Výsledková zpráva
Fórum zdravé město Kopřivnice 2018
Ve středu 30.5. 2018 proběhlo veřejné fórum na Městském úřadě v
Kopřivnici, z něhož díky občanům vzešlo 14 nejdůležitějších témat, o kterých
jste hlasovali. Anketu pořádalo - Zdravé město Kopřivnice. Na základě tohoto
fóra vzešlo 14 nejdůležitějších témat, o kterých hlasovalo přes Mobilní
rozhlas 201 občanů.
14 konkrétních projektů
1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč. mobilního
WC, pítka a oplocení areálu
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)
4. Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
5. Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání vozidel –
šikmé/kolmé)
6. Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů
7. Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže
8. Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
9. Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
10. Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity (např.
protidrogový vlak či jiná interaktivní aktivita)
11. Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním (např. psychoterapeutické sezení)
12. Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na
sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)
13. Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
14. Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

TOP 5 Priorit mužů

1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč.
mobilního WC, pítka a oplocení areálu
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
4. Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
5. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)

TOP 5 námětů a komentářů muži
1. Zlepšit dopravu, parkování, přidat cyklostezky a MHD
2. Přidat popelnice na tříděný a bioodpad, zaměřit se víc na ekologii
3. Začít pečovat o atraktivitu města
4. Rekonstrukce koupaliště
5. Zaměřit
se na prevenci drog a kriminality

TOP 5 Priorit žen

1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč.
mobilního WC, pítka a oplocení areálu
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)
4. Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání
vozidel – šikmé/kolmé)
5. Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

TOP 5 námětů a komentářů žen
1. Zlepšit dopravu, parkování, přidat cyklostezky a MHD
2. Zkrášlit a udělat víc bezpečné centrum města
3. Hlídat dětská hřiště a dodržovat otevírací dobu
4. Vybudovat místo pro přednášky a coworking
5. Vybudovat víc míst pro rodiny s dětmi a pořádat víc akcí

Priority občanů ve věku 31 – 45 let

1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč.
mobilního WC, pítka a oplocení areálu
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání
vozidel – šikmé/kolmé)
4. Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže
5. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)

Priority občanů ve věku 18 – 30 let

1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč.
mobilního WC, pítka a oplocení areálu
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)
4. Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
5. Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání
vozidel – šikmé/kolmé)

Celkové výsledky

1. Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč.
mobilního WC
2. Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
3. Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a
rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)
4. Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
5. Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání
vozidel – šikmé/kolmé)
6. Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů
7. Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže
8. Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
9. Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
10. Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity (např.
protidrogový vlak či jiná interaktivní aktivita)
11. Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním (např. psychoterapeutické sezení)
12. Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na
sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)
13. Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
14. Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

5 nejčastějších návrhu od občanů
1. Zlepšit dopravu, parkování, přidat cyklostezky a MHD
2. Zkrášlit a udělat víc bezpečné centrum města
3. Přidat popelnice na tříděný a bioodpad, zaměřit se víc na ekologii
4. Zaměřit se na prevenci drog a kriminality
5. Rekonstrukce koupaliště, škol a budov města

Anketu zpracoval tým Mobilního rozhlasu
★ 20-ti členný tým předních odborníků na SMART komunikaci
★ Inovátoři a průkopníci SMART komunikace v ČR
★ 10 let zkušeností s přímou řízenou komunikací (SMART)
★ 4500 firemních klientů a přes 350 samospráv využívá naše komunikační systémy
★ Služba Mobilní rozhlas získává ocenění v soutěžích pro municipality i pro nejlepší

internetové projekty v ČR

