Priorita D.4

Zlepšování životního prostředí

Na území města se nachází několik lokalit se starými ekologickými zátěžemi. V rámci
projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží bylo deset vytipovaných
skládek zanalyzováno a byla posouzena jejich zdravotní a ekologická rizika. Z analýzy
vyplynulo, že devět sledovaných lokalit nepředstavuje aktuální riziko a není třeba
provádět nápravná opatření. Tyto skládky však budou nadále monitorovány.
Jako jediná potenciálně riziková skládka byla
vyhodnocena skládka neutralizačních kalů.
Na sanaci skládky metodou enkapsulace
získalo město dotaci. Akce byla zahájena v roce
2012 a bude ukončena v roce 2014. Následně
bude probíhat monitoring úspěšnosti
realizovaných opatření. Celkové náklady
projektu činily 72,8 mil, Kč, z toho dotace
Operačního programu Životní prostředí 65,6
mil. Kč.

Enkapsulace skládky kalů.

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl v roce 2009 na
internetových stránkách města spuštěn osvětový informační systém o životním prostředí
v Kopřivnici – http://zivotniprostredi.koprivnice.org. Tyto stránky nabízejí aktuální
informace z různých oblastí vztahujících se k životnímu prostředí, včetně údajů o stavu
ovzduší, svozu odpadů, možnosti získání podpory na různé aktivity z oblasti ŽP apod.
Město se také zapojuje do mezinárodních osvětových kampaní, jako jsou např.
Den Země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut apod. V rámci nich jsou
organizovány tematické přednášky a vydávány informační letáky.

Den Země 2014.
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V letech 2008–2009 distribuovalo město do domácností letáky o ekologické likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. Souběžně s touto kampaní byl zahájen projekt
distribuce kompostérů do domácností, v rámci kterého jich bylo občanům zapůjčeno
více než 520. Mimo to bylo v Kopřivnici a místních částech rozmístěno
480 kompostejnerů, které svozová firma pravidelně vyváží na městskou kompostárnu.
V roce 2012 byla na hřebenu Brd vybudována Bezručova vyhlídka a na navazujících
turistických trasách postaveny nové přístřešky pro odpočinek. O rok později došlo také
k obnově Lašské naučné stezky a letos bude v příměstských lesích upravena rovněž
Janíkova studánka.

Lašská naučná stezka.

Nemalé finanční prostředky město
vynakládá do údržby a obnovy zeleně.
Nevhodné dřeviny (alergeny, suché, napadené škůdci apod.) jsou postupně
nahrazovány novými. V roce 2013 byl
dokončen projekt Regenerace zeleně
sídliště Korej, v rámci něhož bylo vysazeno 202 nových stromů, 781 keřů a téměř
2 000 trvalek. Obnovu zeleně zahrnovaly
i úpravy veřejných prostranství na sídlištích
Sever a Jih. Obnovována a doplňována je
rovněž výsadba kvetoucích rostlin, zejména v centrální zóně města, na okružních
křižovatkách a dalších veřejných prostranstvích.

Bezručova vyhlídka.

Park na sídlišti Korej.
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