MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem?
Ovšem! - návrh na jejich řešení
a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli
školy)
b) Budování cyklostezek (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst,
uzavření okruhů)
c) Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné
d) Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu
e) Založení tradice pořádání Dne rodiny(slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné
vstupné pro rodiny, kulturní akce)
f) Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské - odstranění hlučnosti, vibrací,
výtluků
g) Rozšíření a přemístění skateparku (např. do areálu házenkářského hřiště),
hledání možností
h) Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky
i) Rekonstrukce Domu dětí a mládeže, včetně technických rozvodů
j) Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí - otevření prostorů
k) Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře
l) Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou
ohraničené místo)
m) Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí
n) Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)
o) Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory
p) Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města
q) Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)
r) Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

Seznam zkratek:
LS OMM ORM OŠK OSV RM ZM -

letní stadion
odbor majetku města
odbor rozvoje města
oddělení školství, kultury a sportu
odbor sociálnách věcí a zdravotnictví
rada města
zastupitelstvo města
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Odbor rozvoje města
a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli
školy)
Navrhovaná opatření: V současné době bude projednáván záměr prodeje budovy
základní školy zřizovateli školy v orgánech města.
Indikátor splnění: prodej, dlouhodobý pronájem budovy
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost:
Vazba na strategické materiály:
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření A. 3.4
Zodpovědnost: OMM

b) Budování cyklostezek (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst,
uzavření okruhů)
Navrhovaná opatření: Příprava studie řešení, následně projektové dokumentace a
žádosti o finanční podporu z dotačních zdrojů.
V současné době je připravováno zadání nového cyklogenerelu, který má za úkol
ověření možnosti realizace cyklotras a cyklostezek ve směru na Rybí s propojením na
Nový Jičín. Příprava studie řešení může proběhnout v návaznosti na vyhotovení
cyklogenerelu, dojednání smluvních vztahů s vlastníky pozemků, projednání záměru
s dotčenými obcemi a následně projektové dokumentace a žádosti o dotaci.
Indikátor splnění:
• vznik cyklostezky
• rozhodnutí ZM o finanční podpoře budování cyklostezek (zahrnutí do rozpočtu
nebo akčního plánu)
• ošetření vlastnických vztahů na plánovaných trasách
• vznik cyklostezky a dopravních opatření,
Plánovaný termín vyřešení problému:
• zpracování cyklogenerelu: 2016
• realizace cyklostezky: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 2.1
• Cyklostrategie města Kopřivnice
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Zodpovědnost:
• ORM – za přípravu projektových dokumentací, realizaci a výkupy pozemků
v návaznosti na rozhodnutí RM a ZM
• RM a ZM - schválení finančních prostředků a rozhodnutí o pokračování přípravy
a realizace cyklostezek

c) Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné
Navrhovaná opatření: Zajištění služby domova pro seniory v Kopřivnici. Dle
schváleného akčního plánu rozvoje města bude v orgánech města rozhodnuto o
způsobu řešení zajištění této služby v Kopřivnici.
Indikátor splnění: zajištěná služba
Plánovaný termín vyřešení problému: 2020
Rozpočtová připravenost: v rozpočtu města vytvořena účelová rezerva na tento
projekt (21 mil. Kč)
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, aktivita D. 1.1.1
• Akční plán rozvoje města pro období 2015-2016, opatření D.1.1
• II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města
Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016
Zodpovědnost:
• RM a ZM - rozhodnutí o způsobu řešení zajištění soc. služby
• ORM a OSV – za přípravu podkladů, vedoucích k rozhodnutí ZM
• ORM – za případné zpracování PD a realizaci příslušného objektu
d) Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu
Navrhovaná opatření: Rekonstrukce LS je dlouhodobě plánována, nicméně
v současné době byla zahájena projektová příprava rekonstrukce jiného sportovního
zařízení a to koupaliště. Umělý atletický ovál by měl vzniknout v rámci rekonstrukce
školního hřiště u ZŠ 17. listopadu. Město připravuje PD, na počátku roku 2016 by mělo
být žádáno o dotaci na realizaci projektu. Pro přípravu charakteru celého území je třeba
definovat rozsah akce, která má vazbu na rozhodnutí o nezbytnosti zachování ploché
dráhy, fotbalového hřiště a rozsahu rekonstrukce areálu (odvodnění areálu,
rekonstrukce tribuny, rekonstrukce sociálního zařízení) v řádu desítek miliónů korun.
Indikátor splnění:
• Rozhodnutí RM a ZM o o záměru a rozsahu rekonstrukce (na základě přípravné
dokumentace)
• 1. etapa – dílčí rekonstrukce LS ve prospěch lehkoatletické dráhy
• Další etapy realizace
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Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1
Zodpovědnost:
• RM a ZM - rozhodnutí zařazení mezi finančně realizovatelné priority, rozhodnutí
o rozsahu
• OŠK a Správa sportovišť – za přípravu podkladů vedoucích k rozhodnutí ZM
• ORM – za případné zpracování projektové dokumentace a realizaci příslušného
objektu

e) Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné
vstupné pro rodiny, kulturní akce…)
Navrhovaná opatření: vypracování projektu podporujícího aktivity pro rodiny
Indikátor splnění: realizace projektu
Plánovaný termín vyřešení problému: 2016
Rozpočtová připravenost: rozpočet města, finanční podpora z dotačních zdrojů
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření D. 3.1
• Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 5.1.2
Zodpovědnost: OŠK ve spolupráci s ORM, OSV

f) Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské - odstranění hlučnosti, vibrací,
výtluků
Navrhovaná opatření: zpracováno Technické a ekonomické posouzení variant
možného řešení rekonstrukce dalšího úseku a vedením města byla schválena varianta
řešení. Dle této varianty bude zadána příprava projektové dokumentace
Indikátor splnění: realizace další etapy rekonstrukce ul. Štramberská (úsek od KD
k restauraci Pod kaštany)
Plánovaný termín vyřešení problému:
• 2015 – 2016 – projektová příprava, správní povolení
• 2016 rozhodnutí o finančním zajištění akce Zastupitelstvem města (cca 25 mil.
Kč)
• 2016-2017 Případná realizace dalších etap řešení
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Rozpočtová připravenost: v rozpočtu ORM 2015 je vyčleněna částka 2 mil. Kč na
projektovou přípravu
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 1.1
• Komplexní dopravní studie
Zodpovědnost:
• RM a ZM – za uvolnění finančních prostředků na realizaci
• ORM – za projektovou přípravu a realizaci
g) Rozšíření a přemístění skateparku (např. do areálu házenkářského hřiště),
hledání možností
Navrhovaná opatření: projednání záměru se zainteresovanou cílovou skupinou, návrh
záměru, zvážení jiných možností
Indikátor splnění:
• Rozhodnutí orgánů města o způsobu řešení
• Stanovení finančního limitu v rozpočtu a akčního plánu (pro přemístění nebo
rozšíření)
• Stavební úprava, rozšíření nebo přemístění areálu
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1
Zodpovědnost:
• RM, ZM - za posouzení priority záměru, za zařazení do plánovacích dokumentů
města, za vymezení limitu finančních prostředků na realizaci
• OŠK ve spolupráci se Správou sportovišť - za definici potřebnosti,
vyhodnocení relevantnosti
• ORM - za zpracování projektové přípravy a realizaci
h) Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky
Navrhovaná opatření: vybudování nových parkovacích míst na přilehlé oplocené ploše
ve vlastnictví Slumeka, s.r.o. Město jedná o možném spolufinancování projektu
s Theraponem a.s.
Indikátor splnění:
• Dohoda o participaci dalších subjektů na realizaci
• Právní vypořádání majetku s vlastníkem pozemku - Slumekem s.r.o.
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•

Projektová příprava, Vybudování nových parkovacích míst

Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 1.2
• Komplexní dopravní studie
Zodpovědnost:
• RM a ZM – za uvolnění finančních prostředků na realizaci, rozhodnutí o
participaci dalších subjektů
• ORM – za projektovou přípravu a realizaci
ch) Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů
Navrhovaná opatření: V loňském roce byla rekonstruována cca polovina okenních
výplní. V letošním roce nebyly dosud rezervovány finanční prostředky na opravy
objektu, příprava projektové dokumentace na zateplení objektu, podzim 2015 podání
žádosti
Indikátor splnění: zlepšení stavebně technického stavu budovy
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1
Zodpovědnost:
• RM a ZM - rozhodnutí o realizaci
• OMM - za projektovou přípravu a realizaci
i) Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí - otevření prostorů
Navrhovaná opatření: úklid zeleně prováděn dle plánu letní údržby (při stavebních
pracech řešeno kontrolou a výzvou ke sjednání pro zhotovitele prací), vytipování
problematických lokalit k větším zásahům do zeleně (ne plošně na území celého
města), následné pravidelné udržování stavu
Indikátor splnění: počet oprávněných stížností
Plánovaný termín vyřešení problému: 12/2016
Pozn.: k řešení této problematiky by přispěla aktualizace inventarizace zeleně ve městě,
která byla zpracována v roce 2005 (opatření stanovené zdravotním plánem, viz. níže)
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Rozpočtová připravenost: v rámci stávajícího rozpočtu
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4
• Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 4.1.5
Zodpovědnost: OŽP

j) Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře
Navrhovaná opatření: Jednou z dříve diskutovaných variant bylo vytvoření okruhu na
letním stadionu. Toto souvisí s problémem č. 4 – celkovou rekonstrukcí areálu
Indikátor splnění:
• rozhodnutí o zařazení mezi realizovatelné priority
• rozhodnutí o místě, rozsahu a charakteru okruhu
• realizace okruhu pro in-line bruslaře
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice,
• Cyklostrategie města Kopřivnice
Zodpovědnost:
RM a ZM – rozhodnutí o umístění, rozsahu a finančním zajištění
ORM – za projektovou přípravu a realizaci

k) Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou
ohraničené místo)
Navrhovaná opatření: vytipování vhodného pozemku města, projednání v orgánech
města, úprava plochy včetně vhodného ohraničení a označení.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: 2016
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2015
Vazba na strategické materiály: neurčeno
Zodpovědnost: OŽP

7 / 11

Odbor rozvoje města
k) Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí
Navrhovaná opatření: Bude oslovena osoba kompetentní k jednání o úpravách
nemovitostí Českých drah a.s., ke sjednání nápravných opatření týkající se čistoty před
výpravní budovou ČD.
Indikátor splnění: realizace opatření
Plánovaný termín vyřešení problému: podzim 2015
Rozpočtová připravenost: netýká se rozpočtu města Kopřivnice
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4
Zodpovědnost: OMM
l) Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)
Navrhovaná opatření: Byla zpracována analýza možných řešení v návaznosti na
zateplení budovy včetně její estetizace. Technický posudek vyjádřil neekonomičnost
opatření (investice, dosažené energetické úspory s možnou návratností v řádu desítek
let a to i v případě čerpání dotačních prostředků na část opatření. Doporučena realizace
dílčích opatření v návaznosti na volné finanční zdroje z rozpočtu města.
Indikátor splnění: postupná realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: zahájení dílčích opatření 2016 (dále neurčeno)
Rozpočtová připravenost: Kč 205 tis. na PD střechy a štítové stěny
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B. 5.2
Zodpovědnost: OMM

m) Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory
Navrhovaná opatření: pokračování v realizaci aktivit v rámci městského klubu seniorů
(vč. místních částí)
Indikátor splnění: realizace akcí
Plánovaný termín vyřešení problému: 2016 (každoročně)
Rozpočtová připravenost: v rámci rozpočtu OSV
Vazba na strategické materiály:
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•

Zdravotní plán města Kopřivnice, opatření 2.3.1

Zodpovědnost: OSV

n) Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města
Navrhovaná opatření: Veřejné projednání zadání projektové přípravy proběhlo
23.6.2015. Další veřejná projednání budou organizována průběžně v dalších stupních
projektové přípravy a následné realizace.
Indikátor splnění: realizace veřejných projednání
Plánovaný termín vyřešení problému: 2015- 2016
Rozpočtová připravenost: náklady na organizaci VP mohou být hrazeny z rozpočtové
položky ORM – projekt Zdravé město a MA 21 nebo Centrum města – příprava řešení
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 2.1
Zodpovědnost: ORM

o) Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)
Navrhovaná opatření: realizace dle zpracovaného projektu s podmínkou získání
finančních prostředků z dotačních zdrojů.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno (závislý na vyhlášení vhodné výzvy
dotačních programů)
Rozpočtová připravenost: ne
Vazba na strategické materiály:
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 1.4
Zodpovědnost: OŽP

p) Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců
Navrhovaná opatření: V roce 2015 město podpořilo projekt Sdílko. Zadání problému
není konkrétní, je třeba identifikovat cíl a řešení (nejlépe se skupinou podnikatelů,
umělců, apod.) V současné době město disponuje volnými prostory pro případ, že by
podobnou aktivitu chtěl realizovat soukromý subjekt.
Indikátor splnění: podpora vzniku vhodných prostor
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Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: nejsou avizovány
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření A. 1.2
Zodpovědnost: ORM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V letošním roce byla poprvé do ankety vložena i možnost doplnění jednoho vlastního
návrhu, který požadují lidé za důležitý, a který v anketě nebyl formulován.
Z celkových 1970 hlasujících občanů, využilo možnost doplnění návrhu 81 lidí.
V sociologickém průzkumu vlastní návrh uvedlo 55 občanů z celkových 400
dotazovaných.
Žádný z těchto návrhů neměl více jak 15 opakování, proto nebyl do vyhodnocení
ankety zařazen.
Pro informaci přikládáme seznam nejčastěji formulovaných problémů/příležitostí i
s údajem o jejich celkové četnosti:
• Řešení sociálních témat spojených se sídlištěm Sever, Romy a bezdomovci
(15x)
• Nedostatečná parkovací kapacita ve městě (10x)
• Oprava chodníků a hřišť na ulici Pod Zahradami, vybudování nového dětského
hřiště (11x)
• Nedostatek dětských hřišť (8x)
• Bezpečnostní situace ve městě (8x)
• Oprava mostu v Lubině u Katolického domu a jeho rozšíření o chodník pro pěší
(7x)
• Propojení ulice Pod Bílou horou s ulicí Husovou (7x)
• Osamostatnění obce Lubina (6x)

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování 10.8.2015
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