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Plán zdraví a kvality života 2016-2017

Příležitosti z Fóra Zdravého města
aneb S Vámi o všem? Ovšem! 2016
a) Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády)
b) Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše
c) Podpora vzniku sociální služby Domov pro seniory
d) Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu
e) Oplocená plocha města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu)
f) Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
g) Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
h) Instalace automatů se zdravou stravou do škol
i)

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města
(rekonstrukce a doplnění chodníků a úpravy přechodů)

j)

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

k) Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici
l)

Příprava na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické
změny

m) Rozšíření komunikace K Očnímu
n) Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)
o) Rozšíření kapacity univerzity III. věku
Podrobnější popis jednotlivých Příležitostí/Problémů je v dalším textu včetně
zodpovědnosti jednotlivých odborů za jejich řešení.
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a) Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády)
Navrhovaná opatření: V roce 2016 proběhl průzkum mezi obyvateli za účelem zjištění
priorit budoucího využití. Třemi nejzmiňovanějšími prioritami jsou:
Rekreačně-oddychová, klidová zóna s parkovou zelení
Sportoviště – např. workoutové hřiště (hřiště, venkovní posilovny, fitness prvky pro
posilování)
Sportoviště – např. parkurové hřiště (překážkové hřiště pro skoky, salta a další
akrobatické prvky)
ORM zadalo zpracování návrhové studie budoucího využití lokality.
Indikátor splnění: revitalizované území
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: R 2016 – 80 tis. – studie využití
Vazba na strategické materiály:
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1 Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: ORM

b) Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše
Navrhovaná opatření: Je zadáno zpracování realizační projektové dokumentace
rekonstrukce vily. Součástí této plánované rekonstrukce je i stavební úprava přilehlých
teras.
Indikátor splnění: rekonstruované terasy
Plánovaný termín vyřešení problému:
• dokončení projektové dokumentace – 9/2016
• realizace výběrového řízení na dodavatele – 11/2016
• realizace stavby – 11/2017
Rozpočtová připravenost: R 2016 – 5.000 tis. – zpracování PD a zahájení realizace I.
etapy (pro realizaci stavby bude nutno provést navýšení této položky)
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 2.2 Veřejná prostranství
v centrální části
Zodpovědnost: OMM
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c) Podpora vzniku sociální služby Domov pro seniory
Navrhovaná opatření: Dlouhodobě opakující se požadavek. Zajištění služby domova
pro seniory v Kopřivnici. Probíhají jednání se soukromým investorem, který má zájem o
partnerství s městem při výstavbě a provozování domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem. Tato jednání dosud nejsou uzavřena. O způsobu řešení zajištění
této služby ve městě rozhodne zastupitelstvo města.
Indikátor splnění: zajištěná služba
Plánovaný termín vyřešení problému: 2020
Rozpočtová připravenost: v rozpočtu města vytvořena účelová rezerva na tento
projekt (38 mil. Kč)
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření D.1.1 Síť sociálních a
zdravotních služeb ve městě a okolí
• 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
• OSV, ORM a OMM – za přípravu podkladů, vedoucích k rozhodnutí ZM
d) Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17.listopadu
Navrhovaná opatření: Je zpracovaná projektová dokumentace na realizaci projektu.
V roce 2016 byla podána na MMR žádost o dotaci, která nebyla úspěšná. Jiné dotační
možnosti nejsou. Na realizaci akce z vlastních zdrojů nebyly v rozpočtu města
vymezeny finance
Indikátor splnění: rekonstruované veřejně přístupné hřiště
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu (předp. náklady cca 11,5 mil. Kč)
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C. 3.1 Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost:
• RM a ZM - rozhodnutí realizaci – zařazení akce do rozpočtu
• ORM – realizace
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e) Oplocená plocha města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu)
Navrhovaná opatření: Aktivita byla navržena již v roce 2015. OŽP společně s ORM
vytipovalo dva vhodné pozemky - pozemek p.č. 2853 a pozemek p.č. 1375/38 a tento
návrh byl s navrhovateli diskutován na Fóru ZM 2016, nebyl však přijat. Navrhovatelé
preferuji lokalitu blíže centrální části města, např. v Sadu dr. E. Beneše.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: nebylo určeno
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu pro rok 2016
Vazba na strategické materiály: neurčeno
Zodpovědnost: OŽP

f) Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
Navrhovaná opatření: Vyvolání jednání s vlastníky/správci objektu a realizace opatření
za účelem zlepšení situace v lokalitě (snížení hlučnosti, dodržování pořádku a úklid
veřejného prostranství ….) Koordinovaný přístup všech zainteresovaných subjektů (MP,
OŽP, stavební úřad, Policie ČR, …)
Indikátor splnění: odstranění negativních jevů
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017
Rozpočtová připravenost: bude řešeno v rámci běžných rozpočtových akcí
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření D. 2.1 Aktivity a
infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Zodpovědnost: vedení města

g) Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
Navrhovaná opatření: realizace opatření ke zvýšení parkovací kapacity – např. změna
organizace dopravy, výstavba nových parkovacích míst. Je připravována projektová
dokumentace na výstavbu nového parkoviště na ul. Moravská
Indikátor splnění: zvýšení počtu parkovacích míst
Plánovaný termín vyřešení problému: 2016 – PD; 2017/2018 - realizace
Rozpočtová připravenost: R 2016 – 350 tis. – příprava PD

4/9

Plán Zdraví a kvality života 2016-2017

Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B.1.2 Organizace dopravy v
klidu
Zodpovědnost:
• RM, ZM – schválení finančních prostředků na realizaci akce
• ORM - za zpracování projektové přípravy a realizaci
h) Instalace automatů se zdravou stravou do škol
Navrhovaná opatření: analýza současného stavu, nadefinování zdravé stravy
z automatů, projednání ukončení stávajících nájmů s řediteli škol, projednání nových
nájmů
Indikátor splnění: počet zrušených automatů a počet zavedených automatů se
zdravou stravou
Plánovaný termín vyřešení problému: září 2017
Rozpočtová připravenost: není v rozpočtu 2016, předpoklad nákladů 20 000 Kč na
konzultační činnost
Vazba na strategické materiály:
• Zdravotní plán, oblast 1 - Zdraví mladých
Zodpovědnost: OŠK
i) Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města
(rekonstrukce a doplnění chodníků a úpravy přechodů)
Navrhovaná opatření: V roce 2016 bude zahájena realizace další etapy rekonstrukce
ul. Štramberská vč. přilehlých chodníků a přechodů pro chodce; bude vybudován
chodník k tenisovým kurtům navazující na chodník na ul. Čs. armády; budou provedeny
další dílčí opravy chodníků dle vyhodnocení jejich aktuálního stavu. ORM je projektově
připraveno na realizaci chodníku mezi Vlčovicemi a Mniším a čeká na dotační výzvu,
dále je připravena III. etapa výstavby chodníků v Mniším – zde jsou dotační možnosti
omezené a je připravena PD pro chodníky na ul. Hřbitovní a Janáčkova. V případě, že
město získá dotaci z 33. výzvy z OPZ, bude zpracována nová Analýza bezbariérovosti,
na základě které budou připravovány další projekty a opatření.
Indikátor splnění: realizace dílčích projektů a opatření
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: R 2016

– Štefánikova II. etapa – R – 19.850 tis. Kč
– chodník ke kurtům – R – 450 tis. Kč

5/9

Plán Zdraví a kvality života 2016-2017
– chodník Vlčovice III. etapa – PD – 400 tis. Kč
– chodník Janáčkova – PD – 490 tis. Kč
– chodník Hřbitovní – PD – 420 tis. Kč
– opravy chodníků – R – 1.971 tis. Kč
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B.2.2 Bezpečná a komfortní
pěší doprava ve městě a MČ
Zodpovědnost:
• RM a ZM – za uvolnění finančních prostředků na realizaci, rozhodnutí o
participaci dalších subjektů
• ORM – za projektovou přípravu a realizaci rozvojových projektů
• OMM – realizace běžných oprav a údržby
j) Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ
Navrhovaná opatření: V řešení této problematiky se bude město řídit doporučením
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která na svém jednání dne
18. července 2016 přijala usnesení k testování drog ve školách na severní Moravě, ze
kterého vyplývá, že nedoporučuje použít metody vyšetřování drog a jejich metabolitů v
odpadních vodách jako hlavní metody monitorování drogové situace na národní nebo
lokální úrovni, přičemž tuto metodu považuje za doplňkovou metodu monitoringu
drogové situace za předpokladu dodržení metodických standardů a etických principů
výzkumu na lidech. Zároveň nedoporučuje plošné testování drog a jejich metabolitů ze
vzorků biologického materiálu žáků jako metodu monitorování drogové situace ani jako
nástroj prevence nebo protidrogové politiky na školách. Ráda vlády zároveň doporučuje
zřizovatelům a vedení školských zařízení při realizaci prevence rizikového chování ve
školských zařízeních vycházet z Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 21
291/2010–28, případně z dalších metodických dokumentů schválených resorty či
Radou.
Indikátor splnění: realizace není plánována
Plánovaný termín vyřešení problému: realizace není plánována
Rozpočtová připravenost: realizace není plánována
Vazba na strategické materiály:
Zodpovědnost: OSV

k) Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici
Navrhovaná opatření: město je připraveno jednat o podpoře akce v rámci svých
dotačních programů či na základě individuální žádosti o podporu, v případě, že ji
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zorganizuje NNO či jiný subjekt. Nepředpokládá se, že akce bude organizována
pracovníky města.
Indikátor splnění: -Plánovaný termín vyřešení problému: -Rozpočtová připravenost: -Vazba na strategické materiály: -Zodpovědnost: OŠK

l) Příprava na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické
změny
Navrhovaná opatření: V r. 2016 probíhá zpracování Místní adaptační strategie na
změnu klimatu, která bude součástí podkladových materiálů pro přípravu nového
územního plánu. Zároveň je připravován metodický materiál řešící výstavbu nových a
rekonstrukci stávajících parkovacích ploch ve městě.
Indikátor splnění: realizace dílčích opatření
Plánovaný termín vyřešení problému: trvale
Rozpočtová připravenost: R 2016 – Adaptační strategie – 30 tis. Kč
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B.4.5 a B.4.6
Zodpovědnost: OŽP

m) Rozšíření komunikace K Očnímu
Navrhovaná opatření: Posouzení možnosti řešení komunikace za účelem zvýšení
bezpečnosti dopravy, zejména cyklistu a chodců, které zároveň nebude znamenat
zvýšení dopravní zátěže ze strany automobilů. Následně projektová příprava opatření a
jeho realizace.
Indikátor splnění: realizace opatření
Plánovaný termín vyřešení problému: neurčeno
Rozpočtová připravenost: 2016 - ul. K Očnímu – studie – 100 tis. Kč
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Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření B.1.1 Odstraňování
dopravních závad a kritických míst na místních komunikacích
Zodpovědnost: ORM

n) Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)
Navrhovaná opatření: Obnova dětského hřiště v rámci dokončení terénních úprav po
realizaci projektu rekonstrukce rozvodů tepla.
Indikátor splnění: realizace akce
Plánovaný termín vyřešení problému: 2016
Rozpočtová připravenost: R 2016 – opravy VP po rek. tepla – 270 tis.
Vazba na strategické materiály:
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C.3.1 Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení volného času.
Zodpovědnost: OMM

o) Rozšíření kapacity univerzity III. věku
Navrhovaná opatření: Na základě konzultace s organizátorem Univerzity III. věku
(KDK, p.o.) odpovídá její stávající kapacita poptávce. Případné navýšení by znamenalo
zvýšení výdajů především na osobní náklady související s organizací a realizací akce.
Vzdělávací aktivity pro seniory nabízí rovněž skautské středisko Vanaivan.
Situace bude nadále v rámci kontroly činnosti příspěvkové organizace sledována a
vyhodnocována.
Indikátor splnění: -Plánovaný termín vyřešení problému: -Rozpočtová připravenost: -Vazba na strategické materiály: -Zodpovědnost: OŠK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto období budou rovněž probíhat práce na úkolech a aktivitách rozpracovaných na
základě Plánu zdraví a kvality života schváleného pro období 2015-2016 (viz
vyhodnocení plnění k srpnu 2016)
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Seznam zkratek:
OMM ORM OŠK OSV OŽP RM ZM -

odbor majetku města
odbor rozvoje města
oddělení školství, kultury a sportu
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor životního prostředí
rada města
zastupitelstvo města

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování srpen.2016
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