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Město Kopřivnice

Úvodní informace
Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející
období. Plán je sestavován veřejností prostřednictvím formulace příležitostí / problémů (sloupec Problém / příležitost). K těmto definovaným
problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (sloupec co se dělá). Plán nepopisuje veškeré aktivity města
daného období, ty jsou obsaženy např. v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice. Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel
definovaných na jednáních jako je Fórum Zdravého města Kopřivnice.
Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok na akci "S
Vámi o všem? OVŠEM!" formou hledání tzv. 10 P příležitostí / (problémů města Kopřivnice) tzv. očima lidí. Těchto 10 P a další veřejností vybrané
návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do celoměstské ankety.
Anketou ověřených 10 P je poté předmětem jednání rady a zastupitelstva města. Relevantní návrhy jsou následně zapracovány do Akčního plánu
a rozpočtu města na nadcházející období.

Aktualizace plánu: probíhá ve spolupráci se zodpovědnými subjekty
-

vypuštění úspěšně zrealizovaných akcí / přehodnocených akcí
vypuštění akcí zařazených do dalších koncepcí (akční plán, rozpočet města / rozpočtový výhled města …)
doplnění nových 10P z aktuálně proběhlého Fóra + další ověřené problémy / příležitosti

Výše zmíněným postupem dojde k vytvoření plánu pro následující období (platný do dalšího Fóra Zdravého města Kopřivnice).

Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí, viz další strana
Názvy oblastí nastaveny dle metodiky. Názvy podoblastí nastaveny komisí Rady města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a MA21.
Sloupec Problém / příležitost: formulují sami lidé, příležitosti pro zlepšení, či problémy města z pohledu obyvatel. Výstupy každoročního Fóra.
Sloupec Co se dělá: informace co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti.
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Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí
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Město Kopřivnice

D1

Využití budovy ZŠ Náměstí,
možný prodej

2014

Projednání návrhu příslušnými
odbory města, následně bude
předloženo orgánům města

ORM
OMM

projednání
návrhu

v realizaci

Prodej ZŠ Náměstí je za
stávající situace pro orgány
města nepřijatelný. Po
nezískání dotace pro
přestěhování ZUŠ nebyl návrh
na jiné využití zatím
zpracován.

E1

Dostavba domova pro
seniory

2014

Byla zpracována studie
proveditelnosti záměru - koncesní
projekt.

ORM
OSV

přijetí
rozhodnutí
v ZM

v realizaci

Představení studie
proveditelnosti ZM 4/2014.

F1

Venkovní fitness prvky pro
adolescenty a dospělé

2014

Bude zohledněno v případě
realizace nových hřišť (např. v parku
E. Beneše)

ORM
OŠK

realizace

v realizaci

V rámci projektu IPRM 2
(sídliště „JIH“) v roce 2013 byly
tyto prvky již zabudovány.

F1

Zpřístupnění hřiště u ZŠ E.
Zátopka veřejnosti

2014

Je zpracována projektová
dokumentace na rekonstrukci hřiště.
V případě realizace bude hřiště
přístupné i veřejnosti.

ORM

podání
žádosti

v realizaci

Sledování možností využití
externích finančních zdrojů.

Rok navržení

Komentář

Kód

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

10 PROBLÉMŮ / PŘÍLEŽITOSTÍ, FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2014

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti
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Vyhodnocení
k 1.9.2014

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

F1

Oprava hřiště na sídlišti
Sever u Kopřivničky

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

Pokládka nové asfaltové
plochy. Zahájeno výběrové
řízení, předpoklad realizace říjen 2014

2014

Úprava povrchu hřiště

F1

Využití loutkového divadla
(např. centrum celoživotního
vzdělávání, knihovna aj.)

2014

V době podání návrhu jednáno
v příslušných orgánech města o
jiném řešení – prodeji budovy

OMM

projednání
návrhu

6/2014 schválen
zastupitelstvem města prodej
neaktuální
objektu (vznik kanceláří,
návrh
ubytovacích prostor a
cukrárny).

F1

Vybudování bezplatného,
volně přístupného tábořiště

2014

Postoupení a projednání návrhu
v rámci IC Kopřivnice

ORM
OMM

projednání
návrhu

v realizaci

F1

Parkour - skate park na
novém, bezpečnějším místě

2014

Projednání návrhu v příslušných
orgánech města

ORM
OŠK

projednání
návrhu

v realizaci

OMM

realizace
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.

v realizaci

Nutnost vytipování vhodné
lokality.
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G1

Přidání odbočovacího pruhu
na ul. Kpt. Jaroše Záhumenní

I2

Revitalizace veřejného
prostranství před prodejnou
(„Hruška, dříve Tesco) na
sídlišti Sever, včetně úpravy
chodníků od této prodejny až
po restauraci Tatra

2014

2014

Zařazení aktivity do Bílé knihy
investičních akcí MSK

Předpoklad realizace 2015

ORM

OMM

schválení
dokument
u

realizace

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

splněno

v realizaci

Komentář

Z důvodů čerpání dotace na
stavební úpravy povrchu ve
zmiňovaném úseku silnice
II/248 uzavřelo město
Kopřivnice smlouvu
s Moravskoslezským krajem,
která znemožňuje jakékoli
úpravy povrchu pro období
(2013 - 2018)
Revitalizace veřejného
prostranství bude provedena
po dokončení projektu CZT
(Teplo), v rámci oprav
chodníků dotčených výstavbou
tepelných sítí.
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Město Kopřivnice

A2

A2

Zvýšení informovanosti o
plnění strategického a
akčního plánu v KTK

2014

Projednání struktury webu
města Kopřivnice s věřejností

2014

Zřízení samostatné sekce týkající se
strategického plánu na webu města

Zahrnutí této problematiky do
sociologického průzkumu obyvatel
probíhajícího v roce 2014

OVV

realizace

OVV

vyhodnoce
ní
sociologic
kého
průzkumu

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2014 A JEJICH ŘEŠENÍ

Komentář

splněno

Z důvodu zvýšení
informovanosti o plnění SP
byla zřízena nová sekce na
webu města a vydána
publikace, která bude
distribuována do každé
domácnosti ve městě. Podnět
byl předán KTK.

splněno

Hodnocení webu města bylo
zahrnuto do velkého
sociologického průzkumu.
Z výsledků vyplynulo, že 94%
respondentů je se strukturou
webu spokojeno.
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Vyhodnocení
k 1.9.2014

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

C

Zpracování projektu na
zadržování vody v krajině

2014

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice pro
období 2015/2016

C5

Předávání sáčků na
exkrementy při platbě
poplatku za psa

2014

Návrh jako alternativní řešení pro
rok 2015

OF
OŽP

přijetí
návrhu

v realizaci

E1

Parkové plochy k relaxaci a
odpočinku pro seniory

2014

Hledání vhodných dotačních titulů,
externích prostředků pro úoravu
parků a doplnění

ORM

podání
žádosti

v realizaci

F1

Vybudování turistického
kempu

2014

Postoupení a projednání návrhu
v rámci IC Kopřivnice

ORM

projednání
návrhu

v realizaci

Kód

Rok navržení

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Město Kopřivnice

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

OŽP

přijetí
návrhu

v realizaci

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Komentář

Navrženo ve strategickém
plánu města jako opatření 4.5
Protipovodňová opatření zadržování vody v krajině pro
období 2015 - 2022.

Dopřesnění záměru s cílovou
skupinou seniorů.

8 z 12

G1

Uzavření ul. Štefánikova pro
nákladní dopravu v úseku ul.
Husova - Pod Morávií

I3

Příprava projektu
zainvestování technické
infrastruktury pro individuální
bytovou výstavbu

2014

Zmapování stávající situace

2014

Projednání návrhu v příslušných
orgánech města

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

ORM

Z důvodů zajištění dopravní
obslužnosti stávajících
nelze
nelze
podnikatelských subjektů
zrealizovat zrealizovat v dané lokalitě nelze zajistit
alternativní přístup k jejich
nemovitostem.

ORM

Rozhodnutí o zainvestování
projednání
nezahájeno rozvojových ploch přísluší
návrhu
zastupitelstvu města.

Z ostatních oblastí a podoblastí nepostoupil v roce 2014 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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Město Kopřivnice

A2

Zajištění informací o
možnostech praxí a brigád
pro studenty a absolventy
v místních firmách

2013

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Problém / příležitost
(formulováno veřejností)

Rok navržení

Kód

NEDOŘEŠENÉ NÁMĚTY FORMULOVANÉ NA JEDNOTLIVÝCH FÓRECH V MINULÝCH LETECH

Projednání návrhu s cíl. skupinou
podnikatelů v rámci aktualizace
strategického plánu města
Kopřivnice

OVV

přijetí
rozhodnutí

v realizaci

V roce 2014 realizace brigád pro
studenty

OŽP

realizace

splněno

Komentář

Prozatím nebyl nalezen
partner pro zajištění služeb
informačního portálu v této
oblasti.
V roce 2014 zrealizován
projekt umožňující získat 10
mladým lidem brigádu
v období letních prázdnin.

E3

Tréninkové zaměstnání
(sociální rehabilitace) pro
dlouhodobě nezaměstnané,
zejména pro osoby bez
přístřeší

2010
2012

Hledání vhodného dotačního
programu pro vznik projektu „O krok
blíže zaměstnání“.

OSV
ORM

podání
žádosti

v realizaci

V souvislosti se sníženým
průměrným denním počtem
klientů NDC byl snížen počet
pracovníků. Projekt je zatím
nerealizován. Každý rok je
potřeba vyhodnocována.

F1

Krytý bazén

2013

Rekonstrukce zázemí šaten a sprch,
skříňky, příprava na čipový systém

OMM

realizace

v realizaci

Nyní probíhá celková
revitalizace objektu,
předpoklad ukončení 9/2014.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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2009
2010
2011

G1

Pokračování v rekonstrukci
ulice Štramberské

G1

Řešení bezpečnosti cesty
Kopřivnice/Štramberk K Očnímu, omezení rychlosti,
zpevnění krajnic, vymezení
druhu vozidel

G2

Řešení parkování na sídlišti
Sever

Rozhodnutí o dalších krocích

2012

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice pro
období 2015/2016

2011

Projednání návrhu - zařadit do
rozpočtu města 2013

ORM

realizace

ORM

schválení
akčního
plánu

ORM

schválení
rozpočtu

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Vyhodnocení
k 1.9.2014

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(formulováno veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

v realizaci

V roce 2013 - aktualizace
zadání další etapy. Zařazení
do akčního plánu města
Kopřivnice pro období
2013/2014.

v realizaci

Realizováno zpevnění krajnic
z důvodu zvýšení bezpečnosti
obyvatel. Další dílčí opatření
zařazeny v rámci Aktualizace
Strategického plánu města
Kopřivnice pro období 2014 2022.

splněno

Aktivita zařazena do akčního
plánu 2012 - 2013. Zpracování
projektové dokumentace
parkování na sídlišti Trappes.
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Řešení parkování na sídlišti
Sever

G2

Zvýšení kapacity parkování
na ul. Pod Zahradami (za č.
p. 1296 a na ul. Kadláčkově
(nevyužitá plocha hřiště)

G6

Zvýšení bezpečnosti chodců
u prodejny „Potraviny u
LACINY“ na ul. Husově

2011

Předpoklad realizace 2014

2012

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice pro
období 2015/2016

2013

Projednání návrhu příslušným
odborem města

ORM

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)
realizace

ORM

schválení
akčního
plánu

ORM

projednání
návrhu

Vyhodnocení
k 1.9.2014

G2

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Problém / příležitost
(formulováno veřejností)

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

v realizaci

2014 - Realizace veřejného
projednání, které nepřineslo
shodu s navrženým záměrem.
Zpracovávání variantního
řešení, které bude opět veřejně
projednáno.

v realizaci

V tuto chvíli jsou realizovány
projektové záměry ke zvýšení
kapacity parkování v jiných
lokalitách.

v realizaci

Zapracováno jako jedno
z opatření v rámci Aktualizace
Strategického plánu města
Kopřivnice

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 1.září 2014
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