MĚSTO KOPŘIVNICE
Městský úřad Kopřivnice – Odbor životního prostředí a zemědělství
Záhumenní 1152, PSČ 742 21

Tisková zpráva:

Úprava prostor starého centra Kopřivnice
První část projektu zahrnuje několik kroků, které by měly proběhnout v tomto roce.
Jsou to:
- workshop: zpracování návrhů úprav náměstí studenty fakulty architektury Vysokého
učení technického v Brně (12. až 14. března 2005)
- provedení ankety u zájmových skupin (občané, kteří bydlí v okolí náměstí, podnikatelé,
kteří tam podnikají, škola, katolický dům, zimní stadión apod.)
- výtvarná soutěž pro školy v okolí s tématem, jak by mělo náměstí vypadat
- plánovací den nebo víkend s akčním plánováním s aktivní účastí zájmových skupin,
občanů, odborníků, zástupců města
- zpracování podnětů, návrhů, nápadů vzniklých při výše uvedených akcích do komplexního materiálu pro projednání v orgánech města.
První akcí tohoto projektu je Workshop Kopřivnice, který se koná ve dnech 12. až 14. března 2005 v Kopřivnici. Témat tohoto workshopu je více. Jedním z nich je právě řešení prostoru
starého centra – Masarykova náměstí. Architektonické vize starého centra Kopřivnice budou
jako semestrální práce zpracovávat studenti 2., 3. a 4. ročníku fakulty architektury v Brně.
Práce studenti dokončí v červnu. V Kopřivnici budou vystaveny v září. (Bližší informace
k workshopu viz příloha).
Na projektu spolupracují:
- Architektonické studio, Kopřivnice, Ing. Arch. Kamil Mrva
- Město Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor informací a vnějších
vztahů
- Institut komunitního rozvoje v Ostravě
- Fakulta architektury, ateliér veřejných staveb VUT Brno.
Město Kopřivnice jakožto řádný člen Národní sítě Zdravých měst ČR realizuje již druhým rokem
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice. V rámci něj byl na základě komunitní
spolupráce vytvořen Plán zdraví a kvality života Kopřivnice - akční plán na léta 2005 - 2006.
Na jeho vytvoření se podílelo sedm pracovních skupin, které se věnovaly několika oblastem
týkajících se života ve městě. Skupiny jsou složeny ze zástupců místních zájmových skupin,
veřejné správy, soukromých subjektů a občanů.
Jedním z cílů plánu, který připravila pracovní skupina pro oblast životního prostředí a bydlení,
je „Úprava prostor starého centra Kopřivnice“. Na základě naplnění tohoto cíle se v Kopřivnici
rozbíhá zajímavý projekt, jehož záměrem je úprava původního centra města – dnešního Masarykova náměstí, které v současné době neplní řádně ani funkci náměstí ani parku. Úkolem první části projektu je zpracování návrhu, jak by mělo Masarykovo náměstí vypadat, jaké funkce
by mělo plnit, pro jaký účel sloužit. Tento návrh by se měl stát podkladem pro rozhodnutí orgánů města, jak dále v úpravě těchto prostor postupovat.
Bližší informace poskytne:
- Ing. Kamil Mrva, Architektonické studio, Kopřivnice; tel:605542 877
- Ing. Rulíšek, MÚ Kopřivnice, vedoucí odboru ŽPZ, tel:556 879 780
Další informace viz níže.
Tel:
556 494 931

Datum:
20. února 2006

Čas:
16:26:52

Soubor:
d:\dokumenty\zdrmesto\tz050302 - staré
centrum.doc

OŽP

Odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad v Kopřivnici, odbor životního prostředí
Architektonické studio, Kopřivnice, Ing. arch. Kamil Mrva
Ing. Bohuslav Kunat, průmyslový designer
ve spolupráci
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury, Poříčí 5, Brno
Ateliér veřejných staveb
a
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojní, Technická 2, Brno
Odbor průmyslového designu
pořádají

WORKSHOP – Kopřivnice 12-14.března 2005
Semestrální práce cca 80. studentů fakulty architektury a fakulty strojní VUT v Brně
Místo :

Kopřivnice

Témata :

- Řešení prostoru starého centra - náměstí TGM, nový objekt na náměstí
- Dotvoření nového centra Kopřivnice, komerční využití, obytné domy
- Revitalizace „nárazníkové zóny“ mezi průmysl.areálem Tatra a městem
- Urbanistická studie centra Kopřivnice
- Návrh osobního automobilu Tatra u příležitosti 155.let výročí Tatra

Průběh :

obeznámení se s tématem, práce na FA VUT a FS VUT v Brně, únor 2005
WORKSHOP na místě
sobota 12.3.2005, první kritika prací, 12.00-21.00hod
neděle 13.3.2005, práce na místě za účasti odborníků
pondělí 14.3.2005 přehlídka prací za účasti zadavatelů, 11.00hod
Dokončení prací na FA VUT a FS VUT v Brně, odevzdání červen 2005

Výstava :

Září 2005, Kopřivnice

Vedoucí studentských prací, odborníci, konzultanti:
Fa VUT v Brně : Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, CSc, Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc, Ing.
Vítězslav Nový, Ing. arch. Karel Doležel, Ing. arch. Jiří Knesl, Ing. arch. Jaroslav Škopán, Ing. arch. Kamil Mrva,
FS VUT v Brně : Doc. Ing. arch. Jan Rajlich, Ing. Bohuslav Kunat
a další přizvaní hosté

Strana 2 ze 2

