I. - Image města
Priorita I.1

Vytvoření a zvýraznění atributů Kopřivnice jako města

Dlouhodobě diskutovaným tématem v Kopřivnici je vzhled města, který byl poznamenán
jeho rychlým růstem v druhé polovině 20. století. Důsledkem je absence přirozeného
centra, která se odráží i na společenském životě ve městě. Jedním z cílů definovaných
Strategickým plánem je proto vznik reprezentativního městského centra, které bude
odpovídat přáním a potřebám Kopřivničanů a stane se místem jejich setkávání.
Rekonstrukce centrální části města byla fakticky zahájena v roce 2012 úpravami ulice
Štefánkovy a jejího okolí. V roce 2013 byly v souvislosti s aktualizací Strategického plánu
nastartovány dílčí aktivity vedoucí k přeměně Kopřivnice v „centrum s centrem“. Jednou
z nich byla výstava třinácti absolventů architektury z VUT Brno, kteří se v rámci svých
diplomních projektů zabývali lokalitou mezi radnicí a kulturním domem. Prezentované
vize oslovily představitele města i veřejnost a nastartovaly debatu o budoucí rekonstrukci
centrální zóny Kopřivnice.

Jeden ze studentských návrhů budoucího centra (autorka Jana Nebesářová).

Vernisáž studentských vizí vzbudila velký zájem.
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Součástí centrální zóny je rovněž sad E. Beneše. Část přiléhající ke Štefánikově ulici byla
upravena v rámci její rekonstrukce. V roce 2013 bylo odstraněno oplocení a v roce 2014
byla provedena demolice pozůstatků původního technického muzea v zadní části
parku. Vznikla tak plocha připravená pro další projekty.
Jednou z dominant centra Kopřivnice je budova radnice. Přestože její vnější plášť na
rekonstrukci teprve čeká, vnitřní prostory jsou postupně upravovány tak, aby mohl úřad
nabídnout svým klientům co nejkvalitnější služby. V roce 2011 byly vyměněny výtahy
v budově, které byly zároveň doplněny o prvky pro občany se zrakovým postižením. O rok
později proběhla rozsáhlá rekonstrukce vestibulu, která usnadnila vstup lidem
s handicapem, přiblížila návštěvníkům služby Czech Pointu, zviditelnila pracoviště
informační služby a zlepšila tepelný komfort ve vstupním prostoru budovy. Na
rekonstrukci vestibulu navázalo spuštění objednávacího systému městského úřadu,
díky němuž si lidé mohou rezervovat pro jednání s úředníky konkrétní termín a nemusejí
se obávat dlouhého čekání ve frontách.
Městský úřad však realizuje i jiné
projekty, jimiž se neustále snaží
zkvalitňovat své služby. Například
v rámci projektu Dílna kvality byla
v roce 2014 na webu města spuštěna
nová sekce Potřebuji vyřídit, která
má lidem usnadnit jednání na úřadech a nabídnout všechny potřebné
informace pro řešení obvyklých životních situací na jednom místě.
Za realizaci metod zvyšování kvality
CAF a místní Agenda 21 získala
Kopřivnice na letošní konferenci
kvality hned dvě ocenění Organizace
dobré veřejné služby a kromě toho
si z konference odvezla také prestižní
Cenu za inovaci. Tu ministerstvo
vnitra uděluje úřadům, které se nebojí
aplikovat nové postupy a stávají se
tak inspirací pro ostatní municipality –
Kopřivnice cenu převzala za zefektivnění využití výsledků nástrojů kvality
pro řízení města a městského úřadu.

Vestibul radnice po rekonstrukci.

Významným uznáním práce radnice
byla v roce 2014 i Cena hejtmana za
společenskou odpovědnost –
ocenění pro subjekty, které pro zdejší
kraj a jeho občany dělají něco víc, než
jim ukládá legislativa.
Spokojenost klientů je pravidelně sledována prostřednictvím průzkumů spokojenosti
občanů se službami městského úřadu. Průměrná známka, jíž občané práci úředníků
hodnotí, se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1,36–1,47.
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Město se rovněž systematicky věnuje
regeneraci a humanizaci panelových
sídlišť. Od roku 2004 probíhá Urbanistická,
funkční a prostorová regenerace sídliště
Sever. Díky dotacím Ministerstva pro
místní rozvoj byly postupně rekonstruovány chodníky, parkoviště, veřejné
osvětlení, dětská hřiště a další veřejné
plochy. Realizační celky č. 27 a 29 byly
dokončeny v letech 2009 a 2010.

Sídliště Sever.

Prostor před ZŠ 17. listopadu na sídlišti Sever.

V roce 2009 připravilo město Integrovaný plán rozvoje města pro obytnou zónu
Kopřivnice Jih a na jeho realizaci získalo dotaci z Integrovaného operačního programu
ve výši 3,8 mil. EUR. Plán je naplňován postupnou realizací dílčích projektů zaměřených
na regeneraci bytového fondu a revitalizaci veřejného prostranství. Realizátory dílčích
projektů jsou kromě města i ostatní vlastníci bytových domů v této lokalitě. Město v rámci
plánu realizovalo nebo připravuje tyto projekty:
Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Realizace

- energetická opatření

41,10

15,60

2010–2011

- rekonstrukce výtahů

9,10

3,50

2011

- sanace a izolace sklepních prostor

9,90

3,70

2012

Projekt
Regenerace městských bytových domů

- rekonstrukce střešních plášťů

10,70

4,30

2014

- rekonstrukce vnitřních rozvodů

31,50

12,50

2014

- parkovací plochy podél ulice Štramberské

24,80

20,60

2010

- okolí ZŠ Alšovy, včetně hřišť a sportovišť, rekonstrukce
páteřních chodníků

29,80

21,50

2012–2013

- obnova areálu Fojtství a starého hřbitova

12,70

10,80

2014–2015

- obnova vybraných chodníků a herních ploch

10,00

8,50

2015

Revitalizace veřejných prostranství

Díky Integrovanému plánu rozvoje města získala na své projekty dotaci také bytová
družstva Máchova 1131 a Štramberská 1126, která za 9,5 mil. Kč zateplila své bytové
domy a využila k tomu dotaci ve výši 3,8 mil. Kč.
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V roce 2014 byl dokončen projekt druhé etapy revitalizace veřejného prostranství na
sídlišti Jih zahrnující nejbližší okolí a vnitřní atrium ZŠ Alšovy, veřejné sportoviště a dětský
koutek v areálu školy, víceúčelové hřiště s mantinely v její blízkosti a ovál pro jízdu na
kolečkových bruslích a koutek s protahovacím nářadím na zahradě bývalé školky na ulici
Máchově. Projekt byl oceněn v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje
mimořádným oceněním Cena za kultivaci veřejného prostoru.

Dětské hřiště u ZŠ Alšovy.

Víceúčelové hřiště a plocha pro graffiti.

Koutek s protahovacím nářadím.
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