v kontextu celého mČsta je nelze považovat za rozhodující.
Proto byly v souladu s požadavky zadání na zpracování Profilu mČsta KopĜivnice vytvoĜeny
také „subprofily“ místních þástí Lubina, Mniší a Vlþovice, které obsahují vybrané
informace o rozvojových specifikách jednotlivých místních þástí a umožĖují místním komisím
rozvoje využít zpracovaný text k formulaci SWOT analýzy i k návrhu – z hlediska místních
þástí specifických – cílĤ a opatĜení, a zvýšit tak význam všech doporuþovaných krokĤ
i v „konkurenci celomČstských opatĜení“.
ObdobnČ jako v pĜípadČ profilu celého mČsta, není ani v pĜípadČ subprofilĤ místních þástí
cílem podat vyþerpávající obraz o vybraných místních þástech, ale shromáždit jen ty vybrané
informace, které jsou relevantní k návrhové þásti strategického plánu a které umožĖují
identifikovat hlavní silné a slabé stránky rozvoje konkrétní místní þásti.
Z objektivních dĤvodĤ však nebylo možné popsat rozvojový potenciál všech místních þástí
ve stejném rozsahu, jako tomu je v pĜípadČ profilu celého mČsta. A to hlavnČ z toho dĤvodu,
že existuje jen velmi malé množství sociálnČ-ekonomických, resp. environmentálních údajĤ,
které lze vymezit pro ještČ menší jednotku, než je samotné mČsto1. Proto je potĜeba používat
text pĜedevším v kombinaci s profilem celého mČsta.
Z uvedeného dĤvodu nejsou subprofily místních þástí analogicky rozdČleny na totožné
kapitoly, jako tomu je v pĜípadČ profilu mČsta. V analýze jsou citovány pĜedevším ty dostupné
údaje a hodnocení, které jsou urþitým zpĤsobem pro vybranou místní þást významné a které
jsou proto dĤležité pro následný návrh cílĤ a opatĜení.
KromČ toho návrh subprofilĤ obsahuje také návrh SWOT analýzy, relevantní ke konkrétní
místní þásti, složený ze zjištČní významných v rámci celého mČsta (pĜevzato ze SWOT
analýzy Profilu mČsta KopĜivnice), který byl doplnČn dalšími místními zjištČními.
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Spoleþná þást subprofilu

MČsto KopĜivnice je poþtem obyvatel 23 314 (2006) i rozlohou 24,5 km2 druhým nejvČtším
mČstem okresu Nový Jiþín. MČsto je tvoĜeno þtyĜmi þástmi: samotným mČstským sídlem
KopĜivnice a tĜemi pĜilehlými místními þástmi Lubina, Vlþovice a Mniší s venkovským
charakterem. Celkem se skládá z 5 katastrĤ a 18 základních sídelních jednotek (ZSJ).
Z dostupných statistických zdrojĤ a také dokumentĤ, zpracovaných pĜímo až na úroveĖ
místních þástí, lze uvést pĜedevším následující údaje pro jednotlivé místní þásti KopĜivnice.
Tabulky, grafy a mapky
Tabulka 1: Struktura bytového fondu a jeho vlastnická struktura v KopĜivnici v roce
2001

ýást mČsta
KopĜivnice
Mniší
Vlþovice
Lubina
MČsto
KopĜivnice

7 800
214
169
484

10,5
96,3
100
99,6

89,4
2,3
0,0
0,0

Poþty obytných bytĤ podle právního užívání
(%)
ve
v
þlena
vlastním osobním nájemní
bytového
domČ
vlastnictví
družstva
9,2
8,0
43,4
39,4
97,0
0,6
0,0
2,4
100
0,0
0,0
0,0
95,2
0,0
2,6
2,2

8 667

19,4

80,5

16,9

Z toho (%)
Poþet
bytĤ
celkem v RD
v BD

7,3

39,8

36,1

Zdroj: Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2001

Tabulka 2: Vývoj poþtu obyvatel v jednotlivých þástech KopĜivnice mezi lety 1991
až 2005
ýást
mČsta

Rozloha
2

(km )

KopĜivnice 2 506

Lubina
Mniší
Vlþovice

Poþet obyvatel

152
45
45

MČsto
2 748
KopĜivnice

%

1991

%

2001

%

2005

%

Index
rĤstu
2005/
1991

1950

%

1970

4 759
1 360
559
598

65,4
18,7
7,7
8,2

10 538 81,6

21 588 89,6

21 160 89,1

20 630 88,2

1 278 9,9
596
4,6
505
3,9

1 371 5,7
644
2,7
499
2,1

1 391 5,9
661
2,8
535
2,3

1 507 6,4
698
3,0
564
2,4

95,6
109,9
108,4
113,0

7 829

100

12 917 100

24 102 100

23 747 100

23 399 100

97,1

Zdroj: Historický lexikon obcí ýeské republiky 1869-2005, Roþenka mČsta KopĜivnice 2005
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Mapa 1: Výsledky celostátního sþítání dopravy 2005 ve mČstČ a okolí

Mapa 2: Vedení cyklistických tras na území mČsta
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Tabulka 3: Intenzita silniþní dopravy na vybraných komunikacích
Silnice

Úsek

Intenzita
2000

Intenzita
2005

Index rĤstu

58

Lubina – PĜíbor

6 572

8 545

130 %

58

Lubina – Vlþovice

4 784

6 698

140 %

58

Vlþovice – Tichá

4 458

7 846

176 %

480 (ýs. armády)

Lubina – Nádražní

6 950

7 880

113 %

480 (ýs. armády)

Nádražní – ObráncĤ
míru

6 950

8 167

118 %

480 (Záhumenní)

ObráncĤ míru –
Štramberk

3 320

7 425

224 %

482 (ObráncĤ míru)

ýs. armády –
K Pasekám

5 825

7 504

129 %

482 (ObráncĤ míru)

K Pasekám – Závišice

4 054

5 340

132 %

486

Vlþovice – Hukvaldy

1 289

1 600

124 %

Pozn.: Hodnoty intenzity silniþní dopravy jsou uvedeny v jednotkových (pĜepoþtených)
vozidlech za den.
Zdroj: ěeditelství silnic a dálnic ýeské republiky

Charakteristika místních þástí
Vývoj mČstského a venkovského prostoru, bydlení, vzdČlání
Na rozdíl od nejvČtšího rozvoje mČsta KopĜivnice v letech 1970 až 1985, kdy byly stavČny
pĜedevším bytové domy, tvoĜí naprostou vČtšinu novČ postavených domĤ domy rodinné,
z nichž asi polovina se nachází ve tĜech venkovských místních þástech. Do místních þástí
také stále více smČĜují další rozvojové zámČry mČsta, kromČ bytové výstavby také rozvoj
služeb a podnikání.
Všechny 3 místní þásti tvoĜí celkem ménČ než 10 % rozlohy celé KopĜivnice, pĜiþemž rozloha
Lubiny je vyšší, než rozloha obou zbývajících – témČĜ totožnČ velikých - místních þástí
dohromady (viz tabulka 1).
Poþet obyvatel, který v roce 1950 tvoĜil ve všech tĜech místních þástech témČĜ 35 % obyvatel
KopĜivnice, postupnČ klesal až v roce 1991 dosáhl jen nČco pĜes 10 % obyvatel mČsta. Po
roce 1989 se vývoj obrátil. Vzestup v posledních letech je nejvyšší v LubinČ (0,5 procentních
bodĤ mezi léty 2001 a 2005) a nejnižší ve Vlþovicích. Poslední údaje pro všechny 3 místní
þásti uvádČjí podíl cca 12 % obyvatel mČsta, z toho v LubinČ 6,4 % – viz tabulka þ. 2.
Poþet obyvatel místních þástí, bydlících ve vlastních rodinných domech, je velmi vysoký. Ve
Vlþovicích v nich bydlí všichni a v LubinČ témČĜ všichni (99,6 %) obyvatelé. V Mniší bydlí
témČĜ 2,5 % obyvatel v družstevních bytových domech.
S poþtem obyvatel vČkovou strukturou do jisté míry koresponduje i umístČní vzdČlávacích
zaĜízení. Z 9 mateĜských škol jsou 2 umístČny na území místních þástí (Lubina, Mniší), z 8
základních škol sídlí v místních þástech též 2 (malotĜídní) školy – opČt Lubina (cca 50 dČtí)
a Mniší (cca 20 dČtí).
Ve venkovských þástech KopĜivnice pĤsobí tradiþní osvČtové besedy, v místní þásti Lubina
Spoleþnost Katolického domu.
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Ze sportovních a volnoþasových zaĜízení lze napĜ. zmínit sportovní areály ve Vlþovicích
a LubinČ, zejména v prvním pĜípadČ vyžadující modernizaci, pĜípadnČ rekonstrukci.
Podnikání
KopĜivnice se vyznaþuje relativnČ vysokou mírou podnikatelské aktivity mČĜenou poþtem
podnikajících právnických i fyzických osob na jednoho obyvatele. Významný impulz pro
rozvoj podnikání a tím i pro zlepšení situace na trhu práce znamená rozvoj prĤmyslového
parku, umístČného na území místní þásti Vlþovice. V souþasné dobČ pracuje ve firmách
lokalizovaných v prĤmyslovém parku cca 2 000 lidí.
PĜi projednávání problémĤ místních þástí se také objevil požadavek na vybudování vČtšího
obchodního stĜediska, dostupného z Vlþovic.
Cestovní ruch
VČtšinu atrakcí a atraktivit cestovního ruchu nelze oddČlit od samotného umístČní mČsta
KopĜivnice (atraktivity v centru mČsta typu Regionálního muzea), resp. jeho atraktivního okolí
(Štramberk, Hukvaldy, obecnČ Podbeskydí, apod.).
Z hlediska atraktivit, umístČných v samotných místních þástech, je potĜeba se zmínit
o pĜehradní nádrži ležící ve VČtĜkovicích (Lubina), neboĢ její poloha a malebné okolí ji
pĜedurþují nejen pro rekreaci obyvatel celého mČsta, ale také pro širší využití v rámci
cestovního ruchu. Souþasný stav (neudržované bĜehy, eutrofizace vody, horší dopravní
dostupnost, nedostateþná infrastruktura) ovšem vyžaduje investice, které by zvýšily její
atraktivitu pro koupání a vodní sporty (dosud je využívána pĜedevším rybáĜi a jako cíl
procházek do okolí KopĜivnice). Hlavní pĜekážkou zmČn jsou složité vlastnické vztahy
pĜehrady a pozemkĤ v jejím okolí a stav pĜístupové komunikace.
Doprava
Vzhledem k tomu, že doprava patĜí k citlivým oblastem rozvoje všech místních þástí, je jí
vČnována zvýšená pozornost (viz mapa 1 a 2, tabulka 3).
KopĜivnice samotná leží v dopravnČ ménČ exponované poloze mimo hlavní silniþní
a železniþní tahy, ty jsou však málo vzdálené, a mČsto tak mĤže tČžit z relativnČ dobré
dopravní dostupnosti. Intenzita provozu v místních þástech však již pĜekraþuje hodnoty
únosné pro obytné území.
Hlavními silniþními tahy, jejichž vlivy se projevují v místních þástech jsou pĜedevším
následující komunikace:


I/58 Ostrava – PĜíbor – Lubina – Vlþovice – Frenštát pod RadhoštČm – Rožnov pod
RadhoštČm – (Beskydy, Slovensko)



II/480 Lubina – Ženklava – VeĜovice – (Valašské MeziĜíþí)



II/486 KopĜivnice (Vlþovice – Mniší) – Hukvaldy – Brušperk – Krmelín – (Ostrava)

V tabulce 3 je uvedena intenzita dopravy na jednotlivých komunikacích zjištČná pĜi
celostátních sþítáních dopravy v letech 2000 a 2005 (grafické znázornČní výsledkĤ z roku
2005 pĜedstavují mapky 1 a 2). Z tabulky vyplývá, že na þásti komunikace I/58 Lubina PĜíbor byly v roce 2005 zjištČny nejvyšší intenzity provozu na území mČsta KopĜivnice, což
se pochopitelnČ negativnČ projevuje v hodnotách emisí a hluku v této místní þásti (viz dále
kap. Životní prostĜedí). Mezi léty 2001 a 2005 narostl provoz v místních þástech nejvíce na
úseku Vlþovice - Tichá (o 76 %) a intenzita dopravy se tak pĜiblížila hodnotám
nejzatíženČjšího úseku v LubinČ, jenž se sám v tomto období zvýšil o 30 %. To odpovídá
prĤmČrnému nárĤstu dalších komunikací KopĜivnice (s výjimkou extrémního nárĤstu na ul.
Záhumenní smČr Štramberk). Intenzita dopravy na komunikaci Mniší – Hukvaldy dosahuje
cca 1/5 hodnot úseku PĜíbor - Lubina, nicménČ hodnoty také v tomto úseku v posledních
letech stouply o ¼. Zásadní zlepšení dopravy, zejména v místních þástech Lubina a Vlþovice
mĤže pĜinést až plánovaný silniþní obchvat.
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VeĜejná doprava je na území místních þástí pĜedstavována pĜedevším regionální
autobusovou dopravou. PotĜeba lépe organizované dopravní obsluhy autobusovou dopravou
ve všech místních þástech dále poroste. Navíc ani Ĝada autobusových zastávek nevyhovuje
bezpeþností pĜístupu a pobytu2 a jejich rozmístČní již neodpovídá souþasným pĜepravním
potĜebám.
KopĜivnice nepatĜí mezi tradiþní cyklistická mČsta, pĜesto má znaþný cyklistický potenciál.
Nízkému využití cyklistické dopravy pro každodenní dojíždČní odpovídá i nedostateþná délka
a trasování cyklistických stezek nebo jiných komunikací vhodných pro jízdu na kole.
Z hlediska bezpeþného cyklistického napojení Lubiny chybí cyklistické stezky pĜedevším
v následujících úsecích:


(Frenštát pod RadhoštČm) – Vlþovice – Lubina – (PĜíbor) (ideálnČ podél toku Lubiny)



Autobusové nádraží – prĤmyslový park – Vlþovice – Mniší – (Hukvaldy)



Autobusové nádraží – Lubina – pĜehrada VČtĜkovice – (Hukvaldy)



KoupalištČ – prĤmyslový park – Vlþovice (po zadním okraji prĤmyslového parku)

Technická infrastruktura
Lubina je zásobována pitnou vodou pĜedevším z povrchových vodních zdrojĤ
prostĜednictvím ostravského oblastního vodovodu. Místní þásti Vlþovice a Mniší jsou
zásobovány z lokálních zdrojĤ podzemní vody Kazniþov, Spružinky a Tichá I+II. Z hlediska
kvality vody je nezbytné zmínit stížnosti v Mniší, zpĤsobené kolísáním koncentrace chloru
v pitné vodČ3 v dĤsledku pravdČpodobnČ nedokonalého (zastaralého) zpĤsobu úpravy vody.
SložitČjší situace je z hlediska þištČní odpadních vod, neboĢ v místních þástech jsou odpadní
vody vČtšinou likvidovány nevyhovujícím zpĤsobem v bezodtokových jímkách a septicích,
nebo jsou odvádČny pĜímo do Ĝeky Lubiny. Tam kde je kanalizace vybudována, není
svedena na ýOV, nýbrž do vodních tokĤ.
Vlþovice ani Mniší nesplĖují podmínky pro poskytnutí finanþních prostĜedkĤ z evropských
fondĤ, proto mČsto v souþasné dobČ neuvažuje o jejich odkanalizování. Podle Plánu rozvoje
vodovodĤ a kanalizací MSK by obČ oblasti mČly být Ĝešeny po roce 2015, pĜesto je v nich
nezbytné vznikající odpadní vody pĜimČĜenČ þistit4.
Zemním plynem jsou místní þásti zásobovány prostĜednictvím jedné ze dvou existujících
distribuþních sítí. Plošná plynofikace místních þástí je ukonþena, z technických
a ekonomických dĤvodĤ existují pouze nČkteré lokality, resp. jednotlivé domy, které nejsou
plynofikovány.
Životní prostĜedí
PĜestože ovzduší mČsta KopĜivnice je ovlivĖováno þtyĜmi základními typy zdrojĤ zneþištČní,
pro místní þásti jsou nejvýznamnČjší pĜedevším 2 z nich. Jedná se o vlivy lokálních malých
zdrojĤ zneþišĢování ovzduší (domácí topeništČ) a vlivy dopravy.
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V LubinČ, Vlþovicích a v údolních polohách Mniší se domácí topeništČ na tuhá paliva stávají
rozhodující složkou negativních vlivĤ na ovzduší a z hlediska celkového trendu dochází
k nárĤstu podílu této složky na celkovém zneþištČní ovzduší. Jedním z významných faktorĤ
je i nárĤst poþtu exponovaných obyvatel (viz tabulka vývoje poþtu obyvatel v jednotlivých
místních þástech). Mezi pĜíþinami zvýšení zneþišĢování ovzduší z vytápČní je mj. i pĜechod,
resp. návrat k vytápČní tuhými palivy u þásti majitelĤ rodinných domĤ a - z hlediska dopadĤ
na zdraví velmi nebezpeþná - likvidace odpadĤ spalováním v domácích topeništích.
Významným faktorem se v LubinČ a Vlþovicích stává také automobilová silniþní doprava,
a to pĜedevším vzhledem ke stálému nárĤstu intenzity, tak jak je uvedeno v þásti subprofilu,
vČnované dopravní a technické infrastruktuĜe. Markantní je pĜedevším zvýšení intenzity
dopravy na silnici I/58 mezi lety 2002-2005 a odhadovaný nárĤst i po posledním mČĜení
v roce 2005 (pĜedevším nárĤst kamionové dopravy). ěešení problematiky dopravy (obchvat,
rekonstrukce, zlepšení veĜejné dopravy, podpora cyklistické dopravy) se tak stává
významným a jedním ze zásadních krokĤ ke zlepšení kvality životního prostĜedí, pĜedevším
v místních þástech Lubina a Vlþovice.
Nejbližší (a aktuálnČ jediná) mČĜící stanice automatického imisního monitoringu ýHMÚ
v okrese Nový Jiþín se v roce 2005 nacházela ve Studénce (do roku 2003 vykazoval ýHMÚ
v síti AIM také stanici, umístČnou v místní þásti Lubina). Z výpoþtĤ, provedených pro
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro jednotlivé územní celky v ýR za rok
2005 vyplývá, že k pĜekroþení hodnot limitu tuhých þástic PM10 pro ochranu zdraví lidí došlo
ve jmenovaném roce na celém území KopĜivnice, vþetnČ místních þástí (zaĜazení mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Pro objektivní zvážení situace je také potĜeba
vzít v úvahu, že limit pro tuhé þástice PM10 (24hodinové koncentrace) byl v roce 2005
pĜekroþen celkem na 35 % území ýR.
NejvýznamnČjším vodním tokem na území KopĜivnice je Ĝeka Lubina, která pramení pod
vrcholem Kyþera v Beskydech a do Odry se vlévá u PetĜvaldu. Do Lubiny ústí vodní tok
KopĜivniþka, jehož pravobĜežním pĜítokem je Sýkoreþek. V roce 2005 byl KÚ
Moravskoslezského kraje schválen PovodĖový plán KopĜivnice, který specifikuje úseky tokĤ
ohrožených zvýšenými prĤtoky. V krajském rámci se ve výþtu protipovodĖových opatĜení
neuvádČjí žádné plánované akce na Ĝece LubinČ v úsecích na území místních þástí þi na
jiných úsecích proti jejímu toku. Ohrožení Vlþovic pĜi extrémních povodĖových stavech však
nelze zcela vylouþit. Vodní nádrž VČtĜkovice byla popsána v þásti infrastruktura.
VČtšina pĜímČstského území a místních þástí Vlþovice a Mniší je souþástí pĜírodního parku
Podbeskydí, jehož cílem bylo pĜedevším zachování typického krajinného rázu. Na katastrální
území místních þástí nezasahují další (zvláštČ) chránČná území ani lokality soustavy Natury
2000 (ptaþí oblast, evropsky významná lokalita).
Nakládání s odpady není – vzhledem k vykazovaným charakteristikám a úþelĤm subprofilu
– úþelné vymezovat pro jednotlivé místní þásti. Za zmínku stojí zaznamenaný nedostatek
sbČrných nádob na tĜídČný sbČr v LubinČ.
Pokud se týká starých ekologických zátČží je významnou komplikací v místních þástech
Lubina a Mniší existence ploch, dĜíve využívaných zemČdČlskými podniky, které dnes
þásteþnČ slouží jako plochy pro podnikání. Rizikem je nejen opuštČní tČchto ploch, ale také
jejich živelné využívání bez jednotné správy. V pĜípadČ Vlþovic se jedná o rekultivaci skládky
Tatra.
Vzhledem k tomu, že mČsto KopĜivnice je þlenem asociace Zdravých mČst a regionĤ (ZM),
nachází se z hlediska environmentálního vzdČlávání, výchovy a osvČty (EVVO) nad
prĤmČrem vČtšiny mČst v kraji. Prvky EVVO jsou jednou z nezbytných souþástí smČĜování
mČsta k udržitelnému rozvoji, a jsou také podmínkou dalších aktivit ZM. O této skuteþnosti
nejlépe svČdþí i zpĤsob pĜípravy strategického plánu, zahrnující komunitní aktivity
-9-
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i v místních þástech KopĜivnice (jednání v místních þástech, vytvoĜení místních strategických
komisí, veĜejná projednání v místních þástech, apod.).
Problematika EVVO a posílení pĜístupu veĜejnosti k informacím o ŽP je dĤležitou souþástí
úsilí o zlepšení stavu životního prostĜedí a nezbytnou podmínkou pro podporu pozitivních
zmČn, napĜ. v pĜípadČ podpory odpovČdnosti pĜi vytápČní v lokálních topeništích, likvidace
odpadu spalováním, atd.
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SWOT analýza

Analýza silných a slabých stránek, pĜíležitostí a hrozeb (SWOT analýza) rozvoje mČsta
KopĜivnice, resp. jeho místních þástí, je metoda používaná k formalizaci získaných poznatkĤ.
Obsahuje hlavní zjištČní, vyplývající jak z vyhodnocení profilu, tak i výstupĤ jednání i dalších
zdrojĤ, které mohou svČdþit pĜedevším o stávajících silných stránkách rozvoje (které je
potĜeba strategií rozvíjet) a slabých stránkách rozvoje (které je potĜeba strategií eliminovat).
Tyto tzv. vnitĜní rozvojové faktory jsou dále doplnČny struþným pĜehledem rozvojového
potenciálu vyplývajícím z vnČjších faktorĤ – pro SWOT analýzu mČstských þástí jsou tyto
vnČjší faktory ménČ dĤležité než pro celé mČsto.
V pĜílohách uvedených níže jsou návrhy SWOT analýzy všech tĜí místních þástí
venkovského charakteru s tím, že jsou zámČrnČ potlaþena tzv. „celomČstská“ zjištČní, aby
nemaskovala specifické – byĢ z hlediska celomČstského ménČ významné – podmínky
rozvoje místních þástí. Takovým pĜíkladem napĜ. mĤže být, že ve SWOT analýzách
mČstských þástí nejsou opakována zjištČní typu: relativnČ nízká nezamČstnanost, apod.,
obsažená v návrhu SWOT analýzy celého mČsta.
Ve všech pĜípadech jde pochopitelnČ o návrhy, které by mČly být dále upraveny na základČ
jednání místních strategických komisí, resp. veĜejného projednání profilu.
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SWOT analýza místní þásti Lubina
Silné stránky
•
•
•
•
•

•
•

Slabé stránky

Nejvyšší nárĤst poþtu obyvatel ve
srovnání s ostatními þástmi KopĜivnice
Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
UmístČní mateĜské a základní školy
Sportovní areál, kulturní dĤm a budování
multifunkþní tČlocviþny
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy) na dopravČ do
zamČstnání
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti

Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ
• Nevhodné parametry prĤtahu silnice I/58
a tím i dominující negativní vlivy dopravy
na životní prostĜedí (emise, hluk)
a bezpeþnost v þásti Lubiny
• Limitování dopravy, vþetnČ cyklistické
a pČší absencí lávek a mostĤ pĜes vodní
toky
• Absence aktuální hlukové studie
• ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ)
• Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví
• Nízká kapacita kontejnerĤ na separovaný
odpad
• Stav místních komunikací
• ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
volný þas rodiþĤ a dČtí
Hrozby
•

PĜíležitosti
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Zvýšení bezpeþnosti dopravy po
výstavbČ okružní kĜižovatky a dalších
úpravách silnice I/58
ZklidnČní dopravy v LubinČ po výstavbČ
obchvatu a pĜeložek na silnici I/58
Využití a optimalizace udržitelných forem
dopravy (veĜejné, pČší a cyklistické)
Zvýšení rozvojového potenciálu po
plánované výstavbČ kanalizace
v nejbližších letech
Transformace využití vodní nádrže
VČtĜkovice ve prospČch cestovního ruchu
vedoucí ke zvýšení obliby pĜímČstské
rekreace
Potenciál fotbalového hĜištČ
a vybudování sportovnČ-turistického areál
Potenciál dalšího rozvoje aktivit Zdravého
mČsta s dopady na další angažovanost
obþanĤ místních þástí
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ
Podpora alternativních zpĤsobĤ vytápČní

•

•

•

•

•
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NárĤst intenzity (tČžké nákladní) silniþní
dopravy v souvislosti s dalším rozvojem
prĤmyslové zóny (pĜi absenci obchvatu).
Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním intenzity dopravy a emisí
z lokálních topenišĢ.
Marginalizacie veĜejné dopravy a další
zvyšování podílu automobilové dopravy
na dČlbČ pĜepravní práce
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce
Živelné využití ploch po zemČdČlské
þinnosti k podnikání
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SWOT analýza místní þásti Vlþovice
Silné stránky
•
•

•
•
•

•
•

Slabé stránky

Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy) na dopravČ do
zamČstnání
Existence prĤmyslového parku (vliv na
zamČstnanost)
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti
Existence sportovního areálu
a fotbalového stadionu
Existence kulturního domu

Nevhodné parametry prĤtahu silnice I/58
a tím i dominující negativní vlivy dopravy
na životní prostĜedí (emise, hluk,
bezpeþnost) na vČtšinČ území Vlþovic.
• Zvyšující se intenzita dopravy, vþetnČ
dopravy kamionové v posledních letech
• Absence aktuální hlukové studie
• ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ), nevyhovující Ĝešení
pĜechodĤ
• StĜet požadavkĤ dopravy a liniové zelenČ
pĜi komunikaci I/58
• Absence systému mČstské autobusové
dopravy vþetnČ nevhodného umístČní
nČkterých zastávek
• Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ
• Absence mateĜské školy
• Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví
• Absence splaškové kanalizace a s tím
související nevyhovující zpĤsob likvidace
odpadních vod
• Stav koryta Ĝeky Lubiny
• ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
spoleþné trávení volného þasu.
• Existence staré ekologické zátČže –
skládky Tatra PDO
Hrozby
•

PĜíležitosti
•

•
•

•

•

ZklidnČní dopravy ve Vlþovicích po
výstavbČ obchvatu a pĜeložek na silnici
I/58, resp. dílþí zlepšení alespoĖ po
realizaci technických opatĜení (pĜechody,
apod.)
Využití udržitelných forem dopravy
(veĜejné, pČší a cyklistické)
Potenciál dalšího rozvoje aktivit Zdravého
mČsta s dopady na další angažovanost
obþanĤ místních þástí
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ,
rekonstrukce zelenČ, ad.
Rozvoj podnikatelských aktivit
v prĤmyslovém parku za podmínky
vyĜešení související dopravy

•

•

•

•

•
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NárĤst intenzity (tČžké nákladní) silniþní
dopravy v souvislosti s dalším rozvojem
prĤmyslové zóny (pĜi absenci obchvatu).
Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním intenzity dopravy a emisí
z lokálních topenišĢ.
Marginalizace veĜejné dopravy a další
zvyšování podílu automobilové dopravy
na dČlbČ pĜepravní práce
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce
Legislativní požadavky na vypouštČní
odpadních vod v relativnČ dlouhém
období do napojení Vlþovic na kanalizaci
(po r. 2015)
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•

•

SWOT analýza místní þásti Mniší
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

•
•

Slabé stránky

NárĤst poþtu obyvatel v posledních
letech
Vysoký podíl bydlení ve vlastních
rodinných domech
MateĜská i základní škola
Vysoký podíl udržitelných forem dopravy
(zejména pČší dopravy)
Napojení na vodovod, plyn
a telekomunikaþní síĢ
Podpora zapojování veĜejnosti
a komunikace vedení mČsta
s pĜedstaviteli místní þásti
Rozvinutá spolková þinnost (hasiþi)
Sportovní areál a kulturní dĤm

Nedostatek pĜipravených pozemkĤ pro
výstavbu rodinných domĤ (chybČjící
infrastruktura)
• ChybČjící úseky cyklistických a pČších
stezek (chodníkĤ)
• Absence systému mČstské autobusové
dopravy, špatná dopravní obslužnost
• Významný negativní vliv spalování
tuhých paliv (a odpadu) v lokálních
topeništích s potenciálním dopadem na
lidské zdraví, zejména v údolních
polohách Mniší
• Absence splaškové kanalizace a s tím
související nevyhovující zpĤsob likvidace
odpadních vod
• Kolísání kvality pitné vody
• Existence starých ekologických zátČží,
pĜedevším po zemČdČlské þinnosti
• Stav místních komunikací
• ChybČjící dČtské hĜištČ þi jiná plocha pro
volný þas rodiþĤ a dČtí
Hrozby
•

PĜíležitosti
•
•
•

•
•
•

Rozpory mezi požadavky na zvýšení
bezpeþnosti silniþní dopravy
a akceptováním likvidace zelenČ (lipová
alej pĜi komunikaci I/58, vedení
komunikace lesíkem Olšina)
Ohrožení þásti obce i komunikace I/58 pĜi
extrémních vodních stavech (povodnČ)

Využití a optimalizace udržitelných forem
dopravy (veĜejné, pČší a cyklistické)
Technická opatĜení na zlepšení dopravy
Potenciál dalšího rozvoje aktivit Zdravého
mČsta s dopady na další angažovanost
obþanĤ místních þástí
Potenciál hĜištČ a vybudování sportovnČturistického areál
Využití EVVO pro Ĝešení zneþišĢování
ovzduší z lokálních topenišĢ
Využití programovacího období EU 2007
– 2013

•

•

•

•

•
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Negativní trend zneþišĢování ovzduší
zvyšováním emisí z lokálních topenišĢ
a þásteþnČ také zvyšováním intenzity
dopravy
Marginalizacie veĜejné dopravy a další
zvyšování podílu automobilové dopravy
na dČlbČ pĜepravní práce
Absence návaznosti bezpeþných pČších
a cyklistických stezek vedoucí ke
snižování podílu obou odvČtví na dČlbČ
pĜepravní práce
Legislativní požadavky na vypouštČní
odpadních vod v relativnČ dlouhém
období do napojení Mniší na kanalizaci
(po r. 2015)
Živelné využití ploch po zemČdČlské
þinnosti k podnikání
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Pr zkum podnikatelského prost!edí v Kop!ivnici

1. ÚVOD
V dubnu 2007 byl mezi zam"stnavateli ob#an! m"sta Kop$ivnice proveden pr!zkum
podnikatelského prost$edí. Cílem pr!zkumu bylo poznat názory, problémy a
rozvojové plány podnikatel!, kte$í vytvá$ejí pracovní p$íležitosti pro místní
obyvatele a ve m"st" investují, v#etn" zjišt"ní názor! podnikatel! na m"sto a
místní správu.
Otázky v pr!zkumu se týkaly podnikání obecn", pracovních sil, informací o
nemovitostech a investicích, názor! respondent! na služby ve$ejné správy, na
jejich vztah k místní správ" a na celkový dojem z m"sta jako místa pro podnikání.
Zadavatelem tohoto pr!zkumu bylo M"sto Kop$ivnice. Výsledky pr!zkumu se stanou
sou#ástí analytických podklad! p$ipravovaných pro pot$eby vypracování
strategického plánu rozvoje m"sta Kop$ivnice.
Dotazník pro pr!zkum byl p$ipraven spole#ností Centrum podnikání a rozvoje s.r.o.
Kop$ivnice.

2. METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PR ZKUMU
Pr!zkum byl proveden kombinací dvou metod:
metody terénního výzkumu – p$i které byl sb"r dat proveden technikou
strukturovaného rozhovoru se záznamem do p$edem respondentovi
zaslaného dotazníku.
koresponden#ní metodou – sb"r dat byl zajišt"n dotazníkem, jenž byl
respondent!m k dispozici na webových stránkách m"sta, respondenti vraceli
vypln"né dotazníky v písemné nebo elektronické podob".
Dotazník (viz P$íloha) obsahoval celkem 31 otázek (uzav$ených, otev$ených i
polozav$ených), jež byly uspo$ádány do t"chto tematických okruh!:
Identifika#ní otázky, všeobecné problémy podnikání a situace firem.
Zam"stnanci a pracovní síla.
Investice a rozvoj podnikání firmy.
Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi.
Všeobecný dojem.
Pro zpracování a prezentaci dat získaných dotazníkovým šet$ením byl použit
program MS Excel.
Vzhledem k tomu, že spolupráce s podnikatelskými subjekty byla dobrovolná,
n"které otázky, které považovaly za d!v"rné, z!staly v dotazníku nezodpov"zeny.
Po#et platných odpov"dí ke každé otázce je uveden vždy za symbolem n.
© Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kop!ivnice
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3. PARAMETRY VÝB!ROVÉHO SOUBORU
Základní soubor byl vybrán formou kvótního výb"ru – k ú#asti v pr!zkumu bylo
adresn" osloveno celkem 120 firem se sídlem v Kop$ivnici dle kritéria po#tu
zam"stnanc! (tzn. s nejv"tším po#tem zam"stnanc!), a dále byla zve$ejn"na výzva
podnikatel!m k ú#asti v pr!zkumu v Kop$ivnických novinách a na webových
stránkách m"sta.
Výb"rový soubor tvo$í 59 subjekt!/firem – z toho 32 jich bylo osloveno osobn" a 27
dotazník! bylo získáno koresponden#n" (dopisem #i elektronicky), které celkem
zam"stnávají 7.471 pracovník!.
Základní charakteristiky výb"rového souboru zobrazují následující grafy.
Graf . 1: Výb!rový soubor podle velikosti firmy
Histogram rozložení po tu zam!stnanc" ve firmách (v r. 2007)
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Graf . 2: Výb!rový soubor podle právní formy
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Graf . 3: Výb!rový soubor podle odv!tví národního hospodá"ství

P#ehled dotazovaných firem dle p#edm!tu jejich innosti
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Názory všech 59 firem jsou analyzovány v této zpráv". Tato zpráva nebude
obsahovat odkazy na konkrétní podniky p$i analýze dat a formulá$e pr!zkumu jsou
d!v"rné.

4. VÝSLEDKY PR ZKUMU
4.1. Stav a charakter podnikání
Obecné trendy v #eské ekonomice potvrzuje to, že 64% firem vzniklo p$ed mén"
než 15ti lety. %ada firem na druhou stranu potvrzuje dlouhou tradici pr!myslu
v regionu, zejména pokud jde o odv"tví výroby dopravních prost$edk!. Viz Graf #.
4.
Stát a m"sto jsou z$izovatelem a zam"stnavatelem 7 % zkoumaných subjekt!,
zatímco 12 % podnik! s majoritním podílem zahrani#ního kapitálu dává práci 30,6 %
osob. Viz Graf #. 5.
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Graf . 4 – Rozd!lení firem dle délky podnikání
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Graf . 5 – Rozd!lení firem dle vlastnictví
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Místní ekonomiku nelze považovat za diverzifikovanou, když ve zpracovatelském
pr!myslu sice p!sobí jen 22 subjekt!, což je asi 39% z celkového po#tu firem, avšak
z toho jen v odv"tví výroby dopravních prost$edk! a u dodavatel! do tohoto odv"tví
je zam"stnáno 5.447 pracovník!, což je 73% všech pracovník! zkoumaných firem.
Nejv"tšími zam"stnavateli v tomto odv"tví jsou tyto firmy: TATRA a.s., Tafonco
a.s., Taforge a.s., Tawesco s.r.o., DURA Automotive Systems CZ s.r.o., Brose CZ
spol. s r.o., CIREX CZ s.r.o.,

© Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kop!ivnice
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4.2. Problémy podnikání a celková situace firem
Mezi faktory, které byly nej ast!ji zmi"ovány jako negativn! p#sobící na sou asný
a budoucí rozvoj firem – respondent m!l ozna it 4 nejvýznamn!jší - byly podle
po$adí významnosti uvád!ny: (1) dostupnost kvalifikovaných pracovník# (15,7%
voleb), (2) ceny vstup# (14,2% voleb), (3) náklady na mzdy (12,6% voleb) a (4)
domácí konkurence (9,8% voleb). Viz Graf . 6.

Graf . 6 – Faktory omezující podnikání
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P$i zkoumání výše obratu bylo zjišt!no, že nejvíce firem (32,7%) vykazuje ro ní
obrat v rozmezí 25 – 100 mil. K . Nejvyšší ro ní obrat - nad 500 mil. K – udává 6
firem, tj. 10,9%. Viz Graf . 7.

Graf . 7 – Rozd!lení firem dle výše obratu
Firmy dle celkové výše obratu v r. 2006
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Pozitivní bylo zjišt!ní, že 37 firem, tj. 63%, o ekává v roce 2007 nár#st obratu,
p$i emž jen 5% firem p$edpokládá jeho pokles. Viz Graf . 8.

Graf . 8 – Prognóza obratu firem

P"edpoklad vývoje obratu firem v roce 2007
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P$i zkoumání vazeb firem na kop$ivnický region bylo zjišt!no, že nejv!tší váhu (38%
voleb) má pro firmy p$ítomnost významných odb!ratel# v regionu, na dalších
místech z hlediska významu byly uvád!ny tyto vazby: významní dodavatelé
polotovar#, komponent a surovin a kvalifikovaná pracovní síla. Viz Graf . 9.

Graf . 9 – Vazby firem na region

Vazby firem na Kop"ivnici a okolí
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4.3. Zam stnanci a pracovní síla
Celkový po et zam!stnanc# v 57 firmách je dnes 7.471 osob, což je ve srovnání
s rokem 2004 nár#st o 17,6%; po et zam!stnaných žen se za stejné období zvýšil o
40% a po et vysokoškolák# o 39%. Viz Graf . 10.

Graf . 10 – Vývoj zam!stnanosti
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Za pozitivní je možné považovat trend o ekávaného r!stu zam"stnanosti, jenž byl
zkoumanými firmami kvantifikován celkem na 18% p#ír!stku do roku 2010.
Zam"stnavatelé p#edpokládají vytvo#it do roku 2010 okolo 1.350 nových pracovních
míst, p#i emž pro vysokoškoláky p#ibude 207 pracovních míst na celkových 862. Jen
jeden z podnik! p#ipravuje snížení svého po tu zam"stnanc! o asi 40 osob. Viz Graf
. 11.
Graf . 11 – Predikce vývoje zam!stnanosti
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Zam"stnavateli uvád"ný odhadovaný podíl dojížd"jících zam"stnanc! je dnes 46%.
Vážený pr!m"r mezd ve zkoumaných subjektech v roce 2006 dosáhl hodnoty
19.424,- K /m"síc, což je o 11,8% nižší hodnota než byl celostátní pr!m"r mezd
v podnikatelské sfé#e za rok 2006 (22.021,-K ). Tempo meziro ního p#ír!stku
pr!m"rných mezd u zkoumaných subjekt! (rok 2006/rok 2005) dosáhlo 6,4 %, což je
srovnatelné s celostátním p#ír!stkem v podnikatelské sfé#e (6,7 %). Viz Graf . 12.
Graf . 12 – Vývoj mezd ve firmách
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Obraz o celém spektru pr!m"rných mezd ve zkoumaných firmách podává Graf .
13.
Graf . 13 – Výše pr"m!rných mezd ve firmách
Histogram rozložení pr"m rných mezd (r. 2006)
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Sou asnou i p#edpokládanou práci ve 2. a 3. sm"n" ve zkoumaných firmách
ilustruje Graf . 14.
Graf . 14 – Sm!nnost ve firmách
Sm nnost ve firmách

po et firem

14
12
10
8
6
4
2
0

14

12
10
9

dnes
výhledov!
2. sm.

3. sm.

sm!ny

n = 23

P#i identifikaci nedostatk! pracovní síly v kop#ivnickém regionu byly zam"stnavateli
jako nejzávažn"jší ozna eny (1) nedostate ná kvalifikace pracovní síly a (2)
kvalifikace v jiných než požadovaných profesích. Viz Graf . 15.
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Graf . 15 – Nedostatky pracovní síly
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Z 53 zam"stnavatel! již pocítilo 41% firem absenci dovedností, profesí nebo
kvalifikací u svých pracovník! a 25% firem p#edvídá tuto situaci v budoucnosti.
P"tina firem postrádá u pracovník! p#edevším znalost cizích jazyk!.
Z 56 zkoumaných firem m"lo v minulých 12ti m"sících 75% firem problémy
s hledáním vhodných zam"stnanc!. Nejvíce problém! m"li zam"stnavatelé se
získáním pracovník! na tyto pracovní pozice: obráb" kov!, elektriká#, svá#e ,
ková#, sléva , nástroja#, mechanik, obsluha CNC stroj! a automechanik. U pozic
s VŠ vzd"láním schází firmám konstrukté#i a technologové.
Ke spolupráci se školami p#i p#íprav" a výb"ru vhodných absolvent! pro firmy se
vyjád#ilo 55 zam"stnavatel!, s tím, že 34% firem se školami takto spolupracuje.
P#i klasifikaci kvality pracovník! ve svých firmách ozna ili zam"stnavatelé 26%
pracovník! výborné kvality a 55% dobré kvality. Pouze 3% pracovník! bylo
hodnoceno špatn".
Pokud jde o formy zvyšování kvalifikace pracovník!, preferují zam"stnavatelé
p#edevším kurzy, seminá#e a školení. Viz Graf . 16.
Graf . 16 – Preference forem zvyšování kvalifikace
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© Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kop!ivnice

12

Pr zkum podnikatelského prost!edí v Kop!ivnici

4.4. Investice a rozvoj podnikání firmy
Z odpov"dí na otázky týkající se nemovitostí neplyne, že by v Kop#ivnici
p#edstavovaly zásadní problém volné pozemky a objekty pro podnikání. Ze
zkoumaných firem jich 56% vlastní ve m"st" nemovitosti dostate né pro rozší#ení
svých podnikatelských aktivit, z toho 15% firem zvažuje možnost prodeje i
pronájmu t"chto nemovitostí z d!vodu jejich nedostate ného využití.
Celkem 78% firem se zabývá projekty na rozší#ení svých podnikatelských aktivit
v regionu; jejich výstupem bude mimo jiné 460 nov" vytvo#ených pracovních míst.
P#i realizaci svých investi ních zám"r! chce 66% firem využít strukturální fondy EU,
k tomu 58% firem využije specializované konzulta ní firmy. Další kvantifikaci t"chto
investi ních zám"r! prezentuje Graf . 17.

Graf . 17 – Investi ní zám!ry firem
Investi!ní výhled firem
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Z pr zkumu vyplynulo, že 9 firem zvažuje p!emíst"ní svých aktivit do jiného
regionu. Jako d vody odchodu firmy uvedly – v po!adí dle po#tu voleb:
náklady na pracovní sílu
nedostatek místa pro rozší!ení firmy
špatné podnikatelské prost!edí
konkurence v míst"
náklady na energie
dopravní dostupnost.
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Respondenti se vyjád!ili k problém m, jež by mohly v blízké budoucnosti negativn"
ovlivnit jejich podnikání. Z hlediska významu ozna#ili na prvních t!ech místech tyto
faktory: (1) nedostatek zkušených zam"stnanc , (2) vzr stající konkurenci v oboru,
(3) pokles poptávky. Viz Graf #. 18.
Graf . 18 – Význam faktor! negativn" ovliv#ujících podnikání
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4.5. Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi
Z pr zkumu vyplynulo, že podnikatelé nejlépe hodnotí m"sto v oblasti správního
!ízení, likvidace odpad a propagace m"sta a regionu. Nejh !e byla respondenty
hodnocena nabídka bydlení a údržba silnic. Viz Graf #. 19.
Jako nej#ast"jší nám"ty pro zlepšení služeb m"sta byly uvád"ny tyto: údržba a
opravy komunikací, rekonstrukce konkrétních ulic, nabídka bydlení.
Je pochopitelné, že podniky podporují prakticky všechny nabízené služby, sou#et
odpov"dí „ur#it" ano“ a „spíše ano“ je vždy vyšší než „spíše ne“ a „ne“. Jako
nejvíce podnikateli poptávané služby pro podnikatele vyplynuly z pr zkumu: (1)
informace o rozvojových zám"rech m"sta, (2) spole#ná propagace podnik a m"sta
a (3) budování pr myslových zón. Naopak nejmenší zájem je o garance m"sta za
úv"ry a organizaci klastr . V mikroregionu je pom"rn" vyrovnaná situace mezi
zastánci a odp rci názoru, že radnice by m"la hledat cesty, jak finan#n" pomoci
malému a st!ednímu podnikání (zvýhodn"né p j#ky, zvýhodn"né pronájmy).
Viz Graf #. 20.
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Mezi dalšími nám"ty na pomoc m"sta podnikatel m bylo nej#ast"ji uvád"no:
pomoc p!i získávání kvalifikované a zkušené pracovní síly, p!i vzd"lávání a p!íprav"
pracovník – cizí jazyky a ovládání PC.

Graf . 19 – Ohodnocení M"sta Kop$ivnice jako poskytovatele služeb
Ohodnocení M!sta Kop"ivnice jako poskytovatele
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0,00

poskytovaná služba
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n = 54
Graf . 20 – Poptávka po službách pro podnikání
Názor na poskytování služeb podnikatel#m m!stem

podpora exportu
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Zam"stnavatelé byli požádáni o celkové hodnocení samosprávy, státní správy a
dalších institucí v regionu Kop!ivnice. Z Grafu #. 21 plyne, že nejvíce jsou podniky
spokojeny s m"stským ú!adem a dále se živnostenským a finan#ním ú!adem.

Graf . 21 – Spokojenost se službami institucí
Spokojenost s poskytováním služeb ve"ejných institucí
M"stský ú ad
Stavební ú ad
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4

Živnostenský ú ad
Obchodní inspekce

11

2

39

Katastrální ú ad

8

3

44

Krajský ú ad

20

5

24

1
40

2

míra spokojenosti
spokojeni

nespokojeni

nevím/nevyužíváme

n = 55

4.6. Všeobecný dojem
V záv"ru dotazníku byly za!azeny otázky na všeobecný dojem respondent
prost!edí Kop!ivnice a na silné a slabé stránky m"sta a jeho okolí.

z

Nejlepší známku v o#ích podnikatel získalo m"sto za sv j image jako zajímavé
investi#ní lokality a za p!ítomnost dodavatel v regionu. Naopak nejh !e byla
hodnocena dostupnost a kvalifikace pracovních sil, spolupráce se školami a
dopravní obslužnost. Blíže viz Graf #. 22.
Mezi silnými stránkami m"sta bylo respondenty nej#ast"ji uvád"no:
zajímavá lokalita - p íroda, atraktivní okolí
široká možnost sportovního využití
kulturní nabídka
turisticky zajímavé okolí
automobilová tradice
blízkost letišt!
napojení na silni"ní a železni"ní sí#
geografická poloha - blízkost Slovenska a Polska
rozvíjející se pr$myslová zóna.
© Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kop!ivnice
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Naopak mezi slabé stránky m!sta adí respondenti zejména:
dopravní dostupnost a napojení na hlavní tahy
stav silnic
dopravní obslužnost
dopravní situaci ve m!st! a možnosti parkování
nedostatek kvalifikovaných pracovník$
nedostatek prostor$ pro podnikání drobných podnikatel$
nedostate"ná nabídka bydlení
nízká podpora místních podnikatel$

Graf . 22 – Hodnocení prost!edí Kop!ivnice

Ohodnocení charakteristik prost edí m!sta Kop ivnice
image m sta zajímavá investi!ní
lokalita
dodavatelé v regionu
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2,00
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služeb
náklady na pracovní
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potenciál výzkumu a
vývoje

1,50
dovednosti /
kvalifikace pracovní
síly
doprava – obslužnost
/ dostupnost

1,00

0,50
spolupráce se
školami
0,00

charakteristika / faktor

dostupnost pracovní
síly

n = 54

Zadavatele pr$zkumu zajímal názor na to, které oblasti rozvoje m!sta považují
zam!stnavatelé za prioritní. K prioritním oblastem pro ešení adí podnikatelé
p edevším ty oblasti, které se v pr$zkumu ukázaly jako problematické, tj.
p edevším: (1) doprava, parkování, údržba a opravy komunikací, (2) dopravní
napojení m!sta, (3) vzd!lávání a dovednosti pracovních sil. Blíže viz Graf ". 23.

© Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kop!ivnice
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Graf . 23 – Prioritní oblasti rozvoje m"sta dle podnikatel#
Které oblasti rozvoje by m!lo m!sto prioritn! ešit
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rozvoj cestovního ruchu a
láze#ství
životní prost"edí
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16 16
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11
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10 10

image m sta a mikroregionu

4

5

2

vytvá"ení nových pracovních
míst
sociální služby
p"ilákání vn jších investor$

0
oblasti rozvoje

správa m sta, "ízení radnice
jiné

n = 57

5. ZÁV R
Pr$zkum
podnikatelského
prost edí
odráží
souhrnné
názory
hlavních
zam!stnavatel$ v regionu Kop ivnice. Jejich kolektivní postoj bude mít silný vliv na
to, zda ekonomika regionu poroste, bude stagnovat nebo upadat. Strategický plán
rozvoje by rozhodn! m!l ukázat ešení nejv!tších problém$, které místní podniky
poci#ují.
Zpracovatel chce na záv!r vyslovit pod!kování všem zam!stnavatel$m, kte í dali k
dispozici cenné informace.
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P!íloha
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M

STA KOP!IVNICE

DOTAZNÍK
K PROVEDENÍ
PR"ZKUMU PODNIKATELSKÉHO PROST!EDÍ
SLOUŽÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÉ ÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
A JAKO VODÍTKO PRO UDRŽENÍ A ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU V REGIONU

VÝSLEDKY PR!ZKUMU BUDOU ZPRACOVÁNY HROMADN" BEZ
UVEDENÍ KONKRÉTNÍCH JMEN FIREM !!!
(TATO P EDNÍ STRANA SLOUŽÍ POUZE KE STATISTICKÉMU ZA!LEN"NÍ A EVIDENCI DOŠLÝCH
DOTAZNÍK# A P I ZPRACOVÁNÍ BUDE ODD"LENA OD DOTAZNÍKU)
Pokud chcete p#esto provést pr$zkum anonymn%, nevypl&ujte, prosím, údaje v ráme'ku:
NÁZEV PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU: _________________________________________________________________
ADRESA SÍDLA / PROVOZOVNY V KOP

IVNICI:_____________________________________________________________

TEL ___________________________ EMAIL ___________________________ WWW__________________________
DOTAZOVANÝ:___________________________________ POZICE VE FIRM!:___________________________________
DATUM INTERVIEW:_______________________________ JMÉNO TAZATELE:__________________________________

TENTO DOTAZNÍK JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ FORM" NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M"STA KOP IVNICE:
HTTP://WWW.KOPRIVNICE.CZ -VIZ SEKCE „AKTUALITY“

DUBEN 2007

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M

STA KOP!IVNICE

PR"ZKUM PODNIKATELSKÉHO PROST!EDÍ

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU
1. Právní forma

2. Jaká je délka podnikání vaší firmy?

Fyzická osoba

do 5ti let

Právnická osoba

do 15ti let
více než 15 let

3. Jaká je vlastnická struktura vaší firmy (v %)?

Vlastník

Podíl

stát (FNM)
m sto / obec
fyzické osoby
právnické osoby
zahrani!ní osoby
jiné

Up#esn%te:

Celkem

100 %

4. Popište stru"n# p$edm#t podnikání firmy (hlavní výrobky nebo služby, p"ípadn hlavní obor), resp. zapište !íselné ozna!ení pro
váš hlavní obor Odv tvové klasifikace ekonomických !inností (OKE#):

5. Které z následujících faktor% mají nejv#tší negativní vliv na sou"asný nebo budoucí vývoj Vašich výrobk% nebo služeb
(ozna!te maximáln# 4 faktory).
1

zahrani!ní konkurence

9

úrokové míry

2

domácí konkurence

10

podmínky trhu (ekonomická situace #R)

3

legislativní omezení

11

politická situace (nestabilita) v #R

cena vstup$ (materiály, energie atd.)

12

dostupnost kvalifikovaných pracovník$
dostupnost finan!ních prost"edk$

4
5

náklady na mzdy

13

6

zastaralá technická za"ízení

14

vzdálenost na trh

7

nedostate!né prostory – budovy a pozemky

15

špatná dopravní infrastruktura

kurs koruny (posilování)

16

jiné

8

Uve(te:

P#íp. poznámky:

6. Jaká byla celková výše prodeje (obratu) firmy v roce 2006?

do 5 mil. K!
od 5 do 10 mil. K!
od 10 do 25 mil. K!
od 25 do 100 mil. K!
od 100 do 250 mil. K!
od 250 do 500 mil. K!
nad 500 mil. K!

7. Jaký p$edpokládáte vývoj obratu firmy v roce 2007?

nár$st
stagnaci
pokles

M STO KOP!IVNICE
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8. V Kop$ivnici a okolí (Moravskoslezském kraji) máte (ozna!te

odpovídající výroky):

1

významné dodavatele surovin, materiálu

2

významné dodavatele polotovar$, hotových výrobk$, komponent

3

výzkumnou a vývojovou základnu nebo jiné podp$rné funkce

4

významnou koncentraci firem obdobného charakteru (tzv. „cluster“)

5

významné odb ratele / d$ležitý trh

6

kvalifikovanou pracovní sílu

Existují další vazby vaší firmy na region?
Up#esn%te:

II. ZAM

STNANCI A PRACOVNÍ SÍLA

9. Jak se ve vaší firm# vyvíjel po"et zam#stnanc%?
Zam stnanci celkem
z toho:
ženy

Zam stnanc$ celkem

z toho: vysokoškoláci

odhad procenta
dojížd jících

P"ed 3 lety (2004):

%

P"ed rokem (2006):

%

V sou!. dob (2007):

%

10. Jaký vývoj zam#stnanosti ve vaší firm# o"ekáváte
v p$íštích t$ech letech?
Zam stnanc$
celkem

z toho:
ženy

11. Jaká je pr%m#rná m#sí"ní hrubá mzda ve Vaší firm#
a jak se vyvíjela?

z toho:
vysokoškoláci

r. 2004 (K!)

r. 2005 (K!)

r. 2006 (K!)

2008:
2009:

12. Jaká je sm#nnost ve vaší firm# (práce ve 2. a 3. sm#n#)?

2010:

Ozna!te

obsazení sm n.

dnes

výhledov

2. sm na

2. sm na

3. sm na

3. sm na

13. Jaké nedostatky má pracovní síla ve m#st# Kop$ivnice a jeho spádovém okolí z pohledu vaší firmy?
nedostate!ná kvalifikace pracovní síly

kvalifikace v jiných než požadovaných profesích

drahá pracovní síla

jiné

Uve(te:

14. Postrádáte u Vašich pracovník% n#které dovednosti, profese nebo kvalifikaci klí"ovou pro další rozvoj Vašeho podniku?
Ano

Zatím ne, ale do budoucna o!ekáváme

Ne

Jaké (nap$. manažerské dovednosti, svá$e%i, projektanti, apod.):

15. M#li jste v p$edešlých 12-ti m#sících problém s hledáním vhodných zam#stnanc%?
Ano

Ne

Pokud ANO, o jaké profese se jednalo?

M STO KOP!IVNICE
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16. Spolupracujete se školami p$i p$íprav# nebo výb#ru vhodných absolvent% pro Vaši firmu?
Ano

Ne

17. Klasifikujte, prosím, (podle Vašeho názoru) kvalitu pracovních sil ve firm# (v %):
Známka

%

výborná
dobrá
dostate ná
špatná
100 %

Celkem
18. Které z následujících možností zaškolování vašich zam stnanc! považujete za více užite"né v p#íštích p ti letech
(zaškrtn!te vše co vyhovuje)?
školení v pracovní dob!

vyšší odborné školy / vysoké školy

státní školící programy/rekvalifika ní kurzy

kurzy – seminá"e s konzultanty

st"ední odborná u ilišt! / st"ední pr#myslové školy

jiné

Uve te:

III. INVESTICE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ FIRMY
19. Vlastníte pozemek (budovu) dostate"n velký (velkou) pro p#ípadné rozší#ení Vašich podnikatelských aktivit ve m st ?
Ano

1

Ne

2

20. Prodáte nebo pronajmete "ásti Vašich pozemk! a/nebo objekt! z d!vodu nedostate"ného využití?
Ano

1

Zvažujeme tuto možnost

2

Ne

3

Ne

3

21. Budete investovat do rozší#ení Vašich podnikatelských aktivit ve m st nebo jeho blízkém okolí?
Ano

1

Zvažujeme tuto možnost

2

21 a) Pokud ano, kdy tyto práce za"nou? (rok)
21 b) Pokud ano, jaká bude odhadovaná výše investice?

mil. K"

21 c) Pokud ano, kolik nových pracovních míst p#edpokládáte takto vytvo#it?
22. Jste p#ipraveni ucházet se o spolufinancování rozvoje Vašeho podniku z fond! EU?
Ano

1

Zvažujeme to

2

Ne

22 a) Pokud ano, o jaké rozvojové projekty se jedná a jaká je p#edpokládaná výše realiza"ních
náklad! v K"?

3

mil. K"

Popište, prosím, velmi stru!n" tyto projekty:

23. Využijete pro p#ípravu žádosti o dotaci z fond! EU služeb specializovaných konzulta"ních firem?
Ano
M STO KOP!IVNICE
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4

2

Ne, žádost si p"ipravíme sami
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24. Které z níže uvedených problém! mohou negativn ovlivnit Vaše podnikání v následujících 12-ti m sících?
(zaškrtn!te míru významnosti u jednotlivých problém# )
Identifikovaný problém

významn"

nedostatek vhodných prostor pro podnikání

1

vysoký nájem za prostory pro podnikání

2

špatná dopravní dostupnost v míst! podnikání

3

nevyhovující technická infrastruktura na stávající lokalit!

4

nedostatek nebo nedostupnost financování

5

nedostatek vhodných dodavatel#

6

malá / snižující se poptávka po výrobcích / službách

7

vzr#stající konkurence v oboru

8

nedostatek zkušených / vyškolených zam!stnanc#

9

jiné

Uve te:

10

jiné

Uve te:

11

jiné

Uve te:

12

málo

v#bec

25. Hodláte (a$ už v sou"asné dob nebo do budoucna) p#emístit Váš podnik z m sta / mikroregionu, tj. skon"it s podnikáním
na Kop#ivnicku?
1

Ano

Zvažujeme tuto možnost

24 a) Pokud ano, pro" se chystáte opustit sou"asné místo? (ozna te
1
2
3
4
5

2

3

Ne

prosím nanejvýš ty!i d"vody)

dopravní dostupnost

6

konkurence v míst! (velká / unfair)

není zde místo pro rozší"ení

7

nízká produktivita práce

špatné podnikatelské prost"edí v míst!

8

náklady na energie

kriminalita/ vandalismus

9

problémy s životním prost"edím

náklady na pracovní síly

10

jiné

špatné služby ve"ejné správy:
Uve te:
Uve te:

IV. SLUŽBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI
26. Jak byste ohodnotili M sto Kop#ivnici (MÚ) jako poskytovatele následujících služeb?
Služba
podpora podnikání a investic

(známkování jako ve škole, ozna te
2
3

prosím)
4

5

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

propagace m!sta, regionu

8

1

2

3

4

5

technická infrastruktura ve m!st!

9

1

2

3

4

5

nabídka bydlení ve m!st!

10

1

2

3

4

5

1

1

nabídka pozemk# a objekt# k podnikání

2

1

2

likvidace tuhých odpad#

3

1

ve"ejná doprava

4

služby m!stské policie

5

údržba silnic v okolí Vašeho podniku

6

správní "ízení na m!stském ú"ad!
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27. Které z výše uvedených služeb by m ly být zlepšeny a jak?

28. Myslíte si, že by m sto m lo poskytovat podnikatel!m se sídlem na Kop#ivnicku následující služby?
Služba

Ur!it"
ano

zvýhodn!ný pronájem nemovitostí k podnikání

1

zvýhodn!né p#j ky

2

garance za úv!ry

3

dopravn! – naviga ní systém

4

asisten ní služba p"i jednání s ú"ady

5

informace o rozvojových zám!rech m!sta

6

spole ná propagace podnik# a m!sta

7

budování pr#myslových zón

8

inkubátor pro za ínající podnikatele

9

vzd!lávací kurzy

10

ú ast podnik# na tvorb! a realizaci rozvojových plán#

11

organizace klastru ve Vašem oboru podnikání

12

podpora exportu

13

Spíše
ano

Spíše
ne

Ne

Nevím

28 a) Které další služby by podle Vašeho názoru m la radnice poskytovat, aby vám pomohla v podnikání?

29. Jak jste spokojeni v souvislosti s vaším podnikáním s poskytováním služeb ve#ejných institucí?
spokojeni
nespokojeni

M STO KOP!IVNICE

M!stský ú"ad

1

Krajský ú"ad

2

Stavební ú"ad

3

Katastrální ú"ad

4

Ú"ad práce

5

Živnostenský ú"ad

6

Finan ní ú"ad

7

Obchodní inspekce

8

Statistický ú"ad

9

Inspektorát bezpe nosti práce

10

Hygienická stanice

11

Centrum podnikání a rozvoje s.r.o.

12

6

nevím /
nevyužíváme

CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE S.R.O.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M

STA KOP!IVNICE

PR"ZKUM PODNIKATELSKÉHO PROST!EDÍ

Váš komentá# k t mto výše uvedeným institucím a jejich vztahu k podnikání, doporu"ení:

V. VŠEOBECNÝ DOJEM
30. Ohodno$te, prosím, následující charakteristiky prost#edí m sta Kop#ivnice z pohledu podniku, který zde investuje, vytvá#í
hodnoty a zam stnává obyvatele?
Faktor

(známkování jako ve škole, ozna te

, prosím)

Dostupnost pracovní síly

1

1

2

3

4

5

Náklady na pracovní sílu

2

1

2

3

4

5

Dovednosti / kvalifikace pracovní síly

3

1

2

3

4

5

Spolupráce se školami

4

1

2

3

4

5

Doprava – obslužnost / dostupnost

5

1

2

3

4

5

Vaši dodavatelé v regionu

6

1

2

3

4

5

Kvalita života

7

1

2

3

4

5

Potenciál výzkumu a vývoje pro Vaše podnikání

8

1

2

3

4

5

Dostupnost a kvalita podnikatelských služeb

9

1

2

3

4

5

Image m!sta jako zajímavé investi ní lokality

10

1

2

3

4

5

30 a) Co zde shledáváte pozitivním (silné stránky m sta a jeho okolí)?

30 b) Co zde shledáváte negativním (slabé stránky m sta a jeho okolí)?

M STO KOP!IVNICE
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CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE S.R.O.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M

STA KOP!IVNICE

PR"ZKUM PODNIKATELSKÉHO PROST!EDÍ

31. Které oblasti rozvoje by m lo m sto podle Vašeho názoru prioritn #ešit?
1

doprava ve m!st!, parkování, údržba a opravy silnic

2

doprava do m!sta (napojení na dálnici, obchvat)

3

p"ilákání vn!jších investor#

4

rozvoj cestovního ruchu a láze$ství

5

modernizace infrastruktury (vodovody a kanalizace)

6

životní prost edí

7

sociální služby

8

podpora malého a st edního podnikání

9

bydlení

10

správa m!sta, ízení radnice

11

bezpe"nost ve m!st!

12

image m!sta a mikroregionu

13

vztahy radnice a podnikatelské ve ejnosti

14

vzd!lávání a dovednosti pracovní síly

15

vytvá ení nových pracovních míst

16

VI. ZÁV

jiné (prosím specifikujte)

RE!NÉ POZNÁMKY A NÁVRHY

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

D KUJEME VÁM ZA VÁŠ !AS, PROJEVENÝ ZÁJEM I POSKYTNUTÉ INFORMACE.
VAŠE ODPOV DI BUDOU VELMI D"LEŽITÉ PRO PLÁNOVÁNÍ A POSÍLENÍ ROZVOJE
M STA KOP#IVNICE.
______________________________________________________________________________
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M STA KOP!IVNICE: HTTP://WWW.KOPRIVNICE.CZ VÁM BUDE KONCEM
DUBNA K DISPOZICI KE STAŽENÍ AGREGOVANÁ ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROST!EDÍ.

M STO KOP!IVNICE

8

CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE S.R.O.
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PĜíloha þ.4 – Možnosti externího financování zejména z fondĤ EU (verze platná k 26.11.2007)

D: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
PRIORITA: D.1 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, BEZPEýNOSTI A PLYNULOSTI SILNIýNÍHO PROVOZU
OpatĜení: D.1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
Aktivity:
D.1.1.1 Optimalizace veĜejné dopravy v
návaznosti na prĤmyslový park
D.1.1.2 ZĜízení mČstské dopravy mezi centrem
a místními þástmi
D.1.1.3 Dobudování a zkulturnČní
autobusových zastávek

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a
dostupnost
Oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
Dílþí oblast 1.3.1 Integrace veĜejné dopravy a
rozvoj její infrastruktury
Dílþí oblast 1.3.2 Nákup dopravních prostĜedkĤ
veĜejné dopravy vþetnČ specifického vozového
parku
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

OpatĜení: D.1.2 Úprava a doplnČní sítČ pozemních komunikací pro provoz motorových
vozidel vþetnČ dopravy v klidu
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Aktivity:
Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a
D.1.2.1 Organizace parkování ve mČstČ vþetnČ
dostupnost
vybudování parkovišĢ a parkovacího
Oblast podpory 1.1 Rozvoj reg. silniþní
domu
dopr.infrastruktury
Dílþí oblast 1.1.1 Výstavba, modernizace a
D.1.2.2 Rekonstrukce ul. Štramberské
rekonstrukce
komunikací II. a III. tĜídy (pĜíjemci
D.1.2.3 Rekonstrukce ul. Panské
podpory
MSK
a ěSD)
D.1.2.4 Vybudování kruhových objezdĤ
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
D.1.2.5 Propojení a doplnČní místních
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
komunikací
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
D.1.2.6 OdstraĖování dopravních závad na
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
pozemních komunikacích pro
ruchu
motorová vozidla
Dílþí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovnČ
D.1.2.7 Rekonstrukce ul. Záhumenní
ubytovacích zaĜízení
D.1.2.8 Vybudování severního obchvatu mČsta Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
D.1.2.9 ěešení obchvatu Vlþovic na silnici I/58 Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

87,8 mil €
(10,4%)

48,2 mil €
(5,7%)
Celkové
zdroje

VP

Obec

Kraj

85%

40%

7,5%

2%

85%

40%

7,5%

0%

VP

Obec

Kraj

EU

122,5
mil €
(14,5%)

85%

40%

0%

7,5%

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%
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PĜíloha þ.4 – Možnosti externího financování zejména z fondĤ EU (verze platná k 26.11.2007)
Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Obchvat KopĜivnice
2. Rekonstrukce ulice Panská + pozemky,
vþetnČ dokonþení kĜižovatky nad železniþním
pĜejezdem

PRIORITA: D.2 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEýNOST A PLYNULOST CYKLISTICKÉHO A PċŠÍHO PROVOZU
OpatĜení: D.2.1 Úprava a doplnČní sítČ komunikací pro pČší a cyklistický provoz vþetnČ
zázemí a mobiliáĜe
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Aktivity:
Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a
D.2.1.1 DoplnČní chybČjících a úprava
dostupnost
nevyhovujících komunikací pro pČší
Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniþní
provoz a rekreaþní bČh vþetnČ
dopravní infrastruktury
mobiliáĜe
Dílþí oblast 1.1.2 Bezpeþnost na komunikacích,
cyklo a pČší doprava
D 2.1.2 Optimalizace systému pĜechodĤ pro
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
chodce a pĜejezdĤ pro cyklisty
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
a jejich úprava pro osoby se sníženou
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
schopností pohybu a orientace
modernizace turistické infrastruktury,
D.2.1.3 Bezbariérová KopĜivnice
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
D.2.1.4 DoplnČní chybČjících a úprava
Dílþí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovnČ
nevyhovujících komunikací pro
ubytovacích zaĜízení
cyklistický a in-line provoz
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
s návazností na místní i regionální síĢ
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
vþetnČ potĜebného zázemí a mobiliáĜe
Národní rozvojový program mobility pro
všechny
D.2.1.5 ZĜízení úschoven a pĤjþoven kol
D.2.1.6 DoplnČní a úprava informaþního
Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
systému pro pČší a cyklistický
1.
Zlepšení podmínek pro pČší a cyklistický
provoz
provoz ve mČstČ KopĜivnici vþetnČ místních
D.2.1.7 OdstraĖování dopravních závad na
þástí
komunikacích pro pČší a cyklistický
provoz

Celkové
zdroje

EU

122,5 mil
€
(14,5%)

VP

Obec

85%

40%

0%

7,5%

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

Kraj
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PRIORITA: D.3 ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
OpatĜení: D.3.1 Dobudování systému þistoty vodních tokĤ a likvidace odpadních vod
Aktivity:
D.3.1.1 Odkanalizování místních þástí
D.3.1.2 ýistČní, estetizace a revitalizace
místních vodních tokĤ
D.3.1.3 Modernizace vodovodní a
kanalizaþní sítČ

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodáĜské
infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1.1 Snížení zneþištČní vod Podoblast 1.1.1 Snížení zneþištČní z komunálních
zdrojĤ

Celkové
zdroje

EU

1750,2
mil €
(30,3%)

85%

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

40%

10%

0%

VP

Obec

Kraj

Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Aglomerace KopĜivnice - místní þást Lubina,
odkanalizování

OpatĜení: D.3.2 Modernizace tepelného hospodáĜství
Aktivity:
D 3.2.1 Modernizace tepelných rozvodĤ
D 3.2.2 Nový tepelný zdroj s využitím
kombinované výroby el. energie a
tepla

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a
snižování emisí
Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Podoblast 2.1.2 Snížení pĜíspČvku k imisní zátČži
obyvatel omezením emisí z energetických systémĤ
vþetnČ CZT (centrálního zásobování teplem), Pro
vytápČní s využitím OZE (obnovitelných zdrojĤ
energie)
Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojĤ
energie
Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zaĜízení a
rekonstrukce stávajících zaĜízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektĜiny a
kombinované výroby tepla a elektĜiny - Podoblast
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojĤ pro
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE
Prioritní osa 3 Efektivní energie
Oblast podpory 3.1 Úspory energie a obnovitelné
zdroje energie

269,8
mil €
(5,1%)

85%

40%

10%

0%

353,4
mil €
(6,1%)

85%

40%

10%

0%

143,1
mil €
(4%)

85%

40%

0%

0%
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PĜíloha þ.4 – Možnosti externího financování zejména z fondĤ EU (verze platná k 26.11.2007)
Prioritní projekty mČsta:
1. Rekonstrukce tepelného hospodáĜství mČsta
KopĜivnice - výstavba tepelného zdroje a
modernizace tepelných sítí

OpatĜení: D.3.3 Modernizace a rozšíĜení inženýrských sítí
Aktivity:
D.3.3.1 Budování metropolitní sítČ
D.3.3.2 Vybudování bezdrátového
mČstského rozhlasu vþetnČ místních
þástí
D.3.3.3 Koordinace plánovaných oprav þi
modernizací podzemních vedení
inženýrských sítí vþetnČ zvýšení
kapacity elektrických rozvodĤ
v místních þástech
D.3.3.4 Modernizace a optimalizace veĜejného
osvČtlení

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE
Prioritní osa 3 Efektivní energie
Oblast podpory 3.1 Úspory energie a obnovitelné
zdroje energie
Ministerstvo vnitra – Gě HZS ýR úþelové dotace
obcím v rámci rozvoje jednotného systému varování
a vyrozumČní (podat do 30.4.08 pro rok 2009)

OpatĜení: D.3.4 Rozvoj bydlení, pĜíprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu
Aktivity:
D.3.4.1 Realizace výstavby Dolní Roliþky
D.3.4.2 Vytipování ploch k pĜípravČ území a
technické infrastruktury pro bytovou
výstavbu vþetnČ rodinných domkĤ
D.3.4.3 Revitalizace bytových domĤ

143,1
mil €
(4%)

EU
85%

VP

Obec

40%

0%

Kraj

0%

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

40%

10%

0%

Program podpory výstavby technické
infrastruktury z MMR
Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Technická infrastruktura pro bytové a rodinné
domy v KopĜivnici – LubinČ (Dolní Roliþky)

OpatĜení: D.3.5 PĜedcházení povodĖovým škodám
Aktivity:
D.3.5.1 ProtipovodĖová opatĜení na vodních
tocích

Celkové
zdroje

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodáĜské
infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní

117,,8
mil €
(2%)

85%
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PRIORITA: D.4 ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
OpatĜení: D.4.1 ěešení starých ekologických zátČží a „brownfields“
Aktivity:
D 4.1.1 Lokalizace a charakteristika starých
ekologických zátČží
D 4.1.2 OdstranČní a rekultivace starých
ekologických zátČží
D 4.1.3 Lokalizace a revitalizace
brownfields
D 4.1.4 Rekultivace nebo odstranČní skládky
neutralizaþních kalĤ

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 4 ZkvalitnČní nakládání s odpady a
odstraĖování starých ekologických zátČží Oblast
podpory 4.2 OdstraĖování starých ekologických
zátČží

Celkové
zdroje

EU

52,7 mil €
(6,3%)

VP

Obec

85%

40%

5%

0%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

301.5
mil €
(5,2%)

85%

40%

10%

0%

VP

Obec

Kraj

Kraj

Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP
Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. OdstranČní starých ekologických zátČží mČsta
KopĜivnice

OpatĜení: D.4.2 VytvoĜení systému poskytování informací o životním prostĜedí
Aktivity:
D.4.2.1 Environmentální vzdČlávání, výchova a
osvČta (EVVO)
D.4.2.2 VytvoĜení internetové prezentace a
informaþního systému o stavu a
kvalitČ ŽP

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro
enviromentní vzdČlávání, poradenství a osvČtu
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP

Celkové
zdroje

EU

49,9 mil €
(0,8%)

85%

40%

10%

0%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%
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OpatĜení: D.4.3 Ochrana pĜed vlivy poškozujícími zdraví obyvatel
Aktivity:
D.4.3.1 VytvoĜení hlukové studie
D.4.3.2 Realizace protihlukových opatĜení
D.4.3.3 Snižování vlivu malých zdrojĤ
zneþištČní ovzduší
D.4.3.4 Rozvoj systému sbČru a nakládání s
odpady

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a
snižování emisí
Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
Prioritní osa 4 ZkvalitnČní nakládání s odpady a
odstraĖování starých ekologických zátČží
Oblast podpory 4.1 – ZkvalitnČní nakládaní
s odpady
Prioritní osa 5 Omezování prĤmyslového
zneþištČní a enviromentálních rizik
Oblast podpory 5.1 Omezování prĤmyslového
zneþištČní
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

149,2
mil €
(2,58%)
612,1 mil
€
(10,6%)
71,3 mil €
(1,23%)

48,2 mil €
(5,7%)

VP

Obec

Kraj

85%

40%

10%

0%

85%

40%

10%

0%

85%

40%

10%

0%

85%

40%

7,5%

VP

Obec

Kraj

85%

40%

10%

0%

85%

40%

7,5%

0%

Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP

OpatĜení: D.4.4. Zlepšení kvality zelenČ
Aktivity:
D.4.4.1 Náhrada problematických druhĤ zeleĖe
D.4.4.2 Revitalizace zelenČ v lokalitách
mimo centrum mČsta
D.4.4.3 OzelenČní PrĤmyslového parku
KopĜivnice
D.4.4.4 Výsadba a obnova alejí vČtrolamĤ vytváĜení ÚSES
D.4.4.5 VytvoĜení systému ochrany vzácných
dĜevin

OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 6 Zlepšování stavu pĜírody a krajiny
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje
705,2
mil €
(12,2%)
48,2 mil €
(5,7%)

EU

Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP
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E: EKONOMICKÝ POTENCIÁL A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJģ
PRIORITA: E.1 ROZVOJ PODNIKÁNÍ ZEJMÉNA MALÉHO A STěEDNÍHO
OpatĜení: E.1.1 Využití vhodných ploch a objektĤ pro rozvoj podnikání a služeb
Aktivity:
E.1.1.1 VytvoĜení a aktualizace databáze ploch
a objektĤ, vhodných pro podnikání
E.1.1.2 Nabídka volných ploch a objektĤ pro
rozvoj podnikání a služeb vþetnČ
brownfilds
E.1.1.3 VytvoĜení podmínek pro pĜemístČní
firem ve stávajícím areálu Tatry

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Prodpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

OpatĜení: E.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury a služeb pro podnikatele
Aktivity:
E.1.2.1 Inkubátor pro zaþínající podnikatele
E.1.2.2 Systém informování o vzdČlávání pro
podnikání a zvýšení kvality služeb

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE
Prioritní osa 1 Vznik firem
Oblast podpory 1.1 Podpora zaþínajícím
podnikatelĤm
Prioritní osa 5 ProstĜedí pro podnikání a inovace
Oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských
zdrojĤ

OpatĜení: E.1.3 VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ
Aktivity:
E.1.3.1 Rozvoj systematické komunikace
mezi mČstem a podnikateli

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

5%

0%

40%

7,5%

0%

VP

Obec

Kraj

85%

40%

7,5%

0%

21,5 mil €
(0,60%)

85%

40%

0%

0%

178,9 mil
€ (5,0 %)

85%

40%

0%

0%

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

52,7 mil €
(6,3%)

85%

40%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

Celkové
zdroje
48,2 mil €
(5,7%)

EU
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E.1.3.2 Spoleþná propagace a prezentace
mČsta a podnikatelĤ

PRIORITA: E.2 ROZVOJ VZDċLÁVÁNÍ
OpatĜení: E.2.1 ZajištČní celoživotního vzdČlávání v rámci rozvoje lidských zdrojĤ
Aktivity:
E.2.1.1 VytvoĜení systému spolupráce firem a
místních vzdČlávacích institucí
E.2.1.2 Analýza potĜeb celoživotního
vzdČlávání ve vazbČ na vzdČlávací
zaĜízení ve mČstČ
E.2.1.3 VytvoĜení nabídky a realizace kurzĤ
celoživotního vzdČlávání s využitím
prostor stávajících zaĜízení a škol
E.2.1.4 RozšíĜení polytechnického vzdČlávání
na ZŠ ve mČstČ s cílem posílit zájem o
technické obory
E.2.1.5 Komunikaþní kampaĖ – popularizace
technických oborĤ
E.2.1.6 RozšíĜení služeb a kapacity akademie
tĜetího vČku vþetnČ nabídky pro místní
þásti
E.2.1.7 Podpora vzdČlávání neziskových
organizací
E.2.1.8 Zavedení benchmarkingu v oblasti
vzdČlávání

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdČlávaní
OP VZDċLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST
Prioritní osa 1 Poþáteþní vzdČlávání
Prioritní osa 2 Terciární vzdČlávání, výzkum a
vývoj
Prioritní osa 3 Další vzdČlávání
INTEGROVANÝ OP
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti
veĜejných služeb
Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti
zamČstnanosti

Celkové
zdroje

EU

96,9 mil €
(11,5%)

720,1
mil €
(33,8 %)
737,1
mil €
(34,6 %)
341,1
mil €
(16,0 %)

46,6 mil €
(2,9%)

VP

Obec

85%

40%

3%

85%

40%

85%

40%

85%

40%

85%

40%

Kraj

4,5%
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OpatĜení: E.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání
Aktivity:
E.2.2.1 Využití budovy ZŠ NámČstí pro potĜeby
jiných vzdČlávacích institucí ve mČstČ
E.2.2.2 Revitalizace a modernizace
vzdČlávacích budov a vybavení
E.2.2.3 Dokonþení modernizace školních
jídelen
E.2.3.4 VytvoĜení podmínek pro rozšíĜení
kapacity mateĜských škol vþetnČ
soukromých
E.2.3.5 Modernizace školních hĜišĢ a zahrad
mateĜských škol
E.2.3.6 Propojení školních hĜišĢ s dČtskými
hĜišti
E.2.3.7 Vybudování dČtského dopravního
hĜištČ

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdČlávaní
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
OP ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Prioritní osa 3 Udržitelné využívaní zdrojĤ
energie
Oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Celkové
zdroje

EU

96,9 mil €
(11,5%)

VP

Obec

85%

40%

3%

4,5%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

194,5
mil €
(3,4%)

85%

40%

10%

0%

Kraj

Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP - Prioritní oblast 3 Rozvoj lidských zdrojĤ
ZamČĜení priority 3.6 modernizace a vybavení jeslí,
školek, škol, školních vzdČlávacích center, dČtských
domovĤ
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I: IMAGE MċSTA
PRIORITA: I.1 VYTVOěENÍ A ZVÝRAZNċNÍ ATRIBUTģ KOPěIVNICE JAKO MċSTA
OpatĜení: I.1.1 VytvoĜení reprezentativního centra s moderním architektonickým Ĝešením
Aktivity:
I.1.1.1 Vyhodnocení a dokonþení dosavadních
studií a výbČr finálního Ĝešení
I.1.1.2 Rekonstrukce centra mČsta vþetnČ
ozelenČní
I.1.1.3 Rekonstrukce mČstského parku E.
Beneše
I.1.1.4 Aktivity vedoucí k revitalizaci budov,
esteticky a funkþnČ dotváĜejících
centrum mČsta, vþetnČ jejich okolí
I.1.1.5 Rekonstrukce kulturního domu
I.1.1.6 Modernizace budovy radnice
I.1.1.7 Estetizace areálu starého závodu Tatry
a vytvoĜení podmínek vedoucích k
pĜemístČní nevhodných výrobních
þinností z centra mČsta
I.1.1.8 Revitalizace budovy Domu dČtí a
mládeže

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdČlávaní
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
INTEGROVANÝ OP
Prioritní osa 2 ZavádČní ICT v území veĜejné
zprávy
Oblast intervence 2.1 ZavádČní ICT v území veĜejné
zprávy

Celkové
zdroje

EU

48,2 mil €
(5,7%)

170,8
mil €
(10,8%)

VP

Obec

Kraj

85%

40%

7,5%

0%

85%

40%
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OpatĜení: I.1.2 Zlepšení architektonického vzhledu mČsta
Aktivity:
I.1.2.1 VytvoĜení motivaþního systému pro
vlastníky budov
I.1.2.2 Rekonstrukce námČstí TGM
I.1.2.3 Sjednocení mČstského mobiliáĜe
I.1.2.4 Regenerace a humanizace sídlišĢ

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
INTEGROVANÝ OP
Prioritní osa 5 Národní podpora územního
rozvoje
Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostĜedí v
problémových sídlištích
Státní fond rozvoje bydlení: Program PANEL

Celkové
zdroje

EU

48,2 mil €
(5,7%)

192,6
mil €
(12,7)

VP

Obec

Kraj

85%

40%

7,5%

0%

85%

40%

VP

Obec

Kraj

Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Revitalizace mČstských bytových domĤ
2. Pokraþování v Regeneraci sídlištČ „SEVER“

PRIORITA: I.2 ROZVOJ MċSTSKÉHO MARKETINGU
OpatĜení: I.2.1 Zavedení systému mČstského marketingu
Aktivity:
I.2.1.1 Zpracování a realizace marketingové
strategie mČsta
I.2.1.2 VytvoĜení jednotného grafického stylu
I.2.1.3 Marketingové využití sportovních a
kulturních akcí
I.2.1.4 Zavedení a zveĜejĖování
benchmarkingu mČsta s jinými mČsty v
prioritních oblastech

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.4 Marketing regionu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

5 mil €
(0,6%)

85%

40%

0%

7,5%

48,2 mil
€
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%
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OpatĜení: I.2.2 Realizace komunikaþní strategie se zapojením veĜejnosti do rozhodovacích
procesĤ
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Aktivity:
Prioritní
osa 3 Rozvoj mČst
I.2.2.1 Zpracování a realizace komunikaþní
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
strategie mČsta
I.2.2.2 Systematická spolupráce mČsta s médii Ministerstvo vnitra – Gě HZS ýR úþelové dotace
I.2.2.3 Prohloubení spolupráce mediální
obcím v rámci rozvoje jednotného systému varování
komunikace mezi inf. systémy mČsta a
a vyrozumČní (podat do 30.4.08 pro rok 2009)
cílovými skupinami v prĤmyslovém
parku
I.2.2.4 Rozvoj informaþních a navigaþních
systémĤ ve mČstČ
I.2.2.5 Zavedení a provádČní pravidelných
prĤzkumĤ mezi obyvateli
I.2.2.6 Nadále rozvíjet systém komunitního
plánování v rámci Projektu Zdravé
mČsto a místní Agenda 21

Celkové
zdroje
48,2 mil €
(5,7%)

EU
85%

VP

Obec

Kraj

7,5%

0%

VP

Obec

Kraj

40%

PRIORITA: I.3 ROZVOJ VOLNOýASOVÝCH AKTIVIT
OpatĜení: I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury
Aktivity:
I.3.1.1 VytvoĜení podmínek pro open-air
aktivity
I.3.1.2 Rekonstrukce vily Dr. Bönische
I.3.1.3 Rekonstrukce kulturních domĤ ve
Vlþovicích a v Mniší

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%
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OpatĜení: I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní a volnoþasové infrastruktury
Aktivity:
I.3.2.1 Dobudování sportovnČ-rekreaþního
areálu „Pod ýerveným kamenem“
I.3.2.2 Zmapování a pasportizace sportovišĢ
I.3.2.3 Modernizace sportovišĢ nezahrnutých
v Areálu pod ýerveným kamenem
I.3.2.4 ZĜízení a revitalizace dČtských hĜišĢ a
veĜejných sportovišĢ
I.3.2.5 Modernizace vzdČlávacího zaĜízení na
Kletné

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdČlávaní
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
Dílþí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace v
cestovním ruchu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Modernizace a rekonstrukce sportovních a
dČtských hĜišĢ v KopĜivnici a místních þástech
2. RekreaþnČ sportovní areál Pod ýerveným
kamenem

OpatĜení: I.3.3 ZkvalitnČní podmínek pro využití volného þasu
Aktivity:
I.3.3.1 Rozvoj tradiþních i nových typĤ
kulturních akcí
I.3.3.2 Rozvoj tradiþních i nových typĤ
sportovních akcí
I.3.3.3 RozšíĜení nabídky služeb sportovních
zaĜízení
I.3.3.4 Nabídka volných kapacit ZŠ pro
volnoþasové aktivity široké veĜejnosti
s nabídkou doplĖkových služeb škol

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

96,9 mil €
(11,5%)

VP

Obec

85%

40%

3%

4,5%

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

Kraj

Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. Modernizace a rekonstrukce sportovních a
dČtských hĜišĢ v KopĜivnici a místních þástech
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2. RekreaþnČ sportovní areál Pod ýerveným
kamenem

PRIORITA: I.4 ROZVOJ AKTIVIT A INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
OpatĜení: I.4.1 Spolupráce s partnery pĜi koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu
Aktivity:
I.4.1.1 Spolupráce s jinými mČsty pĜi
koordinaci a rozvoji aktivit
I.4.1.2 Rozvoj a posílení spolupráce s
institucemi cestovního ruchu
I.4.1.3 Podpora podnikatelských aktivit
v cestovním ruchu

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace
v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

OpatĜení: I.4.2 Rozvoj aktivit, produktĤ a služeb v cestovním ruchu
Aktivity:
I.4.2.1 VytvoĜení podmínek pro využití
polygonu Tatry pro cestovní ruch
I.4.2.2 Podpora a rozvoj sportovní turistiky
I.4.2.3 Podpora a rozvoj kongresové turistiky
I.4.2.4 Podpora a rozvoj incentivní turistiky
I.4.2.5 Podpora a rozvoj event marketingu
I.4.2.6 Zvyšování atraktivity mČsta pro turisty
– vytváĜení nových a rozvoj stávajících
produktĤ cestovního ruchu
I.4.2.7 Využití mČstského parku v souvislosti
s odkazem Z. Buriana

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
Dílþí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovnČ
ubytovacích zaĜízení
Dílþí oblast 2.2.3 Zvýšení kvality turistických
informaþních center
Dílþí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace v
cestovním ruchu
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Prioritní projekty mČsta:
1. RekreaþnČ sportovní areál Pod ýerveným
kamenem

Celkové
zdroje

EU

VP

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

85%

40%

7,5%

0%

EU

VP

Obec

Kraj

74,5 mil €
(8,8%)

85%

40%

4%

1%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

48,2 mil €
(5,7%)
Celkové
zdroje

Obec

Kraj
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OpatĜení: I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
I.4.3.1 Rozvoj areálu vodních sportĤ ve
VČtĜkovicích
I.4.3.2 Zlepšení využití areálu Fojtství
I.4.3.3 PravČký svČt Z. Buriana
I.4.3.4 Podpora rozšíĜení ubytovacích kapacit
a zvýšení kvality ubytovacích služeb
I.4.3.5 Optimalizace umístČní a þinnosti
informaþního centra
I.4.3.6 Podpora zachování a rozvoje
historického dČdictví hradu Šostýn

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu
Dílþí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního
ruchu
Dílþí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovnČ
ubytovacích zaĜízení
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

74,5 mil €
(8,8%)

48,2 mil €
(5,7%)

VP

Obec

85%

40%

4%

1%

85%

40%

7,5%

0%

Kraj

Prioritní projekty mČsta Ĝíjen 2007:
1. RekreaþnČ sportovní areál Pod ýerveným
kamenem
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S: SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
PRIORITA: S.1 ROZVOJ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB
OpatĜení: S.1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb a infrastruktury pro všechny
skupiny obyvatel a jejich propagace
Aktivity:
S.1.1.1 VytvoĜení vhodných prostor pro
centrum volného þasu seniorĤ
S.1.1.2 ZĜízení a provoz obþanské poradny
S.1.1.3 VytvoĜení podmínek pro pĜípravu
dietní stravy pro seniory a potĜebné
obþany
S.1.1.4 VytvoĜení podmínek pro poskytovatele
zdravotních služeb
S.1.1.5 Komunitní plánování sociálních služeb
S.1.1.6 ZkvalitĖování, rozšiĜování a propagace
sociálních služeb v návaznosti na KPSS

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury
sociálních služeb
Dílþí oblast 2.1.3 Podpora zajištČní efektivnosti a
dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
INTEGROVANÝ OP
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti
veĜejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální
integrace
Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veĜejného
zdraví
OP LIDSKÉ ZDOJE A ZAMċSTNANOST
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné
pĜíležitosti

Celkové
zdroje

EU

96,9 mil
€
(11,5%)

VP

Obec

85%

40%

3%

4,5%

48,2 mil
€
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

79,2 mil
€
(5%)

85%

40%

85%

40%

85%

40%

248,5 mil
€
(15,7%)
468,9 mil
€
(21,7%)

Kraj
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OpatĜení: S.1.2 Rekonstrukce a výstavba zaĜízení poskytujících sociální služby
Aktivity:
S.1.2.1 Vybudování domovĤ pro seniory
S.1.2.2 ZajištČní vhodných prostor pro DS
Kopretina

EU

VP

Obec

Kraj

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

96,9 mil €
(11,5%)

85%

40%

3%

4,5%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

Programový rámec Finanþního mechanismu
EHP/Norska
Finanþní pomoc Švýcarska

OpatĜení: S.1.3 VytváĜení a zlepšování životních podmínek pro zdravotnČ postižené a
obþany ohrožené sociálním vylouþením
Aktivity:
S.1.3.1 Rekonstrukce jedné ze základních škol
na bezbariérovou
S.1.3.2 ChránČné bydlení a chránČné dílny
S.1.3.3 Úprava budov obþanské vybavenosti
pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace vþetnČ pĜístupu do
tČchto budov z navazujících
komunikací
S.1.3.4 ZĜízení hygienické místnosti pro
bezdomovce
S.1.3.5 ZajištČní dostupného sociálního
bydlení
S.1.3.6 Ubytování pro lidi sociálnČ vylouþené
nebo ohrožené sociálním vylouþením
S.1.3.7 Rozvoj mateĜského centra
S.1.3.8 Adaptace a vybavení prostor pro vznik
agentury poskytující péþi o dČti

Celkové
zdroje

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.3 Podpora zajištČní efektivnosti a
dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Národní rozvojový program mobility pro všechny
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PĜíloha þ.4 – Možnosti externího financování zejména z fondĤ EU (verze platná k 26.11.2007)

PRIORITA: S.2 BEZPEýNOST A PREVENCE KRIMINALITY
OpatĜení: S.2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištČní bezpeþnosti a prevence
kriminality
ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Aktivity:
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
S.2.1.1 RozšíĜení a obnova kamerového
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
systému na problémových místech ve
mČstČ
INTEGROVANÝ OP
S.2.1.2 Zavedení kamerového systému na ZŠ
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti
veĜejných služeb
S.2.1.3 Volnoþasový klub pro dČti a mládež
Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpeþnosti,
s vlastním programem
prevence a Ĝešení rizik
S.2.1.4 Rekonstrukce hasiþské zbrojnice a
zajištČní akceschopné jednotky sboru
Ministerstvo vnitra – Gě HZS ýR
dobrovolných hasiþĤ
OpatĜení: S.2.2 Informovanost, výchova k bezpeþí
Aktivity:
S.2.2.1 Informaþní systém pro kritické situace
S.2.2.2 Poskytování informací v rámci výuky
na ZŠ – besedy s odborníky

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury
sociálních služeb
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
INTEGROVANÝ OP
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti
veĜejných služeb
Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpeþnosti,
prevence a Ĝešení rizik
Programový rámec Finanþního mechanizmu
EHP

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

170 mil €
(10,8%)

85%

40%

Celkové
zdroje

EU

VP

Obec

Kraj

96,9 mil €
(11,5%)

85%

40%

3%

4,5%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

170 mil €
(10,8%)

85%

40%
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PĜíloha þ.4 – Možnosti externího financování zejména z fondĤ EU (verze platná k 26.11.2007)

OpatĜení: S.2.3 ěešení problematiky sociálnČ nepĜizpĤsobivých obþanĤ
Aktivity:
S.2.3.1 Intenzivní terénní práce s bezdomovci,
narkomany

ROP NUTS II MORAVSKOSLEZKO
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veĜejných služeb
Dílþí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury
sociálních služeb
Prioritní osa 3 Rozvoj mČst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Celkové
zdroje

EU

VP

96,9 mil €
(11,5%)

85%

40%

3%

4,5%

48,2 mil €
(5,7%)

85%

40%

7,5%

0%

Obec

Kraj
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DOPORUýENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZHODNOCENÍ VLIVģ
STRATEGICKÉHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A VEěEJNÉ
ZDRAVÍ
PĜi hodnocení pĜedpokládaných vlivĤ Strategického plánu rozvoje mČsta KopĜivnice na
životní prostĜedí a veĜejné zdraví dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, byly porovnány priority jednotlivých prioritních
oblastí s identifikovanými hlavními problémy životního prostĜedí mČsta. NáslednČ byly
vyhodnoceny potenciální (negativní i pozitivní) vlivy implementace Strategického plánu na
jednotlivé oblasti životního prostĜedí s pĜihlédnutím k možné eliminaci nejvČtších problémĤ.
K naplnČní vize rozvoje mČsta KopĜivnice byly v rámci Strategického plánu rozvoje mČsta
KopĜivnice pro období 2007-2022 stanoveny následující prioritní oblasti:
¾ Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ (celkem stanoveny 2 priority)
¾ Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí (celkem stanoveny 4 priority)
¾ Sociální zázemí (celkem stanoveny 2 priority)
¾ Image mČsta (celkem stanoveny 4 priority).
Vzhledem k charakteru posuzování vlivĤ koncepcí na životní prostĜedí (SEA), jehož cílem je
posoudit vliv zamČĜení koncepce na ŽP a veĜejné zdraví, byly vyhodnoceny jednotlivé
priority s tím, že byly diskutována i jednotlivá opatĜení v pĜípadČ, že rĤzná opatĜení v jedné
prioritČ mohou mít odlišný vliv na životní prostĜedí.
Naopak identifikované aktivity byly využity pouze jako pomocné kritérium pro lepší
porozumČní obsahu priorit/opatĜení, neboĢ jejich pĜípadné hodnocení (v rámci implementace
strategického plánu) by podléhalo ve vybraných pĜípadech posouzení dle procedury EIA.
V odĤvodnČných pĜípadech jsou však nČkteré aktivity hodnoceny i v tomto textu.

Hodnocení vlivĤ priorit na životní prostĜedí
V rámci hodnocení lze rozlišovat mezi vlivy pĜímými, které mohou nastat v dĤsledku
investiþní podpory poskytované v rámci Strategického plánu rozvoje mČsta KopĜivnice pro
období 2007-2022 a mezi vlivy nepĜímými, kde pĜedpokládáme kausální ĜetČzec (napĜíklad
aktivity v oblasti rozvoje spolupráce pĜi vzdČlávání a pĜípravČ na zamČstnání) a podobnČ.
PĜi hodnocení environmentálních vlivĤ Strategického plánu na životní prostĜedí byl vzat
v úvahu také princip pĜedbČžné opatrnosti a tam, kde by dle našeho názoru mohlo dojít bČhem
implementace projektĤ (realizovaných v rámci Strategického plánu) k nepĜíznivým vlivĤm,
jsme v souladu s tímto principem formulovali i doporuþení, jak tČmto nepĜíznivým vlivĤm
pĜedejít vhodným výbČrem a monitorováním projektĤ (pochopitelnČ s využitím nástrojĤ výše
uvedené procedury EIA, budou-li jim vybrané projekty podléhat).
Hodnocení vlivĤ jednotlivých priorit Strategického plánu na životní prostĜedí vychází jak
z provedeného zkoumání, tak z diskuse prioritních oblastí a potenciálních vlivĤ jejich priorit
na životní prostĜedí uvnitĜ týmu posuzovatele. Hodnocení je doplnČno základním
vyhodnocením vlivĤ na veĜejné zdraví.
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Prioritní oblast Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ
Prioritní oblast Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ obsahuje následující priority
a opatĜení, jejichž prostĜednictvím bude Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro
období 2007-2022 realizován:
Priorita E.1 Rozvoj podnikání zejména malého a stĜedního
OpatĜení, naplĖující prioritu jsou následující:
• E.1.1 Využití vhodných ploch a objektĤ pro rozvoj podnikání a služeb
• E.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury a služeb pro podnikatele
• E.1.3 VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ.
Priorita E.2 Rozvoj vzdČlávání.
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• E.2.1 ZajištČní celoživotního vzdČlávání v rámci rozvoje lidských zdrojĤ
• E.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání.
Hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
Priorita E.1 Rozvoj podnikání zejména malého a stĜedního
Vlivy realizace opatĜení v rámci priority mohou být pozitivní i negativní. Pozitivní ovlivnČní
složek životního prostĜedí lze oþekávat zejména v oblasti podnikatelského prostĜedí. Dalším
pozitivním dopadem priority mĤže být rovnomČrnČjší zatížení mČsta podnikatelskými
aktivitami, respektive snížení negativních vlivĤ v zatížených lokalitách. Pozitivní vlivy
priority se projeví díky rozvoji podnikatelských aktivit a inovaþního podnikání,
neohrožujících životní prostĜedí.
V pĜípadČ využití nových znalostí a zkušeností lze dosáhnout snížení emisí do ovzduší a do
vody, hluku a množství odpadĤ, navíc i s využitím pozitivních vlivĤ regulace v oblasti
životního prostĜedí pro pĜipravované aktivity (viz srovnej vlivy „starých“ zdrojĤ v lokalitČ
Tatra a rozvoj nových technologií v analytické þásti SP i oznámení SEA).
Pozitivní posun mohou pĜinést aktivity v rámci opatĜení E.1.3., kdy spolupráce mČsta
a místních podnikatelĤ umožní požadovat nadstandardní pĜístup podnikatelĤ v oblasti vztahu
k životnímu prostĜedí, obsahující také osvČdþené dobrovolné aktivity (dobrovolné dohody,
systémy environmentálního managementu a podobnČ).
Potenciální negativní vlivy na životní prostĜedí budou spojeny s nárĤstem dopravy vyvolané
rozvojem podnikání a pĜípadnČ také s dĤsledky vlastních výrobních þinností podporovaného
podnikání. Potenciální negativní vlivy na životní prostĜedí je v takovém pĜípadČ možno
oþekávat zejména v oblasti emisí do ovzduší, hluku a produkce odpadních vod a odpadĤ. Na
charakteru využívané lokality budou záviset také požadavky na zábor ZPF, respektive
ovlivnČní krajinného rázu Podbeskydí. Tyto potenciální negativní vlivy budou regulovány
podmínkami, vyplývajícími z platné legislativy, ve vybraných pĜípadech také prostĜednictvím
procedury EIA.
V této fázi hodnocení, kdy souþástí Strategického plánu není (a z charakteru tohoto
strategického dokumentu ani nemĤže být) taxativní výþet všech aktivit, nelze stanovit
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pĜípadný kumulativní vliv. Ten bude nezbytné vyhodnotit pĜi povolování jednotlivých aktivit
s využitím doporuþení v následující kapitole. Další, þasovČ a místnČ omezené negativní vlivy
se mohou projevit po dobu výstavby inkubátoru pro zaþínající podnikatele a pĜi výstavbČ
nových objektĤ, pĜípadnČ rekonstrukcích stávajících objektĤ pro firmy pĤsobící dosud
v areálu spoleþnosti Tatra.
Doporuþení
V rámci nabídky ploch pro podnikatele je potĜeba preferovat zejména využívání lokalit
takzvaných brownnfields oproti lokalitám dosud nevyužívaným (takzvaným greenfields).
V rámci inkubátoru pro zaþínající podnikatele je nezbytné podporovat projekty zamČĜené na
nové technologie a preferovat moderní technologie s nízkými emisemi a s nízkou produkcí
odpadĤ, zvláštČ odpadĤ nebezpeþných.
V pĜípadČ nabídky nových objektĤ pro firmy pĤsobící v areálu spoleþnosti Tatra je tĜeba dbát
na peþlivý výbČr vhodných lokalit, aby byly minimalizovány negativní vlivy na životní
prostĜedí (minimalizovat fragmentaci pĤdy, minimalizovat zábory zemČdČlského pĤdního
fondu a podobnČ) a aby pĜípadné nepĜíznivé vlivy na životní prostĜedí (hluk, emise do
ovzduší) neovlivĖovaly pĜilehlá obydlená území. Dále je tĜeba, aby projekty zahrnovaly
vhodná technická opatĜení pro eliminaci, pĜípadnČ minimalizaci tČchto vlivĤ.
Potenciální negativní vlivy konkrétních projektĤ je nutno eliminovat, pĜípadnČ minimalizovat
již pĜi jejich výbČru. JeštČ pĜed rozhodnutím o výbČru projektu podporovaného v rámci
priority je tĜeba provést komplexní posouzení jeho potenciálních vlivĤ na životní prostĜedí.
Z hlediska dopadĤ na environmentální vČdomí veĜejnosti a zachování autority Strategického
plánu, jakož i procedury jeho nadstandardní pĜípravy, je nezbytné (i prĤbČžnou kontrolou pĜi
výstavbČ a provozu) zajistit, aby pĜípadné komplikace s vlivy podporovaného projektu na
životní prostĜedí, veĜejné zdraví, nebo „jen“ pohodu obyvatel nesnížily míru akceptace
strategického plánování ze strany veĜejnosti KopĜivnice.
V pĜípadČ realizace aktivity: Spoleþná prezentace mČsta a podnikatelĤ by bylo úþelné nalézt
soulad mezi propagací mČsta KopĜivnice a podnikatelĤ i v oblasti pĜístupu k ochranČ
životního prostĜedí (zvýšení konkurenceschopnosti podnikání, zvýšení atraktivity pro
technologické vyspČlé podnikání, ovlivnČní image mČsta a podobnČ).
Priorita E.2 Rozvoj vzdČlávání.
V pĜípadČ opatĜení zamČĜených na rozvoj vzdČlávání byly identifikovány významnČ
pĜevažující pozitivní vlivy na životní prostĜedí a obyvatelstvo. PĜechodné a þasovČ omezené
negativní vlivy projektĤ realizovaných v rámci této priority mohou souviset
s rekonstrukþními a stavebními pracemi pĜi realizaci uvažovaných staveb (úpravy
a modernizace stávajících objektĤ, pĜípadnČ výstavba nových budov výchovných
a vzdČlávacích zaĜízení; vybudování dČtského dopravního hĜištČ a podobnČ). Možné negativní
vlivy opatĜení realizovaných v rámci priority byly vyhodnoceny jako þasovČ omezené
a akceptovatelné.
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Doporuþení
PĜi výbČru projektĤ je tĜeba zajistit, aby projekty byly dobĜe pĜipravené, vþetnČ opatĜení na
ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel (omezování hluþnosti, prašnosti, atd.) – viz
poznámka v pĜedchozím doporuþení k autoritČ Strategického plánu. V prĤbČhu realizace
projektĤ je tĜeba kontrolovat jejich odborné provádČní a dodržování opatĜení na ochranu
životního prostĜedí a zdraví obyvatel.
Prioritní oblast Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí
Prioritní oblast Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí obsahuje následující priority
a opatĜení, jejichž prostĜednictvím bude Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro
období 2007-2022 realizován:
Priorita D.1 Zlepšení dopravní obslužnosti, bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• D.1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
• D.1.2 Úprava a doplnČní sítČ pozemních komunikací pro provoz motorových vozidel
vþetnČ dopravy v klidu
Priorita D.2 Zlepšení podmínek pro bezpeþnost a plynulost cyklistického a pČšího provozu
OpatĜení, naplĖující prioritu, je následující:
• D.2.1. Úprava a doplnČní sítČ komunikací pro pČší a cyklistický provoz vþetnČ
zázemí a mobiliáĜe
Priorita D.3 Rozvoj technické infrastruktury.
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• D.3.1 Dobudování systému þistoty vodních tokĤ a likvidace odpadních vod
• D.3.2 Modernizace tepelného hospodáĜství
• D.3.3 Modernizace a rozšíĜení inženýrských sítí
• D.3.4 Rozvoj bydlení, pĜíprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu
• D.3.5 PĜedcházení povodĖovým škodám
Priorita D.4 Zlepšování životního prostĜedí
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• D.4.1 ěešení starých ekologických zátČží a „brownfields“
• D.4.2 VytvoĜení systému poskytování informací o životním prostĜedí
• D.4.3 Ochrana pĜed vlivy poškozujícími zdraví obyvatel
• D.4.4. Zlepšení kvality zelenČ

5

Hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
Priorita D.1 Zlepšení dopravní obslužnosti, bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu
OpatĜení navržená v rámci priority se zamČĜují jednak na zlepšení stavebnČ technického stavu
komunikací a jednak na Ĝešení dopravní situace ve mČstČ spoþívající v budování pĜeložek,
obchvatĤ, parkovacích kapacit. PĜi modernizaci silniþní sítČ budou využívány pĜedevším
stávající silnice, a tím bude omezena fragmentace krajiny novými trasami.
Vlivy opatĜení na životní prostĜedí budou pozitivní i negativní. Zlepšení kvality silniþní sítČ
mĤže na jedné stranČ pĜinést zvýšení bezpeþnosti dopravy, snížení hluku z dopravy
v obydlených územích (lepší kvalita povrchĤ vozovek a podobnČ) a mĤže pĜispČt ke snížení
mČrných emisí zneþišĢujících látek do ovzduší (lepší plynulost dopravy, atd.) nebo bude
alespoĖ pĤsobit proti jejich nárĤstu.
Klíþová bude pĜedevším podpora hromadné dopravy, která by mČla snížit tlak na zvyšování
intenzity dopravy. Jedním z krokĤ je aktivita D.1.1.1. Studie optimalizace veĜejné dopravy
(PrĤmyslový areál) a následnČ aktivity D.1.1.2.-4., zamČĜené na zvýšení atraktivity hromadné
dopravy v KopĜivnici. V tČchto pĜípadech se jedná jednoznaþnČ o aktivity s vysoce
pozitivním vlivem na životní prostĜedí.
Na druhou stranu zlepšení dopravní infrastruktury mĤže pĜinést další zvýšení intenzit
automobilové dopravy a s tím související zvýšení hluþnosti a emisí do ovzduší. Negativním
vlivem výstavby nových, respektive modernizace stávajících komunikací na životní prostĜedí
mohou také být dopady na pĜírodní složky prostĜedí, a to jak cenné z pĜírodovČdného
hlediska, tak i z hlediska jejich vnímání obyvateli.
ýást úpravy silniþní sítČ mĤže vyvolat spory mezi obyvateli, jejichž pĜíkladem pĜi pĜípravČ
Strategického plánu byla napĜíklad otázka zvýšení bezpeþnosti komunikace jejím rozšíĜením
na úkor doprovodné zelenČ (Vlþovice). Po dobu trvání stavebních þinností pĜi rekonstrukcích
a budování komunikací podporovaných v rámci opatĜení dojde k doþasnému negativnímu
pĤsobení na životní prostĜedí a obyvatele (hluk, emise do ovzduší, narušení pohody).
Doporuþení
PĜed rozhodnutím o podpoĜe projektu v rámci této priority, je tĜeba provést komplexní
posouzení jeho potenciálních vlivĤ na životní prostĜedí, zejména v pĜípadČ umístČní nových
tras v zájmovém území. PĜi posuzování projektĤ nových tras komunikací je tĜeba požadovat
posouzení alternativních tras a preferovat takové trasování a provedení komunikací, které
zajistí minimální dopady na životní prostĜedí. Jedná s pĜedevším o projekty v rámci aktivity
D.1.2.5.
Je zĜejmé, že nČkteré z pĜipravovaných úprav silniþní sítČ budou vyžadovat nadstandardní
projednávání zámČrĤ s veĜejnosti v co nejþasnČjší fázi pĜípravy. SouþasnČ je potĜeba vzít
v úvahu, že zcela zásadní snížení vlivu dopravy na životní prostĜedí pĜinesou až zásadní
Ĝešení prostĜednictvím obchvatĤ: severní obchvat KopĜivnice, I/58 Vlþovice. Proto je potĜeba
prostĜednictvím dĤkladné propagace zámČrĤ zabránit, aby ostatní úpravy dopravní
infrastruktury byly vnímány jako nevýznamné (viz negativní vlivy výše).
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Priorita D.2 Zlepšení podmínek pro bezpeþnost a plynulost cyklistického a pČšího provozu
V pĜípadČ opatĜení této priority zamČĜených na zlepšení podmínek pro bezpeþnost a plynulost
cyklistického a pČšího provozu byly identifikovány významnČ pĜevažující pozitivní vlivy na
obyvatelstvo. Významnou komparativní výhodou mČsta KopĜivnice je vysoký podíl pČší
dopravy na pĜepravČ, jejíž další podpora a rozvíjení je proveditelnČjší, než v pĜípadČ snahy
o její zavedení ve mČstech s jejím nízkým podílem.
Negativní vlivy projektĤ realizovaných v rámci této priority budou pouze doþasné a budou
souviset s rekonstrukþními a stavebními pracemi pĜi realizaci uvažovaných staveb (stavební
a technické úpravy komunikací, výstavba komunikací pro pČší a cyklisty a podobnČ).
Doporuþení
PĜi výbČru projektĤ je tĜeba zajistit, aby projekty byly dobĜe pĜipravené, vþetnČ opatĜení na
ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel (omezování hluþnosti, prašnosti, atd.).
V prĤbČhu realizace projektĤ je tĜeba kontrolovat jejich odborné provádČní a dodržování
opatĜení na ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel. Technickým Ĝešením je potĜeba
zabránit pĜípadným stĜetĤm mezi cyklistickou a pČší dopravou, (viz identifikace nČkterých
problémĤ uvedeného charakteru v prĤbČhu pĜípravy Strategického plánu).
Priorita D.3 Rozvoj technické infrastruktury.
Cílem opatĜení navrhovaných v rámci priority je dobudování chybČjící a obnova stávající
technické infrastruktury mČsta. OpatĜení zahrnují zejména projekty rozvoje a obnovy
vodovodní a stokové sítČ, rekonstrukce výmČníkových stanic a související distribuþní sítČ,
výstavbu nového zdroje tepla v areálu Energetiky a podobnČ. OpatĜení zahrnují také ochranu
a revitalizaci vodních tokĤ (revitalizace zelenČ v okolí tokĤ, odstranČní odpadĤ, technické
úpravy koryt a jejich údržba, atd.) a pĜípravu ploch pro bytovou výstavbu.
ýást opatĜení této priority, zejména D.3.1. Dobudování systému þistoty vodních tokĤ
a likvidace odpadních vod je zamČĜena jednoznaþnČ na zlepšení životního prostĜedí. Je
potĜeba vzít v úvahu, že nejen zákonné požadavky (viz pĜíslušná smČrnice EU, nové þi
aktuálnČ zdĤrazĖované požadavky þeské legislativy v oblasti odvádČní a þištČní odpadních
vod), ale pĜedevším snaha snížit zatížení vodních tokĤ a vod podzemních je dostateþnou
motivací k dobudování vodohospodáĜské infrastruktury.
Jedná se nejen o aglomeraci KopĜivnice – Lubina (nutnost okamžitého Ĝešení), ale také
o Ĝešení situace v místních þástech Mniší a Vlþovice, kde jsou v ĜadČ pĜípadĤ odpadní vody
vypouštČny do prostĜedí (trativody) bez náležitých technických opatĜení.
ObdobnČ opatĜení D.3.2. Modernizace tepelného hospodáĜství pĜinese snížení dopadĤ na
životní prostĜedí (zejména ovzduší). Technologická modernizace i zvýšení efektivity
využívání energie se z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí projeví jednoznaþnČ kladnČ. RovnČž
v pĜípadČ opatĜení D.3.5. PĜedcházení povodĖovým škodám lze oþekávat kladné vlivy na
životní prostĜedí. Realizace jednotlivých projektĤ mĤže mít þasovČ omezené negativní
dopady na životní prostĜedí (hluk, emise do ovzduší, narušení pohody) pĜi realizaci
jednotlivých staveb technické infrastruktury.
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Zbývající dvČ opatĜení této priority (D.3.3 Modernizace a rozšíĜení inženýrských sítí, D.3.4
Rozvoj bydlení, pĜíprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu) jsou sice také
zamČĜeny na zvýšení kvality života ve mČstČ KopĜivnice, ale jejich realizace s sebou mĤže
pĜinést i negativní dopady, opČt zejména po dobu výstavby. Na rozdíl od aktivit pĜedchozích
opatĜení (zejména vodohospodáĜská infrastruktura) je akceptování tČchto aktivit veĜejností
nižší (nižší míra „veĜejného zájmu“) a v pĜípadČ pĜípravy ploch pro nové bydlení se zámČry
mohou dostat do rozporu s jinými chránČnými nebo cílovými zájmy (ochrana ZPF, snaha
o snížení intenzity dopravy a podobnČ).
Na druhou stranu je cílený a mČstem Ĝízený proces rozvoje území, využívající nástroje
územního plánování a beroucí v úvahu požadavky na udržitelný rozvoj mČsta i jeho místních
þástí, zárukou proti živelným rozvojovým procesĤm, které se dĜíve nebo pozdČji rĤznými
formami prosadí, není-li jim postavena konkurenceschopná alternativa.
Doporuþení
PĜi výbČru projektĤ je úþelné provést rozbor pĜedpokládaných nákladĤ a pĜínosĤ jednotlivých
projektĤ (cost-benefit analýzu) a realizovat ty projekty, které vykáží nejvyšší pĜínos
z vložených prostĜedkĤ. To znamená, že vložené prostĜedky zlepší životní prostĜedí
nejvČtšího poþtu obyvatel (vodovod, kanalizace) nebo budou mít nejvČtší pĜínos pro životní
prostĜedí (vČtší množství vyþištČných odpadních vod, atd.).
V pĜípadČ opatĜení D.3.5. PĜedcházení povodĖovým škodám je potĜeba vzít v úvahu
i dĤkladné posouzení všech plánovaných aktivit, aby pozitivní pĜínos s sebou nenesl také
potenciální nebezpeþí ohrožení pĜírodnČ cenných lokalit, respektive je potĜeba zabránit
automatickému preferování technických Ĝešení oproti Ĝešením k pĜírodČ šetrnČjším. ObdobnČ
jako v pĜípadČ úprav silniþní sítČ i zde je nezbytné vzít v úvahu potenciálnČ rozdílné názory
obyvatel a jednotlivých zájmových skupin na využití a tím i formy úprav vodních tokĤ
a všechny zámČry dĤslednČ projednávat v dostateþném pĜedstihu s veĜejností.
Priorita D.4 Zlepšování životního prostĜedí
OpatĜení realizovaná v rámci priority jsou primárnČ zamČĜena na zlepšení životního prostĜedí
v oblasti odstraĖování starých ekologických zátČží (odstranČní nebo rekultivace starých
skládek), v oblasti snížení hluku (výsadba zelenČ, výstavba protihlukových stČn, výmČny
povrchĤ vozovek, atd.) a v oblasti zlepšení kvality ovzduší (snížení poþtu lokálních zdrojĤ
zneþištČní ovzduší, výmČny kotlĤ, monitoring kvality ovzduší, atd.), a proto bude mít priorita
významnČ pĜevažující pozitivní vlivy na životní prostĜedí. Je potĜeba vzít v úvahu, že
problematika zneþištČní ovzduší byla identifikována jako nejvČtší problém životního prostĜedí
v KopĜivnici a všechna opatĜení zamČĜená na jeho zlepšení je nutno považovat za velmi
významná.
VýznamnČ pozitivní vliv bude mít také podpora environmentálního vzdČlávání, výchovy
a osvČty, jehož souþástí je i vytvoĜení informaþního systému o stavu životního prostĜedí ve
mČstČ. DĤvodem je mimo jiné i skuteþnost, že nČkteré problémy životního prostĜedí
(typickým pĜípadem jsou emise z domácích topenišĢ – viz profil mČsta) nejsou doposud zcela
Ĝešitelné standardními legislativními þi ekonomickými nástroji (byĢ se Strategický plán
o zlepšení pokouší i prostĜednictvím aktivity D.4.3.3.). Také opatĜení v oblasti zelenČ mohou
být provedena s menšími komplikacemi s podporou aktivit environmentálního vzdČlávání,
výchovy a osvČty (EVVO).
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Negativní dopady sanaþních a rekultivaþních prací navrhovaných v rámci priority by se
mohly projevit v dĤsledku nárĤstu vyvolané dopravy související s tČmito pracemi, ale
potenciálnČ i v oblasti emisí do ovzduší a produkce odpadních vod. OpatĜení realizovaná
v rámci priority mohou mít také doþasné negativní dopady na životní prostĜedí (hluk, emise
do ovzduší, narušení pohody) pĜi realizaci projektĤ na zlepšení technické infrastruktury
(protihlukové stČny, výmČny povrchĤ vozovek, atd.).
Doporuþení:
PĜi výbČru projektĤ je tĜeba zajistit, aby projekty sanaþních a stavebních prací byly
zpracovány odbornČ a promyšlenČ, aby následná realizace tČchto projektĤ pokud možno
nenarušovala životní prostĜedí a pohodu obyvatel. Sanaþní, stavební a rekonstrukþní práce je
tĜeba provádČt tak, aby pĜípadné negativní vlivy stavby byly pro obyvatele únosné.
V pĜípadČ odstraĖování starých zátČží je nezbytné zachovat logickou þasovou posloupnost
a prioritnČ zmapovat území mČsta KopĜivnice z hlediska jejich existence, respektive rizika
limitování rozvoje, pĜípadnČ i cost-benefit analýzy ve smyslu doporuþení k pĜedchozí prioritČ.
Tento postup nevyluþuje snahy o likvidaci „notoricky“ známých a rizikové analýze
podrobených zátČží (viz napĜíklad skládka neutralizaþních kalĤ).
V pĜípadČ podpory aktivit EVVO doporuþujeme aktualizovat Koncepci EVVO mČsta
KopĜivnice, která by navazovala na souþasnČ aktualizovanou Koncepci EVVO
Moravskoslezského kraje (Ĝíjen 2007) a reagovala na možnosti dofinancování oblasti EVVO
ze strukturálních fondĤ EU 2007-2013.
V pĜípadČ vytvoĜení informaþního systému (IS) životního prostĜedí (ŽP) doporuþujeme sladit
jeho pĜípravu s vytváĜením informaþního systému Moravskoslezského kraje, pĜipravovaného
mimo jiné i v rámci projektu ESF „Rozvoj sítČ environmentáních informaþních
a poradenských center MSK“, aby mohlo dojít ke zvýšení efektivity spolupráce místního
i regionálního IS ŽP.
V pĜípadČ opatĜení v oblasti zelenČ (zejména D.4.4.1. Náhrada problematických druhĤ zelenČ)
je potĜeba vzít v úvahu nezbytnost dĤkladné pĜípravy a projednávání zásahĤ s veĜejností, aby
tato þinnost nebyla z hlediska ŽP vnímána jako kontraproduktivní.
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Prioritní oblast Sociální zázemí
Prioritní oblast Sociální zázemí obsahuje následující priority a opatĜení, jejichž
prostĜednictvím bude Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022
realizován:
Priorita S.1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• S.1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb pro všechny skupiny obyvatel
a jejich propagace
• S.1.2 Rekonstrukce a výstavba zaĜízení poskytujících sociální služby
• S.1.3 VytváĜení a zlepšování podmínek pro zdravotnČ postižené a obþany ohrožené
sociálním vylouþením.
Priorita S.2 Bezpeþnost a prevence kriminality.
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• S.2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištČní bezpeþnosti a prevence kriminality
• S.2.2 Informovanost, výchova k bezpeþí
• S.2.3 ěešení problematiky sociálnČ nepĜizpĤsobivých obþanĤ.
Hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
Priorita S.1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
V pĜípadČ opatĜení zamČĜených na rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb byly
identifikovány významnČ pĜevažující pozitivní vlivy na životní prostĜedí a obyvatelstvo.
Negativní vlivy projektĤ realizovaných v rámci této priority mohou souviset
s rekonstrukþními a stavebními pracemi pĜi realizaci plánovaných staveb (úpravy budov
obþanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, výstavba
startovacích bytĤ, výstavba ubytovacího zaĜízení pro sociálnČ vylouþené nebo ohrožené
sociálním vylouþením, budování domovĤ pro seniory a podobnČ). Možné negativní vlivy
opatĜení realizovaných v rámci priority byly vyhodnoceny jako þasovČ omezené
a akceptovatelné.
Doporuþení
PĜi výbČru projektĤ je tĜeba zajistit, aby projekty byly dobĜe pĜipravené, vþetnČ opatĜení na
ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel (omezování hluþnosti, prašnosti bČhem
rekonstrukþních a stavebních prací, atd.). V prĤbČhu realizace projektĤ je tĜeba kontrolovat
jejich odborné provádČní a dodržování opatĜení na ochranu životního prostĜedí a zdraví
obyvatel.
V neposlední ĜadČ vyžadují projekty rozvoje sociální a zdravotní infrastruktury i otevĜenou
a v dostateþném þasovém pĜedstihu provedenou pĜípravu, zahrnující projednávání
s veĜejností. Negativní vztah k umisĢování zaĜízení sociálních služeb je jedním
z nelichotivých pĜíkladĤ vztahu veĜejnosti k nové výstavbČ/novému využití.
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Priorita S.2 Bezpeþnost a prevence kriminality.
V pĜípadČ opatĜení zamČĜených na bezpeþnost a prevenci kriminality byly identifikovány
významnČ pĜevažující pozitivní vlivy na životní prostĜedí a obyvatelstvo. Možné negativní
vlivy v dobČ rekonstrukce hasiþské zbrojnice byly vyhodnoceny jako nevýznamné.
Doporuþení
Žádná zásadní doporuþení nejsou navrhována. Pouze v pĜípadČ aktivit S.2.1.1.-2. (kamerové
systémy) je potĜeba pĜi jejich využívání zdĤraznit nezbytnost vhodnČ vybalancovaných zájmĤ
zvýšení bezpeþnosti a ochrany soukromí (vþetnČ kamerových systémĤ ve školách).
Prioritní oblast Image mČsta
Prioritní oblast Image mČsta obsahuje následující priority a opatĜení, jejichž prostĜednictvím
bude Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022 realizován:
Priorita I.1 VytvoĜení a zvýraznČní atributĤ KopĜivnice jako mČsta
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• I.1.1 VytvoĜení reprezentativního centra s moderním architektonickým Ĝešením
• I.1.2. Zlepšení architektonického vzhledu mČsta.
Priorita I.2 Rozvoj mČstského marketingu
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• I.2.1. Zavedení systému mČstského marketingu
• I.2.2 Realizace komunikaþní strategie se zapojením veĜejnosti do rozhodovacích
procesĤ.
Priorita I.3 Rozvoj volnoþasových aktivit
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury
• I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury
• I.3.3 ZkvalitnČní podmínek pro využití volného þasu.
Priorita I.4 Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního ruchu.
OpatĜení, naplĖující prioritu, jsou následující:
• I.4.1 Spolupráce s partnery pĜi koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu
• I.4.2 Rozvoj aktivit, produktĤ a služeb v cestovním ruchu
• I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
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Hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
Priorita I.1 VytvoĜení a zvýraznČní atributĤ KopĜivnice jako mČsta
OpatĜení navrhovaná v rámci priority se zamČĜují pĜedevším na rekonstrukce a modernizace
objektĤ a zaĜízení v centru mČsta (nové dlažby, vybudování mČstského mobiliáĜe,
rekonstrukce budov v centru mČsta, modernizace radnice, rekonstrukce námČstí TGM,
rekonstrukce parku E. Beneše, atd.). Další opatĜení se zamČĜují také na regeneraci sídlišĢ
a pĜemístČní výrobních provozĤ ze starého závodu Tatra mimo centrum mČsta.
Cílem priority je zlepšit životní prostĜedí obyvatel mČsta. Rekonstrukce a modernizace
objektĤ a zaĜízení v centru mČsta stejnČ jako regenerace sídlišĢ a pĜemístČní výrobních
provozĤ ze starého závodu Tatra mimo centrum mČsta se z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí
projeví jednoznaþnČ kladnČ. Úprava centra mČsta je z hlediska akceptování veĜejnosti vysoce
ambiciózní projekt úzce související s vizí rozvoje.
Více než potenciální negativní vlivy na životní prostĜedí nebo veĜejné zdraví lze oþekávat
složitý proces projednávání, který bude vyžadovat dlouhodobou pĜípravu a využití metod
zapojování veĜejnosti. MČsto KopĜivnice má v této oblasti (jako Zdravé mČsto i jako jedno
z pĜedních mČst z hlediska zapojování veĜejnosti) jednoznaþnou výhodu dlouhodobé
a praktické spolupráce s veĜejností.
Realizace projektĤ a aktivit uvažovaných v rámci priority nebude mít žádné trvalé negativní
vlivy na životní prostĜedí. Realizace jednotlivých projektĤ mĤže mít þasovČ omezené
negativní dopady na životní prostĜedí v dĤsledku rekonstrukþních a stavebních prací (hluk,
emise do ovzduší, narušení pohody v dĤsledku zvýšené nákladní dopravy). Potenciální
negativní vlivy by se mohly projevit také v lokalitách, do nichž budou pĜemístČny aktivity
z areálu Tatra. Možné negativní vlivy opatĜení realizovaných v rámci priority byly
vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Doporuþení
PĜed realizací konkrétních projektĤ je tĜeba zajistit, aby projekty byly dobĜe pĜipravené vþetnČ
odpovídajících opatĜení na ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel (omezování
hluþnosti, prašnosti bČhem rekonstrukþních a stavebních prací, atd.). V prĤbČhu realizace
projektĤ je tĜeba kontrolovat jejich odborné provádČní a dodržování opatĜení na ochranu
životního prostĜedí a zdraví obyvatel.
Priorita I.2 Rozvoj mČstského marketingu
V pĜípadČ opatĜení zamČĜených na rozvoj mČstského marketingu byly identifikovány pouze
pozitivní vlivy na životní prostĜedí a veĜejné zdraví. V tomto opatĜení by nemČl zapadnout
význam aktivit I.2.2.6. Rozvíjení systému komunitního plánování v rámci projektu Zdravé
mČsto a místní Agenda 21, jehož vysoce pozitivní vliv se projevil nejen v dosavadním
rozšíĜení Ĝady aktivit v oblasti zapojování veĜejnosti, ale také pĜi samotné pĜípravČ
Strategického plánu.
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Doporuþení
Žádná doporuþení nejsou navrhována s výjimkou lepší propagace dosažených výsledkĤ
v oblasti komunitního plánování a kritérií místní Agendy 21 jak ve veĜejnosti KopĜivnice, tak
i na úrovni kraje (informaþní semináĜe, tisk, Internet).
Priorita I.3 Rozvoj volnoþasových aktivit
OpatĜení navrhovaná v rámci priority se zamČĜují pĜedevším na rekonstrukce, modernizace
a pĜípadnČ vybudování objektĤ a zaĜízení pro kulturu a sport (rekonstrukce kulturních domĤ,
rekonstrukce loutkového divadla, dobudování sportovnČ rekreaþního areálu „Pod ýerveným
kamenem“, zĜízení a revitalizace dČtských hĜišĢ a sportovišĢ, atd.). Všechna uvažovaná
opatĜení mají za cíl zlepšení životního prostĜedí obyvatel mČsta.
Realizace opatĜení navrhovaných v rámci priority nebude mít žádné trvalé negativní vlivy na
životní prostĜedí. Realizace jednotlivých projektĤ v rámci opatĜení mĤže mít þasovČ omezené
negativní dopady na životní prostĜedí v dĤsledku rekonstrukþních a stavebních prací (hluk,
emise do ovzduší, narušení pohody). Možné negativní vlivy opatĜení realizovaných v rámci
priority byly vyhodnoceny jako plnČ akceptovatelné.
Doporuþení
Je tĜeba zajistit, aby projekty realizované v rámci priority byly dobĜe pĜipravené vþetnČ
odpovídajících opatĜení na ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel (omezování
hluþnosti a emisí do ovzduší bČhem rekonstrukþních a stavebních prací, atd.). V prĤbČhu
realizace projektĤ je tĜeba kontrolovat jejich odborné provádČní a dodržování opatĜení na
ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel. V pĜípadČ pĜírodnČ cenných (citlivých) lokalit
– viz napĜíklad lokalita ýervený kámen - je nezbytné preferovat ochranu pĜírodních hodnot
prostĜednictvím pĜírodČ šetrných rozvojových zámČrĤ.
Priorita I.4 Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního ruchu
OpatĜení navrhovaná v rámci priority budou sloužit zejména k podpoĜe aktivit spojených
s obnovou a výstavbou zaĜízení cestovního ruchu (turistická ubytovna a skautská klubovna,
rozšíĜení ubytovacích kapacit a zkvalitnČní ubytovacích služeb, budování turistických atrakcí
a zábavních areálĤ, atd.), ale i s rozvojem informaþních služeb.
OpatĜení mĤže mít jak pozitivní, tak negativní dopady na životní prostĜedí. Z hlediska
maximalizace pozitivních a minimalizace negativních vlivĤ opatĜení na životní prostĜedí bude
rozhodující odpovČdnČ a odbornČ provedená pĜíprava projektĤ, jejich kvalitní a odbornČ
provedená realizace a v neposlední ĜadČ také správný zpĤsob provozování zaĜízení cestovního
ruchu z hlediska jejich možných vlivĤ na životní prostĜedí a obyvatele. JednoznaþnČ pozitivní
vliv bude mít realizace opatĜení pĜedevším na návštČvníky a rekreanty (zlepšení zdraví,
pozitivní psychosociální vlivy a zlepšení faktoru pohody).
Na druhou stranu mĤže mít rozvoj cestovního ruchu negativní vliv na pohodu místních
obyvatel, zejména v souvislosti nárĤstem poþtu návštČvníkĤ. Negativní dopady na pohodu
obyvatel mohou souviset také s dopravou, protože zvýšená doprava související s cestovním
ruchem mĤže zpĤsobovat další nároky na dopravní infrastrukturu a pĤsobit proti opatĜením
v oblasti snižování negativních vlivĤ dopravy. Je však nezbytné konstatovat, že rozvoj
cestovního ruchu je nezbytnou podmínkou naplnČní pĜijaté vize rozvoje mČsta a z hlediska

13

ochrany ŽP nemá pĜijatelnČjší alternativu (alternativní zamČĜení na tradice prĤmyslové
výroby).
Doporuþení
PĜi realizaci projektĤ je tĜeba zajistit, aby obnova a výstavba zaĜízení cestovního ruchu byly
provádČny odbornČ, promyšlenČ a citlivČ; aby nebyl narušen pĤvodní ráz mČsta a krajiny
necitlivými zásahy a aby nedošlo k pĜekroþení ekologické únosnosti krajiny a destrukci jejího
pĤvodního charakteru nadmČrným využíváním pĜírodních zdrojĤ. Vzhledem k charakteru
krajiny v Podbeskydí i konkurenci velmi atraktivních lokalit Moravskoslezských Beskyd se
nepĜedpokládá rozvoj cestovního ruchu, který by nebyl dimenzován pro dané území. PĜesto je
pĜi plánování zámČrĤ potĜeba zvažovat využití potenciálu atraktivit území na úkor rozvoje
atrakcí.
Posouzování konkrétních projektĤ, vyplývajících ze Strategického plán
Konkrétní vlivy na životní prostĜedí a veĜejné zdraví mohou nastat v pĜípadČ konkrétních
projektĤ realizovaných v rámci Strategického plánu rozvoje mČsta KopĜivnice pro období
2007-2022. Posouzení konkrétních projektĤ z hlediska jejich vlivĤ na životní prostĜedí
a veĜejné zdraví probČhne v rámci jejich pĜípravy a výbČru. Projekty podléhající zákonu
100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, budou
posouzeny také v rámci této procedury (EIA), projekty spolufinancované ze strukturálních
fondĤ EU dle stanovených procedur, ostatní projekty v souladu s požadavky þeské legislativy
(stavební zákon).

DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE
Výþet možných vlivĤ Strategického plánu pĜesahujících hranice ýeské republiky
ZamČĜení a rozsah koncepce nevytváĜí pĜedpoklad, že by její realizací došlo k negativním
vlivĤm, pĜesahujícím hranice ýeské republiky.
Možné ovlivnČní lokalit soustavy NATURA 2000 v souvislosti s realizací Strategického
plánu
Na základČ analýzy obsahu analytické a návrhové þásti posuzovaného Strategického plánu
rozvoje mČsta KopĜivnice ve vztahu k blízkým lokalitám soustavy NATURA 2000 (EVL
Hukvaldy a EVL Beskydy), respektive jejich pĜedmČtĤm ochrany, provedené autorizovanou
osobou hodnocení vlivĤ na evropsky významné lokality a ptaþí oblasti dle zákona þ.
114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je možno
konstatovat, že Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice nebude mít významný vliv na
území evropsky významných lokalit ani ptaþích oblastí.
DĤvodem je skuteþnost, že Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022
Ĝeší budoucí rozvoj mČsta KopĜivnice v rĤzných tematických okruzích a nenavrhuje žádné
aktivity, které by nepĜímo þi pĜímo zasahovaly mimo jeho území do lokalit systému
NATURA 2000 (do prostoru evropsky významných lokalit nebo ptaþích oblastí) þi do jejich
blízkosti.
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Lze také vylouþit eventuální dálkový vliv aktivit realizovaných (v souvislosti s realizací
Strategického plánu) na území mČsta KopĜivnice na pĜedmČty ochrany lokalit soustavy
NATURA 2000 v širším okolí mČsta. DĤvodem je skuteþnost, že pĜedmČty ochrany okolních
EVL (typy pĜírodních stanovišĢ, páchník hnČdý a ostatní evropsky významné druhy živoþichĤ
a rostlin) mají tČsnou vazbu na své biotopy na území EVL, které nebudou realizací koncepce
žádným zpĤsobem dotþeny.
Posuzovaný Strategický plán není nástrojem managementu lokalit soustavy NATURA 2000,
jedná se o nástroj rozvoje mČsta. Posuzovaná koncepce ve svém textu neĜeší problematiku
soustavy NATURA 2000.
Výše uvedené odborné vyjádĜení není vyhodnocením vlivu koncepce na evropsky významné
lokality a ptaþí lokality dle §45h, i zákona 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny,
v platném znČní.
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Hodnocení vlivĤ priorit neveĜejné zdraví
Hodnocení vlivĤ Strategického plánu rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007-2022 na
zdraví obyvatel bylo provedeno þlenkou týmu Ing. Sulka , která je držitelem osvČdþení pro
posuzování vlivĤ na lidské zdraví. Níže v textu jsou uvedeny cíle zdravotní politiky a dále
pak tabulky hodnocení vlivĤ koncepce na veĜejné zdraví.
Cíle zdravotní politiky
Pro hodnocení vlivĤ na zdraví byly použity cíle Komunitního zdravotního plánu mČsta
KopĜivnice, relevantní Strategickému plánu mČsta. Cíle obou strategických dokumentĤ se
z velké míry kryjí. Strategické plánování vþetnČ zdraví, otevĜenost procesu, znalosti
místních hodnot, ale také bolestivých bodĤ, možností a ohrožení vypovídají o tom, že
zdravé mČsto KopĜivnice je schopné si se svými komunitními politikami poradit.
Tabulka E1 Relevantní cíle Komunitního zdravotního plánu mČsta KopĜivnice
A.1.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
C.4.
C.8.
C.9.
C.b.2.
C.b.3.
C.b.4.
D.1.
D.2.
D.6.
E2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.5.
E.6.
F.1.
F.5.

Komunitní zdravotní plán mČsta KopĜivnice (cíle použité k hodnocení)
Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji mČsta
Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizaþních chorob
Duševní a fyzické zdraví bude v rovnováze
Zlepší se propagace zdravého životního stylu a zdravé výživy
Bude vČnována pozornost problematice onkologických onemocnČní
Bude zlepšeno soužití zvíĜat a obyvatel ve mČstČ
Bude zajištČna þistota tokĤ
Bude Ĝešena problematika odpadĤ
Bude prodloužena životnost stávajících domĤ a zlepšena kvalita bydlení
Bude zajištČno bydlení pro sociálnČ slabší, znevýhodnČné obyvatele
i nepĜizpĤsobivé obyvatele
Bude zajištČno bydlení pro mladé
Zlepší se sociální klima ve školách a tĜídách
Školy a školky budou svými výchovnými programy smČĜovat ke zdravému
životnímu stylu
Bude se dále rozvíjet dopravní výchova
Ve mČstČ budou zajištČny kvalitní sociální služby pro seniory
Ve mČstČ budou zajištČny kvalitní sociální služby pro postižené
Ve mČstČ budou zajištČny kvalitní sociální služby pro rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
ěešení problematiky soužití s nepĜizpĤsobivými obþany
Bude nadále kvalitnČ zajišĢována prevence kriminality, protidrogová prevence
a prevence jiných závislostí
ěešení problematiky soužití s nepĜizpĤsobivými obþany
Bude nadále kvalitnČ zajišĢována prevence kriminality, protidrogová prevence
a prevence jiných závislostí
Budou zajištČny podmínky pro volnoþasové a rekreaþní aktivity
Ve mČstČ budou podporovány a propagovány volnoþasové aktivity pro
veĜejnost
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Doporuþení
Na základČ provedeného základního hodnocení vlivu Strategického plánu na veĜejné zdraví
se doporuþuje doplnit vizi mČsta takto:
• Bude mČstem pĜitažlivým pro obþana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavČt na silné automobilové tradici, na širokém
spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdČlaných
a zdravých lidech.
• Bude zdravým mČstem s moderním centrem nabízejícím široké spektrum služeb
rostoucímu poþtu obyvatel.
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Tab.1.: Vazby priorit a opatĜení Strategického plánu mČsta KopĜivnice na Plán zdraví a kvality života KopĜivnice
v rámci problémové oblasti Ekonomický potenciál a rozvoj lisdkých zdrojĤ
Charakteristika: Ekonomický potenciál
Priorita E.1. - Rozvoj podnikání zejména malého a stĜedního
OpatĜení: E.1.1 Využití vhodných ploch a objektĤ pro rozvoj podnikání a služeb
OpatĜení: E.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury a služeb pro podnikatele
OpatĜení: E.1.3 VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ
Priorita E.2. - Rozvoj vzdČlávání
OpatĜení: E.2.1 ZajištČní celoživotního vzdČlávání v rámci rozvoje lidských zdrojĤ
OpatĜení: E.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví jsou
ambivalentní.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví mĤže být
pozitivní.

Popis vazby:
Zvyšování zamČstnanosti vytvoĜí obecnou podmínku pro
rozvoj zdraví. Na druhé stranČ nové technologie, zejména
uvnitĜ zástavby, mohou negativnČ ovlivnit bezprostĜední
okolí vþetnČ zdraví a pohody obyvatel hlukem, prachem a
plynným zneþištČním. VytvoĜení databáze vhodných ploch a
objektĤ vhodných pro podnikání,revitalizace
brownfields,vymístČní nevhodných výrob z centra mČsta a
další opatĜení vytvoĜí podmínky pro zlepšení péþe o
udržitelný rozvoj,o životní prostĜedí a veĜejné zdraví
VytváĜení podmínek pro podnikatele k uplatĔování ochrany
zdraví a udržitelného rozvoje pĜi pĜípravČ zámČrĤ a jejich
realisaci Rozvoj infrastruktury pro vzdČlávání patĜí mezi
hlavní opatĜení v rámci rozvoje mČsta v oblasti udržitelného
rozvoje a vytváĜení zdravých podmínek pro dČti
Ve výuce realizovat programy ke zdravé výživČ a životnímu
stylu. ZaĜazování problematiky prevence civilizaþních chorob
do poradenských akcí podnikatele Zapojování podnikĤ do
pragramu“Zdravý podnik“a spolupráce v programech podpory
zdraví a programu“Zdravé mČsto! Školní a mimoškolní

Podmínky/Rizika:
Rozvojové plochy hodnotit spolu s rozvojovými technologiemi,
využívat rozptylových studií k imisnímu vyhodnocení. Území
KopĜivnice je pravdČpodobnČ zneþištČno þásticemi o velikosti PM10
více, než povoluje roþní imisní limit z NaĜízení vlády 597/2006 Sb.
Další pĜíspČvek zneþištČní þásticemi pĜinese pravdČpodobnČ nárĤst
úmrtnosti a nemocnosti se zvýšením koncentrací související.
Respektování územního plánu KopĜivnice.
Podmínkou je, aby výbČr ploch a objektĤ splĖoval požadavky na
ochranu životního prostĜedí a veĜejného zdraví,zejména na ochranu
pĜed hlukem pĜedevším území a objektĤ vyžadujících zvláštní
ochranu-zaĜízení zdravotnická, školská,sociální péþe,bydlení
Centrum vzdČlávání pro podnikatele Podmínkou je Ĝešení v souladu
s požadavky na ochranu veĜejného zdraví
VytvoĜení podmínek v podnikání v produkci zdravé výživy,
Poradenství v oboru zdravé výživy, pohybu a zdravého životního
stylu. VzdČlávání uþitelĤ, dČtí, ale i starší populace v zásadách
zdravého života jako prevence chronických nemocí a þasného stárnutí.
VytvoĜení podmínek pro vzdČlávání zdravotnických, sociálních
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vzdČlávání v oblasti prevence civilizaþních chorob má velký
význam v podpoĜe a ochranČ veĜejného zdraví
Rekvalifikaþní programy a další související aktivity mají
význam pro Ĝešení nezamČstnanosti,která pĜedstavuje
významný negativní faktor pro zdravotní stav obyvatelstva
vþetnČ prevbence nádorových a kardiovaskulárních chorob.
Do výuky ve školách, stĜedních školách, celoživotních
vzdČlávacích cyklech zaþlenit i zásady duševní hygieny a
selfmanagementu a také prevenci závislostí.

pracovníkĤ a pracovníkĤ neziskových organizací o stárnutí, stáĜí a jeho spec
požadavcích vþetnČ terapie starších osob..
Zapracování programĤ podpory zdraví do školních osnov a do osvČtových a
akcí pro veĜejnost a pĜíslušných cílových skupin obyvatelsrva

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

VytvoĜit nabídku kurzĤ.

B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví mĤže být
pozitivní

Do výuky ve školách, stĜedních školách, celoživotních
vzdČlávacích cyklech zaþlenit i zdravý životní styl a zdravou
výživu.

VytvoĜení podmínek v podnikání v produkci zdravé výživy,
Poradenství v oboru zdravé výživy, pohybu a zdravého životního
stylu

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Do celoživotního vzdČlávání zaþlenit i problematiku
onkologických nemocí, na které se nejþastČji umírá.

Do vzdČlávání pro vybrané skupiny zdravotníkĤ patĜí i znalosti o
zacházení, životČ a ošetĜování onkologicky nemocných.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví mĤže být.

Zlepšení stavu škol,vybavení,školních hĜišĢ má význam i pro
prevenci úrazĤ

VzdČlávání, zejména starších obþanĤ a jejich peþovatelĤ o prevenci
úrazĤ ve stáĜí. ZaĜazování problematiky prevence pracovních
úrazĤ,první pomoci a ochrany zdraví pĜi práci do akcí pro podnikatele

C.1.
Budou
rekonstruována
centra a další zóny
mČsta.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je
+

VymístČní nevhodných výrob z centra mČsta vytvoĜí
podmínky pro rekonstrukci centra a dalších zon mČsta a
podmínky pro rozvoj služeb a podnikání s takovým
provozem který nebude mít negativní vliv na okolí

Podmínkou je ,aby pro rekonstrukce byly vybírány jen takové
objekty,které nenarušují okolí a odpovídají pĜíslušné zonČ a provádČní
rekonstrukþních prací bylo provádČno zpĤsobem ,který nebude
negativnČ nad míru ovlivĖovat okolí

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je negativní.

Nové technologie, zejména uvnitĜ zástavby, mohou
negativnČ ovlivnit bezprostĜední okolí vþetnČ zdraví a

Rozvojové plochy hodnotit spolu s rozvojovými technologiemi,
využívat rozptylových studií k imisnímu vyhodnocení. Území
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pohody obyvatel hlukem, prachem a plynným zneþištČním.
Návaznost na ekologickou výchovu se zamČĜením na
problematiku lokálních topenišĢ
C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.
C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.
C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.
D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.

KopĜivnice je pravdČpodobnČ zneþištČno þásticemi o velikosti PM10
více, než povoluje roþní imisní limit z NaĜízení vlády 597/2006 Sb.
Další pĜíspČvek zneþištČní þásticemi pĜinese pravdČpodobnČ nárĤst
úmrtnosti a nemocnosti se zvýšením koncentrací souvisejí. ZaĜazování
problematiky ochrany ovzduší do akcí pro podnikatele

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

ZaĜazování problematiky ochrany vod do akcí pro
podnikatele
ZaĜazování problematiky odpadĤ do akcí pro podnikatele

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.
Vazba opatĜení k cílĤm
je kladná

Zapojení do programĤ“Zdravá škola“a“Zdravá
školka“,Prevence sociálnČ patologických jevĤ na
školách,spolupráce rodiny a školy Realizace zámČrĤ zlepší
celkovou situaci ve školách
Cíle jsou shodné. V rámci Zdravého mČsta KopĜivnice se již
dČti ve školkách setkají s výchovou ke zdravému životnímu
stylu. Vazba pĜímá.Zapojení do programĤ“Zdravá
škola“a“Zdravá školka“

VzdČlávání uþitelĤ v boji proti šikanČ a o práci s dČtmi z vylouþených
sociálních skupin. PĜedškolní pĜíprava dČtí z etnických minoritních
skupin.
Podpora aktivit v mateĜských školách a mateĜském centru.
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D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Cíle jsou shodné.

Dopravní výchova patĜí do výchovy dČtí na všech stupních vzdČlávání.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

.

Udržení starších obyvatel v pracovním procesu je levnČjší investice,
než výstavba peþovatelských zaĜízení. Realizace programĤ k udžení
seniorĤ v práci. UzpĤsobení pracovišĢ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví kladná

E.4. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
zajištČny kvalitní
zdraví je kladná.
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
Vazba opatĜení k cílĤm
problematiky soužití zdraví není.
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
E.6. Bude nadále
Vazba opatĜení k cílĤm
kvalitnČ zajišĢována
zdraví kladná.
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny Vazba opatĜení k cílĤm
podmínky pro
zdraví kladná.
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
podporovány a
zdraví není.
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

ZaĜazování zdravotnČ postižených do pracovního procesu,terénní
služby pro zdravotnČ postižené

Sociální službou jsou i poradenské þinnosti

Kursy a semináĜe pro skupiny ohrožené sociálním vylouþení o pĜípravČ
k rodiþovství, výchovČ dČtí a Ĝešení rodinných problémĤ.

Cíle se mohou potkat.

Informovanost rozvojových podnikatelĤ o addikci, drogách,
alkoholismu a získání jejich spolupráce.Prevence závislostí patĜí i do
výuky na základní škole.

Cíle se shodují. VzdČlávání , zejména mimoškolní, ale i
celoživotní vzdČlávání je využitím volného þasu.

Podpora obou škol umČní, jazykové výuky, z cílové skupiny
nevynechat i seniory.

Cíle se shodují. VzdČlávání , zejména mimoškolní, ale i
celoživotní vzdČlávání je využitím volného þasu.

Podpora obou škol umČní, jazykové výuky, z cílové skupiny
nevynechat i seniory.
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Tab.2.: Vazby priorit a opatĜení Strategického plánu mČsta KopĜivnice na Plán zdraví a kvality života v rámci
problémové oblasti: Doprava, infrastruktura a životní prostĜedí
Charakteristika: Doprava, infrastruktura a životní prostĜedí
Priorita: D.1 Zlepšení dopravní obslužnosti, bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu
OpatĜení: D.1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
OpatĜení: D.1.2 Úprava a doplnČní sítČ pozemních komunikací pro provoz motorových vozidel vþetnČ dopravy v klidu
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Popis vazby:
OpatĜení strategie realizuje zásady udržitelnosti vþetnČ
podpory zdraví. PodpoĜení infrastruktury pro veĜejnou
dopravu vede sekundárnČ ke snížení IAD.

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

VeĜejná doprava vede ke snížení emisí z osobních automobilĤ
a finálnČ snižuje aditivní riziko úmrtnosti na onemocnČní
kardiovaskulárního aparátu, dýchacích cest a nádorových
onemocnČní. Prevencí civilizaþních chorob je zdravý pohyb,
jímž je používání kola jako dopravního prostĜedku až do
vysokého vČku.

Podmínky/Rizika:
DoplnČní sítČ komunikací nesmí pĜinést žádný další dopravní hluk,
pĜekraþující limity a imisní zátČž. Hluková studie, kterou mČsto
zajistí, je prvním krokem k odstranČní hlukových zátČží a obtČžování
obyvatel hlukem. Ke zkulturnČní zastávek veĜejné dopravy patĜí i
jejich bezbariérovost, napĜ. odstranČní rozdílu mezi vstupem do busu
a stanicí. U pĜístupových komunikací k prĤmyslové zónČ zohlednit i
možnost cyklodopravy. Zvažovat umístČní parkovacího domu, který
koncentruje IAD do jednoho místa a citlivČ vyĜešit protihlukovou
ochranu. Výsadba zelenČ není dostateþnou protihlukovou ochranou,
pokud nemČĜí nČkolik desítek metrĤ. Kruhové objezdy pĜinesou
snížení emisí pĜi jízdČ. Obchvat Vlþovic a severní obchvat je
podmínkou udržitelnosti prostĜedí a života v obytné zónČ.
Dostatek dopravních prostĜedkĤ v dobrém technickém stavu, úprava
zastávek, jejich prĤbČžná údržba.
.
Podmínkou je integrace veĜejné dopravy.
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B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

Zlepšení povrchĤ komunikací, kruhové objezdy, obchvat
Vlþovic a severu mČsta zklidní hluk v obytné zónČ, což
pĜispČje ke snížení tenze vedoucí ke zhoršení duševních
chorob, pĜedstavuje prevenci dekompenzací a udržuje duševní
zdraví.
Zlepšením dopravní obslužnosti - lepší dostupnost
zamČstnání služeb apod.= lepší duševní pohoda ,

B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je s nepĜíliš
výrazným vztahem

Realizace obchvatĤ, lepších povrchĤ a kruhových objezdĤ
povede k e snížení emisí a imisí a s dopravou související
karcinogenní zneþištČní se nebude moci uplatnit. Snížení
hluku z dopravy pĜinese i urþitou úlevu pĜi vnímání
negativních projevĤ onkologických nemocí, jako je bolest.

B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Dojde ke snížení poþtu úrazĤ z dopravy.

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Realizace obchvatĤ, lepších povrchĤ a kruhových objezdĤ
povede ke snížení otČru pneumatik automiblĤ, zmenšení
poþtu studených startĤ pĜinášejících emise benzenu a benzoa-pyrenu. PlnČní tohoto opatĜení je z hlediska zdraví
významné.

C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

PĜi stanovení postupu realizace aktivit vycházet z hlukové studie a
zohlednit poþet obyvatel, kterým stavby pĜinesou prospČch. (ticho)
Zavedení páteĜní veĜejné dopravy ve mČstČ a její integrace s ostatní
dopravou, která bude respektovat požadavky imobilních obyvatel, ej
žádoucí..
Uprava komunikací, vylepšení þekáren a ostrĤvkĤ, zajištČní
optimálních spojĤ, úklid zastávek i dopr. prostĜ.,bezpeþnostní prvky v
dopravČ

Analýza dopravních nehod v mČstČ a následné Ĝešení Ĝízení dopravy
(znaþky, pĜechody) je prvním krokem ke snížení poþtu nehod chodcĤ a
cyklistĤ.
ZajištČní kurzĤ první pomoci i pro sociálnČ vylouþené skupiny. Cílená
kampaĖ k prevenci úrazĤ ve stáĜí
Vhodná úprava tras, zastávek vþetnČ využití zpomalovacích pásĤ
v okolí zastávek a pĜechodĤ, školení ĜidiþĤ v první pomoci
Stanovit postup staveb na základČ zneþištČní mČsta. Otázka stáĜí
vozového parku, a event. zvýšeného množství dopr. prostĜedkĤ
Obnova vozového parku, dĤsledný úklid komunikací

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je
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C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.
C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.
D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Realizace obchvatĤ na cestČ k prĤmyslové zónČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

ZajištČním možnosti snadnČjšího nástupu do dopravních
prostĜedkĤ i pro postižené

Vybudování vhodných zastávek , úprava stávajících pro možnost
nástupu i postiženým obþanĤm
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E.4. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
zajištČny kvalitní
zdraví není.
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
Vazba opatĜení k cílĤm
problematiky soužití zdraví není.
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
Vazba opatĜení k cílĤm
E.6. Bude nadále
zdraví není.
kvalitnČ zajišĢována
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny Vazba opatĜení k cílĤm
podmínky pro
zdraví slabá.
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
podporovány a
zdraví není.
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

V místních þáststech Lubina, Mniší a Vlþovice chybí plochy pro volný
þas a sport.
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Charakteristika: Doprava, infrastruktura a životní prostĜedí
Priorita: D.2 Zlepšení podmínek pro bezpeþnost a plynulost cyklistického a pČšího provozu PR OVOZU


              ! 

BEZPEýNOST A PLYNULOST

CYKLISTICKÉHO A PċŠÍHO PROVOZU
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
je kladná

Popis vazby:
SplnČní cíle je pro zdraví obþanĤ nezbytné.

Podmínky/Rizika:
Realizace aktivit strategie, doplnČní významných turistických cest,
signalizaþních zaĜízení na pĜechodech komunikací. NetradiþnČ
vysoký poþet osob docházejících do práce

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Realizace úprav povede k udržení zdravého návyku obþanĤ,
kteĜí pracují v prĤmyslové zónČ, chodit pČšky, nebo používat
kol.

Nezapomínat na zajištČní možnosti ukládat kolo ve a u veĜejných institucích
obchodech a v místČ pracovištČ. Nutná je úprava dalších turistických tras ve
mČstČ.
VytvoĜení sítČ atraktivních turistických cest by zvýšilo pĜitažlivost
mČsta pro turisty.

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
je kladná

SplnČní cíle je pro zdraví obþanĤ pĜirozené. Zdravý pohyb na
kole nebo chĤze je v souþasnosti dobrým návykem, je chápán
spíše jako potĜeba, než þinnost pro zlepšení zdraví.

Posílení pozitivní vazby obþanĤ – chĤze a cyklistika.

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.
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onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

SplnČní cíle povede ke zvýšení bezpeþnosti chodcĤ
V okrajových þástech mČsta je velmi potĜebné vytvoĜit
bezpeþné chodníþky a cesty pro pČší.

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Udržení významného pĜispČní chĤze k dopravČ do práce je
prevencí dojíždČní automobilem.

C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.
C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.
C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Propagace bezpeþné chĤze po mČstČ. PĜechody pro chodce u
frekventovaných ulic vystrojit svČtelnou signalizací

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
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D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.
E.4. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
problematiky soužití
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
E.6. Bude nadále
kvalitnČ zajišĢována
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny
podmínky pro
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou

Vazba opatĜení k cílĤm
není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví pozitivní.

PlnČní cíle zdraví a cíle strategie jsou soubČžné.

PlnČní cíle zdravotního plánu je podmínkou.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
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podporovány a
zdraví není.
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

Charakteristika: Doprava, infrastruktura a životní prostĜedí
Priorita: D.3– Rozvoj technické infrastruktury
OpatĜení:D.3.1 Dobudování systému þistoty vodních tokĤ a likvidace odpadních vod
OpatĜení:D.3.2 Modernizace tepelného hospodáĜství
OpatĜení:D.3.3 Modernizace a rozšíĜení inženýrských sítí
OpatĜení: D.3.4.- Rozvoj bydlení, pĜíprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu
OpatĜení: D.3.5 – PĜedcházení povodĖovým škodám
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Popis vazby:
ýistČjší vodní toky po doplnČní stupnČ odfosfátování zamezí
eutorfizaci toku a zvýší možnost rekreaþního využití vody.
Vybudování ýOV ve Mniším, LubinČ a Vlþovicích sníží
možnost kontaminace pĤdy a podzemních vod mikrobielním,
pĜípadnČ pathogenním zneþištČním, dusiþnany a þpavkem.

Podmínky/Rizika:
Zajistit dochlorování zdroje pitné vody v Mniším.

Rozvoj bydlení vázat též na vznik chránČného bydlení pro
duševnČ choré osoby.
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B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

RozšíĜení þistírny odpadních vod a realizace þištČní
odpadních vod v Mniším, LubinČ a Vlþovicích splní cíle
strategického plánu i Plánu zdraví mČsta KopĜivnice. Úprava
koryta KopĜivniþky, Lubiny, Sýkoreþku , Babincova Potoka,
mlýnských náhonĤ ve Vlþovicích a LubinČ zvýší možnost
samoþištČní prostĜednictvím pobĜežní flory.

C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví mĤže být
ambivalentní.

Perspektivní rozšiĜování infrastruktury pro bydlení musí
zohlednit o nakládání s odpady a jejich odstraĖování.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

ProtipovodĖová opatĜení zvýší bezpeþnost obþanĤ a jsou i
prevencí pĜípadĤ poranČní pĜi povodni.

ěešit rozvoj mČsta v rámci zastavČných ploch.
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C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.
D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.
E.4. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Zlepšení stavu panelových domĤ a ostatních bytových domĤ
v majetku mČsta , zlepšení architektonického Ĝešení bytĤ,
smČrované k zajištČní lepších podmínek k bydlení, rozvoji
osobnosti a využití volného þasu podmiĖuje i udržení a
rozvoj zdraví.

Bezbariérovost a umožnČní bydlení osobám starším a tČlesnČ
postiženým je nutná.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví pozitivní.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
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rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
Vazba opatĜení k cílĤm
problematiky soužití zdraví není.
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
E.6. Bude nadále
Vazba opatĜení k cílĤm
kvalitnČ zajišĢována
zdraví není.
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny Vazba opatĜení k cílĤm
podmínky pro
zdraví pozitivní.
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
podporovány a
zdraví pozitivní
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

Rozvoj bydlení vázat i na možnosti využití volného þasu a
umožnČní sportovní þinnosti.

Realizace sportovních hĜišĢ zejména Vlþovicích, LubinČ a Mniším.

Charakteristika: Doprava, infrastruktura a životní prostĜedí
Priorita: Priorita D. 4 – Zlepšování životního prostĜedí
OpatĜení: D.4.1 ěešení starých ekologických zátČží a „brownfields“
OpatĜení: D.4.2 VytvoĜení systému poskytování informací o životním prostĜedí
OpatĜení: D.4.3 Ochrana pĜed vlivy poškozujícími zdraví obyvatel
OpatĜení:D.4.4 Zlepšení kvality zelenČ
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PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Popis vazby:
Cíle jsou shodné. Pro udržitelné zdraví je nezbytné i
udržitelné životní prostĜedí. SplnČní opatĜení a jejich aktivit
sníží riziko poškození zdraví

Podmínky/Rizika:
Dálkový pĜenos zneþištČní ze zdrojĤ mimo obec mĤže pĜedstavovat
velkou þást imisí a není v moci mČsta KopĜivnice tuto negativitu
odstranit.

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

Zlepšování životního prostĜedí, odstraĖování lokálních emisí
prachu pĜedstavuje i prevenci nemocnosti dýchacích cest,
kardiovaskulárních a nádorových onemocnČní. Snížení
hlukové zátČže z dopravy je prevencí obtČžování. Pásy zelenČ
nejsou adekvátní ochranou proti hluku, jsou estetickým
Ĝešením.

PlnČní programu snížení emisí MSK , ekologizace lokálních topenišĢ,
osvČta obþanĤ, spalujících odpady v lokálních topeništích, je nutná.
Udržení plynofikace v ekologizovaných zdrojích je nezbytné výchovou a os
majitelĤ zdrojĤ.
PĜi doplnČní zelenČ v intravilánu mČsta vybírat vhodné druhy, které
NepĜinesou zdroj alergií.

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

OdstranČní hluku pĜispívá ke stabilizaci a prevenci zhoršení
duševních nemocí. Snižuje neurotizaci populae.

Realizace dopravní regulace ke snížení hluku a emisí z motorových
vozidel, úprava povrchĤ vozovek, snížení rychlosti
automobilĤ..Podmínkou je provedení hlukové studie s následnými
protihlukovými opatĜeními. UpozorĖujeme, že veĜejnou zeleĖ
v ochranČ proti hluk nelze jednoduše používat. Podle US FHWA(US
federace provozovatelĤ dálnic) je redukce o 1 – 3 dB spojena se
vzrostlým silným lesem s dĜevní masou s hlubokým podrostem o šíĜce
30 m. Musí jít o kompaktní blok, který musí vést podél smČru šíĜení
zvuku. NemĤže jít o ojedinČlé stromy nebo o nČkolik Ĝad stromĤ.

B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

OdstranČní zneþištČní prachem s obsahem polycyklických
aromatických uhlovodíkĤ je i prevencí vzniku nádorových
nemocí.

Prevence onkologických nemocí je potĜebná zejména ve skupinách
populace ohrožené sociálním vylouþením (etnikum, nízký pĜíjem,
alkoholici),tyto skupiny jsou ohroženy daleko více než skupiny
majoritní.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
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C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Cíle jsou shodné, zlepšení kvality ovzduší se projeví
pozitivnČ na nemocnosti dýchacích cest a kardiovaskulárních
onemocnČních..

SplnČní plánu snížení emisí MSK.

C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Hluk zpĤsobený zvíĜaty mĤže negativnČ ovlivĖovat pohodu
obyvatel panelových domĤ VytvoĜení napĜ. zón pro pejskaĜe,
tak aby to nenarušovalo
životní prostĜedí.

C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.
C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Cíle jsou shodné.

VyĜešení pĜípadné hluþnosti míst, kde žije víc zvíĜat – psĤ. ěešení
soužití obyvatel a domácích miláþkĤ v rámci stanov spoleþenství
majitelĤ bytĤ. VytvoĜení napĜ. zón pro pejskaĜe, tak aby to
nenarušovalo
životní prostĜedí.
VytvoĜení podmínek pro realizaci dostavby stupnČ þištČní vod
k odstranČní fosforu.
Pokraþování v kampaních zdravého mČsta KopĜivnice, vedených ke
tĜídČní odpadu je žádoucí. Sanace staré ekologické zátČže je prevencí
senzitizace populace, vnášení , byĢ i nepatrné, toxických lýtek do
prostĜedí a pĜípadného zdravotního rizika.

C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.
D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Cíle jsou shodné.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
není.

Vhodné je vázat propagaci a výuku zdravého životního stylu a
ochrany a péþe o životní prostĜedí.
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ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.
E.4. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
problematiky soužití
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
E.6. Bude nadále
kvalitnČ zajišĢována
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny
podmínky pro
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou
podporovány a
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví pozitivní.

Zdravé životní prostĜedí je podmínkou pro rozvoj sportu a pohybové
aktivity v pĜímČstských oblastech.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví pozitivní

Zdravé životní prostĜedí je podmínkou pro rozvoj sportu a pohybové
aktivity v pĜímČstských oblastech.
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Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

Tab.6.: Vazby priorit a opatĜení Strategického plánu mČsta KopĜivnice a Plánu zdraví a kvality života v rámci
problémové oblasi: Sociální zázemí
Charakteristika: Sociální zázemí
Priorita S. 1 - Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
S.1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb a infrastruktury pro všechny skupiny obyvatel a jejich propagace
S.1.2 Rekonstrukce a výstavba zaĜízení poskytujících sociální služby
S.1.3 VytváĜení a zlepšování podmínek pro zdravotnČ postižené a obþany ohrožené sociálním vylouþením
Priorita S.2 – Bezpeþnost a prevence kriminality
S.2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištČní bezpeþnosti a prevence kriminality
S.2.2 Informovanost, výchova k bezpeþí
S.2.3 ěešení problematiky sociálnČ nepĜizpĤsobivých obþanĤ
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví jsou ve shodČ.

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Popis vazby:
Udržení a zlepšení stavu chronicky nemocných a tČlesnČ
postižených. Udržení jejich života v domácích podmínkách a
mezi blízkými osobami a posílení þlenĤ rodiny k péþi o
dlouhodobČ nemocné a postižené, vþetnČ dČtí, jsou zámČrem
aktivit, uvedených ve strategii.

Podmínky/Rizika:
Realizace aktivit k rekonstrukci budov, kde jsou umístČny soc. služby,
vybudování domova pro seniory, dietního stravování, podmínek pro
stabilizaci praktických lékaĜĤ a stomatologĤ.

..
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B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví kladná.

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví

C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.
C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.
C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Nutno zajistit prevenci onkologických nemocí u osob ohrožených
sociálním vylouþením, u kterých se vliv determinant zdraví mĤže
potencovat.

Výchova k bezpeþnosti je významnou prevencí úrazĤ.

Výchovu smČĜovat i ke starším obþanĤm, osamČlým osobám, nebo
vylouþeným z jiných dĤvodĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví
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C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.
D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.
E.4. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
problematiky soužití
s nepĜizpĤsobivými

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Podmínkou je splnČní aktivit ze strategie (startovací byty, sociální
v´bydlení, bezbariérové bydlení vþetnČ školy.)

Realizace aktivit strategie zajistí splnČní cíle Zdravotního
plánu.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Výchova pedagogĤ – prevence šikany, integrace vylouþených dČtí do
školy, školky, tĜídy. Psychologické poradenství pro dČti.

Vazba opatĜení k cílĤm
není.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Cíle jsou shodné.

SplnČní aktivit strategie.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

Cíle jsou shodné.

SplnČní aktivit strategie.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Cíle jsou shodné.

SplnČní aktivit strategie. Poradenství pro rodiny.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná

Cíle jsou shodné.

SplnČní aktivit strategie.

38

obþany.
Vazba opatĜení k cílĤm
E.6. Bude nadále
zdraví je kladná.
kvalitnČ zajišĢována
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny Vazba opatĜení k cílĤm
podmínky pro
zdraví není..
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
podporovány a
zdraví není.
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

Cíle jsou shodné.

SplnČní aktivit strategie

.
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Tab.5.: Vazby priorit a opatĜení Strategického plánu mČsta KopĜivnice a Plánu zdraví a kvality života v rámci
problémové oblasti: Image mČsta
1. Charakteristika: Image mČsta
Priorita I.1. - VytvoĜení a zvýraznČní atributĤ KopĜivnice jako mČsta
OpatĜení: I.1.1 VytvoĜení reprezentativního centra s moderním architektonickým Ĝešením
OpatĜení: I.1.2. Zlepšení architektonického vzhledu mČsta
Priorita I.2. – Rozvoj mČstského marketingu
OpatĜení: I.2.1. Zavedení systému mČstského marketingu
OpatĜení: I.2.2 Realizace komunikaþní strategie se zapojením veĜejnosti do rozhodovacích procesĤ
Priorita I.3. – Rozvoj volnoþasových aktivit
OpatĜení: I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury
OpatĜení: I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury
OpatĜení: I.3.3 ZkvalitnČní podmínek pro využití volného þasu
Priorita 1.4.- Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního ruchu
OpatĜení: I.4.1 Spolupráce s partnery pĜi koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu
OpatĜení: I.4.2 Rozvoj aktivit, produktĤ a služeb v cestovním ruchu
OpatĜení: I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
PoĜ.þ.

Cíle Z 21
A.1. Hodnoty zdraví
a udržitelný rozvoj
budou sledovány
v rozvoji mČsta.

Vazba
Vazba opatĜení a cílĤ
zdraví je zejména
k volnoþasovým.
Aktivitám, hlavnČ
sportu, a k rozvoji
cestovního ruchu.

Popis vazby:
RozšíĜení zelenČ, regenerace starých budov þi sídlišĢ, úprava
komunikací povedou jednoznaþnČ k vČtší pohodČ obyvatel.
Pohyb ve zdravČjším prostĜedí bude též zdravČjší

Podmínky/Rizika:
VytvoĜení nabídky aktivit ke zdraví, drogové prevenci a prevenci
alkoholismu a tabakismu Dbát na ochranu obyvatel v okolí
provádČných rekonstrukcí jak z hlediska úrazovosti tak z hlediska
zvýšené prašnosti. Postupovat urychlenČ, systematicky, co nejmenší
rozestavČnost, rychlé dokonþení a následný úklid.
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OpatĜení a aktivity podporující modernizaci a rozvoj
sportovní infrastruktury , využívání volného þasu a pĜi rozvoj
cestovního ruchu vedou k udržení a prodloužení aktivního
produktivního života, prevenci hypercholesterolemie, diabetu
a pohybových onemocnČní. Nabízené aktivity mohou ovlivnit
respektive vzbudit zájem o vlastní zdraví, ukázat, jak jej
zlepšit, pomoci pĜi zbavování se škodlivých návykĤ
Zlepšení vzhledu mČsta spolu se zlepšením fyzických
podmínek k životu pĜispČje k udržení pohody obyvatel , což
pĜedstavuje také rovnováhu fyzického zdraví a zdraví duše.

SportovištČ a aktivity realizovat v þistém prostĜedí neovlivĖovaném
zneþištČním z dopravy a místních zdrojĤ.
Rozvoj cestovního ruchu vhodnČ spojit s rozvojem turistiky, chĤze
a cyklistiky. Programy dobĜe propagovat

B.1. Budou probíhat
programy a služby
pro prevenci
civilizaþních chorob.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je kladná.

B.2. Duševní a
fyzické zdraví bude
v rovnováze.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

B.3. Zlepší se
propagace zdravého
životního stylu a
zdravé výživy.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je pozitivní.

Atraktivní nabídka aktivit podporujících zdraví bude lépe
pĜijímána v novČ vzniklém pĜíjemném prostĜedí, což mĤže
ještČ umocnit pĜípadná nabídka zdravých jídel v restauracích a
dalších stravovacích provozech

V rámci cestovního ruchu a stravování realizovat i zdravou výživu,
která spolu s rozvojem pohybu je atributem zdravého životního stylu.
Zdraví prospČšné aktivity vþetnČ zdravých jídel propagovat s ohledem
na všechny skupiny veĜejnosti (vČk, zdČlání a další sociální aspekty

B.4. Bude vČnována
pozornost
problematice
onkologických
onemocnČní.
B.5. Bude vČnována
pozornost
problematice
úrazovosti a první
pomoci.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je¨kladná.

PĜíjemné prostĜedí vytváĜí možnost pĜíjemného zážitku –
pozitivní vliv na nemocného

Podpora aktivit onkologických pacientĤ v rámci rozvoje cestovního
ruchu, umožnit sport osobám s omezeními. PĜíjemné prostĜedí vytváĜí
možnost pĜíjemného zážitku – pozitivní vliv na nemocného

C.2. Zlepší se kvalita
ovzduší ve mČstČ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je negativní.

SouþasnČ vytvoĜit podmínky pro Ĝešení sociálních problémĤ a
kriminality.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

Cestovní ruch zajišĢovaný IAD pĜinese zvýšené zneþištČní
ovzduší ve mČstČ.

ZaĜízení cestovního ruchu realizovat mimo obytná centra v pĜíjemném
prostĜedí podhĤĜí Beskyd.
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C.4. Bude zlepšeno
soužití zvíĜat a
obyvatel ve mČstČ.
C.8. Bude zajištČna
þistota tokĤ.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Urþení vhodných ploch pro venþení , zajištČní psího útulku
pro nalezence

Dodržování zejména bezpeþnostních a hygienických pravidel venþení,
dĤsledná kontrola jejich dodržování, dostateþné množství košĤ a
dalších pomĤcek k likvidaci exkrementĤ

C.9. Bude Ĝešena
problematika
odpadĤ.
C.b.2. Bude
prodloužena
životnost stávajících
domĤ a zlepšena
kvalita bydlení.
C.b.3. Bude
zajištČno bydlení pro
sociálnČ slabší,
znevýhodnČné
obyvatele i
nepĜizpĤsobivé
obyvatele.
C.b.4. Bude
zajištČno bydlení pro
mladé.
D.1. Zlepší se
sociální klima ve
školách a tĜídách.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví. je bez vztahu.
PĜi vylepšování vzhledu mČsta zohlednit i základní potĜeby
obyvatel

Umožnit snadný pĜístup k veškerým službám, možnost
nakupování/nezniþit malé þi malebné místo velkými nákupními
zónami s hyper a supermarkety . Využití moderních poznatkĤ a
technologií, pomocí nich rekonstruovat byty na energeticky i zdravotnČ
výhodnČjší
PĜipravovat byty þi ubytování vhodné k jednotlivým zmínČným
skupinám (cenová dostupnost, jednoduchá údržba , pĜimČĜená
kontrola)

Vazba opatĜení k cílĤm
zdravíj je kladná.

Byt jako základ pro život mladé rodiny. Vliv na snížení
rozvodovosti a zvýšení porodnosti .

Byty by mČly být cenovČ dostupné, pĜimČĜenČ prostorné, variabilní,
Náklady na provoz pĜimČĜené

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví není.

Vylepšováním architektonického vzhledu mČsta
ekologickými stavbami a rekonstrukcemi nevyhovujících
prostor a prostranství s nabídkou dalšího využití budou
dobrým pĜíkladem pĜi výchovČ k zdr.živ. stylu
Pozitivní zmČny ve mČstČ využít jako konkrétní fakta a
pĜíklady pĜi výuce, výchovČ a osvČtČ neboĢ lidé žijí v jejich
blízkosti a mohou je snadno vnímat

I event. chyby a jejich náprava mohou být pro výuku využitelné

D.2. Školy a školky
budou svými
výchovnými
programy smČĜovat
ke zdravému
životnímu stylu.
D.6. Bude se dále
rozvíjet dopravní
výchova.
E2. Ve mČstČ budou

Vazba opatĜení k cílĤm
je bez vztahu.

Zejména pro snížení dopravních úrazĤ ve mČstČ a jeho okolí

Úprava a využití dopravních hĜišĢ

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví kladná

Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

Využít zejména pro školky a I.st.ZŠ- nutnost pĜipravit dČti orientovat
se ve stále silnČjším silniþním provozu

Vazba opatĜení k cílĤm
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zajištČny kvalitní
sociální služby pro
seniory.
E.3. Ve mČstČ budou
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
postižené.

zdraví je bez vztahu.
Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.

E.4. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
zdraví je bez vztahu.
zajištČny kvalitní
sociální služby pro
rodinu, dČti a mládež
(ohrožené skupiny)
E.5. ěešení
Vazba opatĜení k cílĤm
problematiky soužití zdraví je bez vztahu.
s nepĜizpĤsobivými
obþany.
E.6. Bude nadále
Vazba opatĜení k cílĤm
kvalitnČ zajišĢována
zdraví je bez vztahu.
prevence
kriminality,
protidrogová
prevence a prevence
jiných závislostí.
F.1. Budou zajištČny Vazba opatĜení k cílĤm
podmínky pro
zdraví je bez vztahu.
volnoþasové a
rekreaþní aktivity.
F.5. Ve mČstČ budou Vazba opatĜení k cílĤm
podporovány a
zdraví je bez vztahu.
propagovány
volnoþasové aktivity
pro veĜejnost.
Návrh na reformulaci nebo doplnČní opatĜení:

PĜestavba a úprava vytypovaných prostor,hĜišĢ , dalších
prostranství ale i okolí tokĤ apod. poskytne více možností
k jejich využití pro aktivity volného þasu zájemcĤ

UrychlenČ dokonþit veškeré úpravy vytypovaných prostor pro
volnoþasové aktivity, zoptimalizovat jejich využití

Cestovní ruch bude nutit ke stálé údržbČ a obnovČ mČsta,
z þehož budou profitovat všichni, poskytne též možnost
dalších pracovních míst a tím zlepšení psychické pohody

Více li dí- návštČvníkĤ vČtší potĜeba služeb,/pozor na možnost zvýšení
kriminality
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PĜíloha þ. 6 – Seznamy þlenĤ Komise pro strategický rozvoj, pracovních skupin a týmu zpracovatele

Seznam þlenĤ Komise pro strategický rozvoj
Starosta mČsta KopĜivnice, pĜedseda Komise pro strategický
rozvoj
PĜedseda pĜedstavenstva a generální Ĝeditel Tatry, a.s.,
Adams Ronald A. místopĜedseda Komise pro strategický rozvoj
Ing.
Czekaj Petr
Institut trhu práce pro Moravskosleský kraj
MUDr.
HoláĖ Pavel
ěeditel THERAPÓN 98, a.s.
Ing.
Huške JiĜí
ěeditel, Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.
Janþálková
Mgr.
Dagmar
ěeditelka ZŠ a MŠ Motýlek, radní
Janek Alois
zastupitel
Mgr.
Krajþír ZdenČk
místostarosta mČsta KopĜivnice
PharmDr. Krajíþek Milan
Jednatel Favea, spol. s.r.o.
Kryške Vladislav místostarosta
Ing.
Macíþek JiĜí
ěeditel ÚP Nový Jiþín, ýSSZ
Ing.
MatušĤ Marie
ěeditelka Bike Fun International
Ing.
Michálek ZdenČk ěeditel HM Partners, s.r.o.
Ing.
Mrnuštík Karel
ěeditel Hotel Tatra KopĜivnice, s.r.o.
Myšák Karel
ěeditel DEC-PLAST, spol. s r.o.
Naleraj Jaromír
Majitel, Agetura Fox, s.r.o.
Ing.
Pavelka Josef
zastupitel
Petr Dalibor
Connex Morava, a.s.
Pfüller Niclas
ěeditel, Dura Automotive Systems CZ
Ing.
Ponec Jaroslav
ěeditel VOŠ, SOŠ a SOÚ
MÚ KopĜivnice, vedoucí odboru životního prostĜedí a
Ing.
Rulíšek Hynek
zemČdČlství
Rýdel JiĜí
Oblastní stavební bytové družstvo KopĜivnice
Rys OldĜich
Knihkupectví Pohoda
Rysová Dagmar
místostarostka mČsta KopĜivnice
Simu Vangelis
Majitel Pizzerie Olympia
Ing. Arch. Šmíd Milan
MÚ KopĜivnice, vedoucí odboru územního plánování
Wojkowský
Bohdan
Majitel, Foto Morava, s.r.o.
Ing.

JalĤvka Josef
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Pracovní skupiny pro jednotlivé prioritní oblasti
Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojĤ
Rys OldĜich
Mgr.
Babinec ZdenČk
BartoĖ Libor
Ing.
Czekaj Petr
Fieberová Pavla
Ing.
Glogar Ladislav
Herman Petr
Bc.
Hoćáková Dana
Ing.
Huške JiĜí
Ing.
JalĤvka Josef
Mgr.
Jelínková Hana
Ing.
Kovalský Václav
KováĜ Petr
PharmDr. Krajíþek Milan
Krišková ZdeĖka
Kryške Vladislav
Kurec Miroslav
Lipová Bronislava
Ing.
Macíþek JiĜí
Ing.
Machala Miroslav
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

MatušĤ Marie
Michálek ZdenČk
Michálková
Radomíra
Monsport David
Mužík Jan
Neubert Thomas
Oderská Vlasta

Knihkupectví Pohoda - mluvþí skupiny, þlen Komise pro
strategický rozvoj
ZUŠ
Tatra, a.s
HK ýR - ITP , þlen Komise pro Strategický rozvoj
ITP Ostrava HK ýR
obþan
Rieger Automotive,s.r.o.
MČsto KopĜivnice
ěeditel CPR, s.r.o. , þlen Komise pro strategický rozvoj
MČsto KopĜivnice , þlen Komise pro strategický rozvoj
Personální Ĝeditelka Bang and Olufsen
M.B.A.
obþan
Jednatel Favea, s.r.o. , þlen Komise pro strategický rozvoj
ěeditelka MateĜské školy, p.o.
MČsto KopĜivnice
DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., HR Manager
BROSE, spol. s r. o.
ÚĜad práce , þlen Komise pro strategický rozvoj
Tatra, a.s
Bike Fun International, s.r.o. , þlen Komise pro strategický
rozvoj
HM Partners, þlen Komise pro strategický rozvoj

MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
obþan
BROSE, spol. s r. o.
MČsto KopĜivnice
Dura Automotive Systems,s.r.o. , þlen Komise pro strategický
rozvoj
Pfüller Niclas
Ponec Jaroslav
VOŠ, SOŠ a SOU , þlen Komise pro strategický rozvoj
Schwarz Vladimír
obþan
Streitová Marie
MČsto KopĜivnice
Sumbal JiĜí
Zastupitel
TelaĜík Ivan
MČsto KopĜivnice
Vážná Sylva
obþan
Vojta JiĜí
obþan
Wojkowský Bohdan FOTO Morava, s.r.o. , þlen Komise pro strategický rozvoj
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Doprava, infrastruktura, životní prostĜedí

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
RNDr.
Bc.
Ing.
Ing.

RNDr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

RNDr.

Bc.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
RNDr.
Ing.
Ing.

Petr Dalibor
Arabasz JindĜich
BČlík Pavel
Beneda Karel
Biksadský JiĜí
BĜezina Karel
Dobeþková Irena
Dohnalová Alena
DvoĜáþek Jaroslav
Filip Lukáš
Hasser JiĜí
Hellstein
Hoćáková Dana
Hyvnar Radim
JalĤvka Jan
JalĤvka Josef
Janek Alois
Janík
Kapica Milan
Kleþka ZdenČk
Kociánová Ivana
Koliba
KováĜ Petr
Krajþír ZdenČk
Krmela Miroslav
Kryške Vladislav
Kubalec JiĜí
Kutáþ JiĜí
Kvitová Markéta
Liška Karel
Machálek Jan
Misiaþek Radim
Myšák Karel
Novák JiĜí
Paiger Václav
Paliþková Monika
Petr Richard
PištČláková Alena
Polášek ZdenČk
Robert Kasík
Rulíšek Hynek
Simu Vangelis
Sumbal JiĜí
Šimíþek Vít
Škapa Jan
Škapa Lubomír
Španihel Ivo
Štursová Helena
Šustr ZdenČk
Tandler JindĜich
TelaĜík Ivan
TelaĜíková ZdeĖka

Connex Morava, a.s. , mluvþí pracovní skupiny
obþan
Tawesco s.r.o.
TATRA, a.s.
Povodí Odry
Slumeko, s.r.o.
Tafonco, a.s.
obþan
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
Energetika KopĜivnice,s.r.o.
Hellstein
MČsto KopĜivnice
obþan
obþan, pĜedseda Komise místní þásti Mniší
MČsto KopĜivnice , pĜedseda Komise pro strategický
rozvoj
zastupitel , þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
zastupitel, MČsto KopĜivnice
obþan
obþan
Tafonco, a.s.
obþan
MČsto KopĜivnice , þlen Komise pro strategický rozvoj
Teplo, a.s.
MČsto KopĜivnice , þlen Komise pro strategický rozvoj
Tafonco, a.s.
obþan
MČsto KopĜivnice
Mléþná farma Lubina,s.r.o.
obþan
Udržitelný rozvoj
obþan , þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
obþan
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
obþan
MČsto KopĜivnice
zastupitel, MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice , þlen Komise pro strategický rozvoj
Pizzerie Olympia , þlen Komise pro strategický rozvoj
MČsto KopĜivnice
obþan
obþan
zastupitel, MČsto KopĜivnice
DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., HR Manager
obþan
obþan
obþan
zastupitel, MČsto KopĜivnice
obþan
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Ing.
Ing.

TesaĜ Vladislav
Viskupiþ Ivan
VítĤ

Energetika KopĜivnice,s.r.o.
MČsto KopĜivnice
Komterm, a.s.
Sociální zázemí

Mgr.
Bc.
MUDr.

Šustalová Xenie
Bartošák Dušan
Fabiánová Anežka
Hoćáková Dana
HoláĖ Pavel
Ivana JalĤvková

Ing.
Mgr.

JalĤvka Josef
Janþálková Dagmar

MUDr.

Jelínek Roman
Kasík Robert
Koneþná Helena
KováĜ Petr
Krajíþek Milan
Kuþerková Irena
Mikulenková JiĜina
Mikundová Blanka
Monsport David
Müller Jan
Mündleinová Eva
Obrátil Pavel
Obrátilová Zuzana
Pilát Ivan
Reþková Ivana
Rysová Dagmar
Schleis Pavel
Simu Vangelis
Špaþek Michal
TelaĜík Ivan
Vážná Sylva

MUDr.
PharmDr.

Ing.
Bc.

obþan, mluvþí pracovní skupiny
MČsto KopĜivnice
Azylový dĤm
MČsto KopĜivnice
Therápon 98, a.s., þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
MČsto KopĜivnice, pĜedseda Komise pro strategický
rozvoj
ZŠ, MŠ Motýlek, þlen Komise pro strategický rozvoj
MČsto KopĜivnice, þlen Finanþního výboru
Zastupitelstva mČsta KopĜivnice
MČsto KopĜivnice, zastupitel
obþan
obþan
Favea, spol s.r.o., þlen Komise pro strategický rozvoj
Asociace ZP
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice, Velitel mČstské policie
StĜedisko sociálních služeb, p.o.
MČsto KopĜivnice
obþan
Policie ýR
obþan
MČsto KopĜivnice, þlen Komise pro strategický rozvoj
Lékárna Centrum
Pizzerie Olympia, þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
MČsto KopĜivnice, zastupitel
obþan
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Image mČsta

Mgr.
Ing.
Ing.
RNDr.
Ing.
Ing.
Bc.

Ing.
Ing.
Bc.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Arch.
Bc.

Ing.

Simu Vangelis
Adams Edita
Babinec ZdenČk
Bittner Jan
Czekaj Petr
Filip Lukáš
Gilar Milan
Grossmann Marcel
Heráková Lenka
Hoćáková Dana
Hoffmann Miroslav
Holub
HoušĢavová Vladimíra
Hrnþárek Alois
Hrubý Jaroslav
Huške JiĜí
Chvistek Radek
JalĤvka Josef
JalĤvka Vladimír
Jílek Vladan
Kálna Marián
Kasík Robert
Kaválek Lumír
Kopeþný Miroslav
KováĜ
KováĜ Petr
Krajþír ZdenČk
Král ZdenČk
Krejþí JiĜí
Kresta Roman
Kryške Vladislav
Kureþka ZdenČk
Lakomý René
MatušĤ Marie
Michálek ZdenČk
Michálková Radomíra
Milþinský Evžen
Monsport David
Mrnuštík Karel
Mrva Kamil
Müllerová Eva
Naleraj Jaromír
Nováková Marie
Pavelka Josef
Prokeš JiĜí
Rys OldĜich
Rysová Dagmar
Sazovská Pavlína
Sazovský Lubomír
Socha

Pizzerie Olympia, mluvþí pracovní skupiny
TATRA a.s.
obþan
ěeditel KTK
HK ýR - ITP
MČsto KopĜivnice
ěeditel Správa sportovišĢ, p.o.
Food Service s.k.
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
KTK
obþan
CA Impuls
obþan
obþan
ěeditel CPR, s.r.o.
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice, pĜedseda Komise pro strategický
rozvoj
obþan
ěeditel Kulturní dĤm KopĜivnice
ěeditel Katolická beseda
MČsto KopĜivnice, zastupitel
ěeditel Regionální Muzeum KopĜivnice
ýlen Rady mČsta
AKPD KopĜivnice
obþan
MČsto KopĜivnice, þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
Klub malé kopané
AVE soft Ostrava
MČsto KopĜivnice, þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
Klub vodních sportĤ
Bike Fun International
ěeditel HM Partners, þlen Komise pro stategický rozvoj
MČsto KopĜivnice
obþan
MČsto KopĜivnice
ěeditel Hotel TATRA, þlen Komise pro strategický rozvoj
Soukromý podnikatel - architekt - odborník
ěeditelka DDM
Majitel, Agentura FOX, s.r.o., þlen Komise pro
strategický rozvoj
Finanþní úĜad
zastupitel, þlen Komise pro strategický rozvoj
TJ Start KopĜivnice, minigolf
Knihkupectví Pohoda, þlen Komise pro strategický rozvoj
MČsto KopĜivnice, þlen Komise pro strategický rozvoj
MČsto KopĜivnice
ěeditel Ludvík Moravia s.r.o.
KTK
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Ing.
Ing.
Arch.

Mgr.

Sopúchová Vendulka
Škapa Lubomír

MČsto KopĜivnice
zastupitel

Šmíd Milan
Španihel JiĜí
Štrbavá Pavla
Štrbavý Miroslav
TelaĜík Ivan
Torþíková Eva
Vážná Sylva
VeĜmiĜovský Miroslav

MČsto KopĜivnice, þlen Komise pro strategický rozvoj
obþan
Plavání kojencĤ
obþan
MČsto KopĜivnice, zastupitel
Agentura Beskydy-Valašsko
obþan
þlen výboru

Složení týmu zpracovatele
Vedoucí týmu
Bc. JiĜí ŠtČpán

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

ýlenové
Bc. Milan AndČl
RNDr. Jan Beneš
Prof. Ing. Miroslav Huþka, CSc.
Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Ing. ZdenČk ŠtČpánek

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Vedoucí týmu
Mgr. Radka Chalúpková

MČsto KopĜivnice

ýlenové
Marie Janová
Bc. Bohdan Kotouþek
Mgr. OndĜej Miklas
Ivana Rašková, DiS.

MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice

Vedoucí týmu
RNDr. Jan Srb

SPF Group, v.o.s.

ýlenové
RNDr. Radim Misiaþek
Ing. Jan Vojtek
Lucie Zárybnická

SPF Group, v.o.s.
SPF Group, v.o.s.
SPF Group, v.o.s.
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