MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

KOPR STAVÍ aneb Město je naše společné hřiště
12. září 2019 od 12:00 hodin v centru města Kopřivnice – před KDK
Návštěvnost:
Z důvodu platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) nebyla na akci
podepisována prezenční listina. Odhadujeme účast 500 občanů.
Harmonogram:
12:00
výstava projektů
14:00
zahájení a představení celé akce, úvodní slovo garanta
14:10
vystoupení SMOKEMAN zasahuje!
15:00
hudební vystoupení
15:30
vystoupení Domu dětí a mládeže Kopřivnice (mažoretky, pole dance)
16:00
diskuze s vedením města o rozvoji Kopřivnice
17:00
prezentace návrhů projektů do participativního rozpočtu
17:30
losování
17:40
ukončení akce, poděkování a závěrečné slovo garanta
17:45
hudební vystoupení
Doprovodný program:
- informační stan k představení projektu revitalizace centra města (plus komentovaná
procházka s tvůrcem návrhu po centru města)
- 4 stany k prezentaci aktuálních projektů dle oblastí strategického plánu
- skákací hrad pro děti
- prodej výrobků klientů sociálně terapeutických dílen EFFATHA
- projekt „Topím dobře a úsporně?“ s účastí Ing. Jiřího Horáka, Ph.D. (Smokeman)
- anketa mezi občany města ke koncepci rozvoje bydlení v Kopřivnici
Výstava projektů k prezentaci 4 oblastí strategického plánu
Ekonomika a podnikání
- Podpora technického vzdělávání a modernizace DDM Kopřivnice
- Energetická opatření (Mateřská škola I. Šustaly)
- Místní akční plán ORP Kopřivnice II
- Rozvoj stávajících a vstup nových investorů do průmyslového parku Kopřivnice
Image města
- Revitalizace centra města
- Rekonstrukce letního stadionu, I. etapa (sportovní povrchy)
- Renovace prostor v suterénu objektu Muzea Fojtství
- Muzeum automobilů Tatra a navazující projekty
- Regenerace parků na ul. Pionýrská/Sadová
- Skládka KBV Kopřivnice – rekultivace územní skládky
- Celoroční využití hrací plochy zimního stadionu
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Sociální zázemí
- Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání
- Komunitní centrum PĚTKA na ul. Francouzská
- Domov pro seniory v Kopřivnici
- Sociálně-terapeutické dílny
Technická infrastruktura a životní prostředí
- Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice
- Úprava přechodu pro chodce na ul. ČS. Armády (před Komerční bankou)
- Okružní křižovatka silnice II/482 (ul. obránců míru) s ulicemi Francouzskou a školní
- Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební
- Parkoviště na ul. Zdeňka Buriana
- Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger
- Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní
- Sběr a svoz bioodpadů – rozšíření kontejnerů do sídlištní zástavby v Kopřivnici
- Sběr a svoz bioodpadů – rozšíření kontejnerů do sídlištní zástavby v Kopřivnici lokalizace sběrných míst
- Mapa odpadového hospodářství
- Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
- Nová webová aplikace hlášení závad
Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici – anketa mezi občany města
Město Kopřivnice hledá cesty, jak podporovat obyvatele v jejich snaze získat ve městě
kvalitní bydlení. Zpracovává si proto i novou Koncepci rozvoje bydlení, ve které chce
navrhnout, jak by taková podpora mohla vypadat. Připravili jsme proto anonymní anketu, ze
které bychom chtěli získat informace, využitelné pro další kroky města v této oblasti.
V rámci ankety bylo vyplněno 82 dotazníků; výsledky budou zapracovány do analytické
části připravované koncepce.
Participativní rozpočet
V rámci veřejné prezentace byly na základě zhodnocení a vyjádření odborných
zaměstnanců MÚ Kopřivnice a Komise Projektu Zdravé město a MA21 vybrány a
předkladateli prezentovány tyto 4 postupující projekty:
1) Hřiště na společenskou hru Pétanque
minimální částka za projekt: 50 000 Kč
popis: Návrh na vybudování hřiště pro společenskou hru Pétanque jako součást parku E.
Beneše, prostor kolem opatřit lavičkami, doplnit odpadkový koš a umožnit volný vstup na
herní plochu.
2) Bezpečnější prostranství za domy na ul. Pod Morávií 1164/2-12
maximální částka za projekt: 500 000 Kč (včetně projektové dokumentace)
popis: V lokalitě sídliště Pod Morávií opravit asfalt a vybudovat oplocení stávajícího hřiště,
zajistit nátěr stolu na stolní tenis, doplnit lokalitu o řetízkovou dvojhoupačku a provazovou
průlezku ve tvaru pyramidy. V případě, že to bude možné, zahrnout do částky i nasvětlení
místa pro stolní tenis a odstranění železných sušáků.
3) Vybudování nové hrazdy v Areálu zdraví (skautské centrum Vanaivan)
minimální částka za projekt: 80 000 Kč
popis: Vybudováním nové hrazdy dojde k obnovení komplexnosti sestavy venkovních
posilovacích strojů, které již 8 let slouží sportovcům z řad široké veřejnosti.
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4) Výstavba dětského hřiště na sídlišti Korej, ulice Javorová
maximální částka za projekt: 500 000 Kč (včetně projektové dokumentace)
popis: Dětské hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let z přírodních materiálů, které
zahrnuje prolézačky, skluzavku, pískoviště a houpačku plus vybudování malého zázemí
(posezení s odpadkovým košem) na sídlišti Korej, mezi ulicí Javorová navazující na ul. Ke
Koryčce (vnitroblok se zelení a vzrostlými stromy), kde došlo v poslední době k odstranění
starých kovových prolézaček a aktuálně zde není žádné zázemí přímo určené pro děti.
Diskuze s vedením města o rozvoji Kopřivnice
Hodina programu celé akce (16:00 - 17:00) byla věnována diskuzi občanů s vedením
města. V této části byla možná diskuze o problémech, příležitostech či věcech, které
širokou veřejnost zajímají. Přítomni byli všichni čtyři zástupci města, pan starosta Miroslav
Kopečný, místostarostové Adam Hanus a Stanislav Šimíček i paní místostarostka Dagmar
Rysová.
V diskuzi nezůstal žádný nezodpovězený dotaz, vedení města poskytlo odpověď na
otázku či komentář každému z občanů a široké veřejnosti.
Okruh dotazů:
- Harmonogram rekonstrukce centra města
- Výsledky ankety komunikace města s občany
- Třídění plechovek na území města
- Rozvoj bydlení pro Kopřivnici
- Plány v oblasti cyklostezek na území města
- Rekonstrukce kulturního domu
- Parkování na sídlišti Sever a u MŠ Jeřabinka, rezidentní karty
- Budova Včelína
- Požívání alkoholu na veřejnosti
Náměty k řešení:
- Uzavření průlezky na hřišti ZŠ dr. Milady Horákové
- Barevnost panelových domů i v majetku bytových družstev
- Zanedbaná zimní údržba chodníků na ul. Dělnická a dále do Vlčovic
Publicita
Tisková zpráva ze dne 9. 9. 2019
http://koprivnice.cz/index.php?tema=hotove-i-planovane-projekty-predstavi-verejnosti-akcekopr-stavi-aneb-mesto-je-nase-spolecne-hriste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1956
Kopřivnické noviny číslo 29/2019 ze dne 29. 08. 2019
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=akce-koprstavi-seznami-obcany-s-pripravovanymi-projekty&clanek=25920
Kopřivnické noviny číslo 31/2019 ze dne 12. 09. 2019
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=pripravovaneprojekty-priblizi-zajemcum-akce-kopr-stavi&clanek=25977
Kopřivnické noviny číslo 32/2019 ze dne 19. 09. 2019
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=akce-kopr-stavi-predstavila-lidem-projekty-ipobavila&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26007
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Fotodokumentace
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