MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z jednání:

Rozšíření kapacity Azylového domu Kopřivnice a rekonstrukce
ul. Horní
Datum konání: 25. 1. 2012
Místo konání: konferenční místnost - 10. patro MÚ
Přítomní: dle prezenční listiny - 47 osob
Program:
•
•
•
•
•
•
•

Cíl projektu
Technické řešení stavby
Možná omezení v průběhu realizace stavby
Budoucí zajištění sociálních služeb
Zabezpečení prostoru a bezpečnosti kolem objektu
Prostor na dotazy
Závěr

Po uvítání přítomných moderátorkou akce seznámila s cílem jednání přítomné místostarostka
města Bc. Dagmar Rysová.
Technické řešení stavby a možná omezení v průběhu realizace stavby bylo představeno Ing.
Bohuslavem Hruškovským (Odbor rozvoje města). Kompletní dokumentace k projektu je na
vyžádání k nahlédnutí v kanceláři Ing. Hruškovského, 8. patro budovy MÚ, kancelář č. 809.
Následně Ing. Jana Klímová (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví) seznámila
přítomné s budoucím zajištěním sociálních služeb, které budou v objektu poskytovány. Její
informace v průběhu doplnili Michal Raška (o. s. Máš čas?, provozovatel Nízkoprahového
denního centra Racek) a paní Anežka Šajtarová, vedoucí Azylového domu na ulici Horní.
Závěrem velitel Městské policie Kopřivnice Jan Müller popsal možnosti zabezpečení prostoru a
bezpečnosti kolem objektu (instalace kamery s možností dohledu na areál, intenzivnější hlídky,
apod.)
Výstupy z diskuse:
Rozdělení do tří bloků, jak bylo dohodnuto na jednání:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Výstup
Prověřit vlastnické vztahy na ul. Horní
s plánovanou rekonstrukcí. Závěr –
separátní jednání s odborem rozvoje
města a panem Benišem.

Rekonstrukce ul. Horní
Komentář
Připravujeme jednání s majitelem
pozemků pod části komunikace na
ul. Horní panem Benišem ohledně
možného výkupu přip. směny těchto
pozemků. Pan Beniš bude v nejbližší
době osloven k jednání.
Se slečnou Benešovou bylo
domluveno, že příčina těchto
problému bude zjišťována při
realizaci odvodnění na ul. Horní.
Termín realizace 09/2012
Oprava zbylé části komunikace
představuje částku cca. 1,5 mil Kč.
O případném zařazení akce může
rozhodnout RM, ZM.

Kontaktní osoba
Ing. Bohuslav Hruškovský
(Odbor rozvoje města)
556 879 661, 603 585 906
bohuslav.hruskovsky@
koprivnice.cz

Ing. Bohuslav Hruškovský
(Odbor rozvoje města)
556 879 661, 603 585 906
bohuslav.hruskovsky@
koprivnice.cz
Ing. Bohuslav Hruškovský
Prověřit a zveřejnit, v jakém časovém
(Odbor rozvoje města)
horizontu se dá očekávat oprava celé
556 879 661, 603 585 906
ul. Horní.
bohuslav.hruskovsky@
koprivnice.cz
Možnosti kompenzace navržené přítomnými občany:
Vedení města Kopřivnice
Finanční vyrovnání za snížení
hodnoty domů v okolí Azylového
starosta@koprivnice.cz
domu a sociálních bytů.
556 879 410
Kabelová televize Kopřivnice,
s.r.o.
Zápis z jednání bude zaslán řediteli
Záhumenní 1152
Zavést Kabelovou televizi na ulici
KTK, s.r. o. s upozorněním na tento
742 21 Kopřivnice
Horní.
požadavek obyvatel.
556 821 076
ktk@ktk.cz
RM na svém zasedání dne 7.2.2012
rozhodla o uzavření smlouvy o
Ing. Jana Klímová
poskytování veřejné služby
V případě znovuzřízení veřejné
s Úřadem práce. Veřejná služba
(odbor sociálních věcí a
služby (zrušení nebyla iniciativa
bude koordinována OSV v rámci
zdravotnictví)
městského úřadu, vychází z
556 879 480
zařízeních města a Slumeko bude
nové legislativy státu platné od
lidi vykonávající veřejnou službu
jana.klimova@koprivnice.cz
1.1.2012, město usiluje o
SLUMEKO, s. r. o
zaměstnávat na venkovních
znovuzavedení) posílit její
pracích.Předpoklad pokračování
556 802 100
činnost/úklid v okolí Horní ul.
veřejné služby je od 1.3.2012. V této
info@slumeko.cz
souvislosti bude posílena zmíněná
činnost na ul. Horní.
Jan Müller
Umístit kamery s dosahem na
(Městská policie Kopřivnice)
inkriminovanou oblast, posílení hlídek
556 812 748
městské policie.
mest.policie@koprivnice.cz
Sociální bydlení
Z jednání vyplynulo, že z důvodu rozšiřování azylového domu a budoucího zřízení denního centra Racek, dále pak
na základě skutečnosti, že v přímé blízkosti jsou byty sociálního bydlení, je nutno zaměřit se na tuto lokalitu
konkrétně takto:
Jan Müller
Prověřit situaci u strážníků městské
policie, týkající se neprofesionálního
(Městská policie Kopřivnice)
chování k obyvatelům sociálních bytů
556 812 748
a neřešení problémů.
mest.policie@koprivnice.cz
Eva Buršová
Zachovat (a pokud možno
(odbor majetku města)
zintenzívnit) probíhající úzkou
Od ledna 2012 v rámci činnosti OSV
spolupráci s odborem majetku města
probíhá sociální práce přímo
556 879 795, 731 627 390
ve věci nutného nastavení
v jednotlivých bytech uvedených
eva.bursova@koprivnice.cz
spořádanosti nájemníků sociálních
nájemníků.
Ing. Jana Klímová
bytů. Zachovat (a pokud možno
(odbor sociálních věcí a

Ověřit, zda nedošlo k přerušení svodu
dešťové vody – problémy s vodou ve
sklepích při větším dešti.

Odbor rozvoje města
zintenzívnit) probíhající sociální práce
prostřednictvím pravidelných návštěv
sociální pracovnice u obyvatel
sociálních bytů.
Zřídit bezplatné telefonní číslo na
městskou policii, aby občané mohli
využít přímý mobilní telefon. Bude
prověřena možnost bezplatné linky na
městskou policii.

zdravotnictví)
556 879 480
jana.klimova@koprivnice.cz
Jan Müller
(Městská policie Kopřivnice)
556 812 748
mest.policie@koprivnice.cz

Na jednání byli přítomni vyzváni, aby na sebe nechali v prezenční listině kontaktní údaje pro
potřeby rozeslání zápisu z jednání. Učinili tak pouze 4 osoby (zaměstnanci městských zařízení),
proto bude zápis nejen vyvěšen na webových stránkách města, ale navíc bude také roznesen
na adresy rodinných domů, kde byly distribuovány pozvánky na toto jednání.
Tímto se omlouváme za nevyžádanou korespondenci těm, kteří se jednání nezúčastnili a tento
zápis nalezli ve svých schránkách. Zároveň věříme, že ti, kteří na jednání byli, ale zápis ve
schránce nenajdou se o něm dozvědí od svých sousedů, nebo z webových stránek města.
• www.koprivnice.cz
• zdravemesto.koprivnice.org, sekce ZÁPISY.
Související mediální výstupy k danému tématu z období před tímto jednáním: odkazy na stránky
– přístupné dne 27.2. 2012 (9:00)
Kopřivnické noviny
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-zvazuje-zda-bude-pokracovat-v-prodejibytu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=2973
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-domov-duchodcu-neni-tak-se-rozsiruji-jinesluzby&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=7630
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-potrebuje-denni-centrum-probezdomovce&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=8497
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-dome-po-urade-by-mohlo-vyrust-chranenebydleni&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=8750
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=od-ledna-vznikne-denni-centrum-se-sluzbami-pro-lidibez-domova&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=9250
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-chce-zadato-dotaci-na-azylovy-dum&clanek=10591
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-pripravilo-zadosti-o-dotace-v-hodnote-pres100-milionu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11062
Kabelová televize Kopřivnice
http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/19-brezna-2010/
Webové stránky města
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/strategicky_plan_koprivnice_2007-2022.pdf
http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/zapis_PS_c1_2010.pdf

Odbor rozvoje města
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ochutnavka-koprivnickych-projektu&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=425
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=plan-zdravi-a-kvality-zivota-koprivnice-2004
Ostatní média
http://www.regiony24.cz/11-65697-bezdomovci-v-koprivnici-budou-mit-nove-centrum
.

