MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

PLÁNUJME SPOLEČNĚ – FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KOPŘIVNICE
středa 30. května 2018 od 16:30 hodin v 10NP Městského úřadu
Soupis témat vzešlých z jednotlivých stolů:
A, H – Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

(0 hlasů)
(1 hlas)

13. – 14. místo
10. – 12. místo

B, E – Sociální a zdravotnické služby, prevence, bydlení
Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na sprchové kouty (byty pro
seniory ul. Česká 320)
(13 hlasů)
4. místo
Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním (např.
psychoterapeutické sezení)
(1 hlas)
10. – 12. místo
C – Životní prostředí
Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

(7 hlasů)
(1 hlas)

6. místo
10. – 12. místo

D – Výchova a vzdělávání
Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže
Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

(20 hlasů)
(15 hlasů)

2. místo
3. místo

G - Doprava
Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání vozidel – šikmé/kolmé)
(8 hlasů)
5. místo
Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce, bezpečnostní nasvětlení,
doplnění ostrůvků, …)
(5 hlasů)
9. místo
F – Volný čas, sport, kultura
Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč. mobilního WC, pítka a
oplocení areálu
(23 hlasů)
1. místo
Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a rozšíření aktivit v
prostorách vestibulu, chodeb atp.)
(6 hlasů)
7. – 8. místo
Z – Desatero Kopřivnice očima mladých
Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
(6 hlasů)
7. – 8. místo
Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity (např. protidrogový vlak či jiná
interaktivní aktivita)
(0 hlasů)
13. – 14. místo
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Volný čas, sport, kultura
1) Vybudování dětského hřiště na sídlišti Korej, které splňuje podmínky bezpečného trávení volného
času (oplocení, s provozním řádem, herní prvky pro děti do 6ti lel) + mobilní WC, přístup k pitné
vodě – pítko
= vytipovaná lokalita: u garáží na ul. Pod Bílou horou
2) Nová víceúčelová sportovní hala (tenis, volejbal)
3) Hřiště pro parkour
4) Zvýšit počet laviček na sídlišti Korej (lavičky neumisťovat společně s odpadkovými koši =
posezení není příjemné)
5) Oživení vnitřních prostor KDK (prostory i aktivity)
6) Do parku na ul. Sadová umístit stezku „bosou nohou“
7) Upravit nové pískoviště na ul. Pod Zahradami
8) Zřízení WC na dětském hřišti u ZŠ dr. Milady Horákové
Doprava
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Veřejná nabíječka na elektrokola u MÚ
Bezpečnostní opatření pro chodce a cyklisty na ul. K Očnímu
Eliminace kolizního místa na chodníku před MÚ (vjezd a výjezd vozidel u plakátovací plochy)
Bezpečnostní nasvětlení 4 přechodů – křižovatka ul. Obránců míru x Francouzská x Školní =
doplnění bezpečnostních ostrůvků na dvou přechodech na ul. Obránců míru + reliéfní dlažba
(možnost do budoucna vybudovat kruhový objezd)
Vybudovat kruhový objezd na ul. Záhumenní a ul. Husova (u potravin U Laciny)
Propojení ul. Husova a ul. Pod Bílou Horou
Propojení ul. Pod Bílou horou a ul. Sportovní
Nasvětlení a úprava přechodů pro chodce ul. Štefánikova (úsek Kpt. Jaroše a ul. Pod Moravií)
Vybudovat záchytné parkoviště pro vozidla s alternativním pohonem (elektro, CNG, LPG včetně
nabíjecích stanic)
Ul. Karla Čapka – změna stávajícího podélného stání na šikmé (úsek ul. Školní k ul. Ke Koryčce)
Řešení dopravní situace u MŠ Jeřabinka (tzn. oprava a doplnění chodníku, návrh na odstavování
vozidel – šikné/kolmé stání)
Kolizní místo na cyklostezce Kopřivnička (před vstupem do MŠ a ZŠ Motýlek)
Úprava přechodu pro chodce ul Záhumenní a ul. Sportovní

Sociální služby
1) Rekonstrukce koupelen v bytech zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) – nyní vany,
chtějí sprchové kouty
2) Vznik pobytové/teréní/ambulatní sociální služby pro osoby s duševním onemocnením (např.
psychoterapeutické sezení)
3) Vznik další psychiatrické ambulance (více psychiatrů na území města)
4) Rozšíření ambulancí dětských/praktických a zubních lékařů
5) Pobočka Klubu Kamarád na Včelíně
Životní prostředí
1) Omezit hlučné činnosti ve městě (sečení trávy, odvoz odpadů v hustě obydlených sídlištích až po
7:30 hod.)
2) Sečení trávy podle výšky a ne podle tříd údržby
3) Navýšit počet kontejnerů na tříděný odpad u Zelného trhu a ul. Karla Čapka
4) Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
5) Umístit po městě nádoby na kovy a alobal
6) Pravidelný ořez větví nad chodníkami a cyklostezkami
7) Vodní nádrž Větřkovice – pořádek (koupání psů, zajistit sečení trávy, zřídit hygienické zařízení,
vybudovat parkování..)
8) Opravit splávky na horním toku řeky Kopřivničky (sedimenty)
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Veřejná správa, informovanost
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vyrobit nové pohlednice města Kopřivnice
Stručný popis stavu připravovaných projektů na webu města
Vyhodnocení strategického plánu a jeho aktualizace
Aktivnější projednávání investičních záměrů s veřejností
Zřídit aplikaci mobilní rozhlas
Účast zastupitelů na veřejných akcích města
Dodržování statutu orgánů města
Zvýšit Informovanost o organizovaných kulturních akcích

Výchova a vzdělávání
1) Polytechnické a vzdělávací centrum (popularizace techniky pro děti a mládež, vzdělávání
dospělých)
2) Zlepšit spolupráci a zapojení VOŠ, SOŠ, SOU do aktivit města (+ větší otevřenost)
3) Prověření možnosti zřízení sportovního gymnázia v Kopřivnici
4) Úprava a modernizace interiéru DDM
5) Zvýšit podporu ředitelů škol k cyklodopravě dětí do školy (zřídit kolárny, cykloboxy)
6) Přesun knihovny do budovy bývalé ZŠ Náměstí

NÁVRH NA ŠEK
1) Nákup dataprojektoru do DDM Kopřivnice
(5.000,-)
2) Rodinná soutěž na dětském dopravním hřišti (podpora dopravní výchovy)
3) Podpora minižáků Klubu házené v Kopřivnici – sportovní soupravy s logem nebo sportovní
soustředění
4) Osadit zelení kovové sušáky na sídlišti (např. popínavými rostlinami)
5) Benefiční koncert Dětského zastupitelstva Kopřivnice
6) Podpora celoročních projektů Dětského zastupitelstva Kopřivnice (bingo pro seniory, akce pro
děti ze ZŠ a MŠ Kopřivnice)
(10.000 Kč)

Vypracovala:
Barbora Mužíková, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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