SILNÉ STRÁNKY
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C. Image města

Poloha města uprostřed hor - v cenném přírodním prostředí mezi dvěma velkými CHKO

17

Osvícená, aktivní místní samospráva – zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, podpora
zdravého životního stylu obyvatel

13

Přítomnost firmy TATRA TRUCS a.s. – silná vazba, stále ztotožnění města a jeho obyvatel se značkou

12

Pozitivní přístup k tradicím a rodákům (Z. Burian, E. Zátopek)

9

Sportoviště – zajímavá a dobrá nabídka sportovního vyžití, možnost provozovat všechny významné
sporty

9

Revitalizace veřejných prostranství v sídlištních lokalitách

7

Kopřivnice je zdravým městem a je takto vnímána v celém kraji

7

Bezpečné území z pohledu geomorfologického, klimatického

5

Spolupracující komunita (veřejný, neziskový i soukromý sektor)

5

Silná pozice Regionálního muzea – nejnavštěvovanější muzeum v Moravskoslezském kraji a patří mezi 15
nejnavštěvovanějších muzeí a památníků v ČR
Spolupráce města Kopřivnice s okolními zajímavými turistickými atraktivitami (Štramberk, Hukvaldy,
Podbeskydí apod.)

5
5

Celoroční pestrá nabídka kulturních a společenských aktivit

4

Blízkost nádherné přírody – přírodní park Podbeskydí (útočiště vzácných druhů živočichů a rostlin)

3

Silné místní zájmové organizace – Dům dětí a mládeže, skautské centrum a další

3

Město nepatří mezi nejproblematičtější lokality v porovnání s ostatními městy okresu i kraje

3

Město má potenciál pro rozvoj dvou forem cestovního ruchu - kulturně poznávací a sportovně rekreační

3

Podpora sportovních aktivit ze strany města Kopřivnice

2

Možnosti rozvoje rekreačních aktivit v okolí vodní nádrže ve Větřkovicích (Lubina)

2

Neroste násilná kriminalita

1

SLABÉ STRÁNKY
Centrum města – neuspokojivý vzhled, nevýrazné, nevyhovující nabídka služeb - nízká kvalita a omezený
sortiment nabízeného zboží, není mnoho důvodů proč zde trávit čas
Nevyužívané objekty v majetku města – Bönischova vila, závodní klub, bývalý DDM, ZŠ náměstí, část
městského úřadu a další

body

C. Image města

18
12

Městu chybí tvář – pozitivní vnímání města navenek mimo Moravskoslezský kraj

12

Špatná image města navenek – průmyslové, nezajímavé místo

11

Chybějící kvalitní městský mobiliář, chybí příjemné a zajímavé přivítání při vstupu do města

10

Nárůst kriminality ve městě za poslední rok o 32 % (zejména majetková kriminalita – nárůst vloupání do
objektů, prosté krádeže)

10

Nevyhovující technický stav většiny sportovních areálů v majetku města

8

Vodní nádrž ve Větřkovicích (Lubina) – neudržované břehy, eutrofizace vody, zhoršená dopravní
dostupnost, absence infrastruktury pro volný čas či rekreační účely
Růst počtu obyvatel závislých na omamných látkách (růst zejména uživatelů tvrdých drog) a to jak ve
městě, tak v SO ORP

5
4

Veřejná zeleň – stáří, dožívání zejména z pohledu bezpečnosti

3

Nevyhovující technický stav většiny kulturních areálů v majetku města – zejména kulturní dům

3

Sídliště Sever – vnímáno ze strany obyvatel jako nejnebezpečnější lokalita ve městě

3

Způsob prezentace expozic Regionálního muzea přestává odpovídat trendům - chybí doprovodné služby,
nevyhovující objekt, muzeum se nerozvíjí

3

Chybějící dětská hřiště nebo jiné adekvátní plochy pro volný čas rodičů s dětmi v místních částech

2

Regenerované panelové domy na sídlištích jsou příliš barevné - malý vliv města na úpravy objektů
v soukromém vlastnictví

2

Neuspokojivý vzhled prostoru kolem kulturního domu i Regionálního muzea

2

Zastaralá dětská hřiště v městské části města

1

Kopřivnička – stávající využití

1

Nízká aktivita v oblasti marketingu

2

Problematické parkování u muzea

0

