Koncepce rozvoje bydlení města Kopřivnice na léta 2020-2026

Akční plán 2020-2021

1. PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY
Odpovědnost

Indikátor
výsledku

Vyhlášení pravidel podpory individuální bytové výstavby (dohoda na formách podpory,
finalizace pravidel, schválení způsobu zajištění administrace, vyčlenění finančních
prostředků)

ORM

vyhlášená
pravidla,
realizace od r.
2021

Výstavba optické sítě v okrajových částech Kopřivnice, PD, R

KTK

PD, realizace

Výstavba optické sítě v MČ Vlčovice a Mniší, umístění chrániček pro budoucí uložení
optického kabelu - R

KTK

1.B Příprava rozvojových lokalit v majetku města
pro
individuální bytovou výstavbu

1.A Vytvořit nástroje podpory individuální bytové
výstavby

Opatření koncepce bydlení

1.A.1 Příprava a zavedení pravidel
podpory individuální bytové výstavby

Odhad
nákladů
2020

Odhad
nákladů
2021

Externí
financování zdroj

4 000

200

1 000

realizace

2 500

5 000

ORM

2020 - PD
2021 - R

180

2 800

ORM

realizace

3 335

Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD (následně i výkup pozemků)

ORM

2020 - aktual.
PD

Infrastruktura na ulici Severní - PD (včetně výkupu pozemků)

OMM

zpracovaná PD

SÚP

zpracovaná
studie

SÚP

zpracovaná
studie

ORM, OŠKS

realizace

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury (komunikace) - PD + realizace
1.A.2 Zvyšování atraktivity lokalit pro
individuální výstavbu (zajišťování služeb a
vybavenosti, související s bydlením)
Ul. Horečkova - spolufinancování infrastruktury (komunikace) - realizace

Zpracování územní studie pro rezidenční lokalitu Dolní Roličky
1.B.1 Zpracování územních studií pro
Zpracování územní studie pro další vybranou rezidenční lokalitu
vybrané lokality, aktivní propagace lokalit
Marketing lokalit pro výstavbu (internet, akce, aktivní komunikace směrem k
developerům)
1.B.2 Projektová příprava budování
infrastruktury

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.

1.B.3 Spolupodílení se města na
budování infrastruktury pro vybrané
lokality

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.

1.B.4 Řešení dostupnosti rezidenčních
lokalit pro udržitelné formy dopravy

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.
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2. ROZVOJ BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

2.C Zvyšování standardů a
dostupnosti bydlení v
městských bytech

2.B Příprava rozvojových lokalit v majetku města 2.A Přestavba budov
pro developerské projekty výstavby bytových
v majetku města na
domů
bytové domy

Opatření koncepce bydlení

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití dostavby (např. bytové jednotky) studie
2.A.1 Projektová příprava a realizace
záměrů budování bytů

Ověření možného využití části objektu tzv. Kachlovky (část ve vlastnictví SLUMEKO)
Pasportizace stávajícího bytového fondu, vyhodnocení možnosti zvýšení počtu bytů ve
stávajících bytových domech.
Zpracování územní studie pro vybranou lokalitu bytových domů

2.B.1 Zpracování územních studií pro
Zahájení řešení využití lokality tzv. Miklíkovy zahrady (územní studie zpracována) pro
vybrané lokality, aktivní propagace lokalit bytovou výstavbu
Marketing lokalit pro výstavbu bytových domů (internet, akce, aktivní komunikace
směrem k developerům) - lokalita Kopřivnice Západ
2.B.2 Projektová příprava budování
infrastruktury

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.

2.B.3 Spolupodílení se města na
budování infrastruktury pro vybrané
lokality

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.

Odhad
nákladů
2020

Odhad
nákladů
2021

Externí
financování zdroj

Odpovědnost

Indikátor
výsledku

OA

zpracovaná
studie

ORM

zpracovaná
studie

OMM, ORM,
OA

zpracovaný
pasport

SÚP

zpracovaná
studie

ORM

návrh dalšího
postupu, PD

-

-

ORM, OŠKS

realizace

-

-

OMM

zpracovaný
pasport

-

-

OSV, OMM

zpráva

-

-

100
-

100

2.B.4 Řešení dostupnosti bytových lokalit
V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.
pro udržitelné formy dopravy
2.C.1 Nastavení podmínek pro postupnou
Pasportizace stávajícího bytového fondu, vyhodnocení potřebnosti a finanční náročnosti
rekonstrukci městských bytů (včetně
rekonstrukce.
bytových jader a zařizovacích předmětů)
2.C.2 Analýza dopadů epidemie COVID 19
na dostupnost bydlení pro obyvatele
Vyhodnocení funkčnosti stávajících zásad pro přidělování městských bytů z hlediska
města, identifikace opatření pro zmírnění zajišťování bytových potřeb obyvatel na základě sociální potřebnosti
těchto dopadů
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2. ROZVOJ BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

2.D Zvyšování atraktivity lokalit bytových domů

2.D.1 Příprava a realizace projektů
revitalizace veřejných prostranství na
sídlištích - zeleň, hřiště, komunikace,
zpevněné plochy

Odhad
nákladů
2021

Indikátor
výsledku

Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích - vytipování prostor pro přípravu
dílčího projektu - PD

ORM

postupná
realizace

500

Dětské hřiště Sever - obnova hřiště ve vnitrobloku

SpSK

realizace akce

500

Stavební úprava slepé části ulice Zd. Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování,
chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD

ORM

2021 - PD

300

Řešení stavu občanské vybavenosti na sídlištích včetně (včetně sušáků, klepáčů, stolů na
stolní tenis atd.) - rekonstrukce, výměna, příp. odstranění

OMM

postupná
realizace

100

Dětské hřiště na ul. Javorová (Participativní rozpočet 2019)

ORM

realizace

500

Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - PD - úprava zpevněných ploch

ORM

příprava PD

250

Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod
Bílou horou - PD

ORM

zpracovaná PD

350

Parkovací stání Trappes - částečné řešení - úprava parkování na ul. Družební žádost o dotaci, realizace

ORM

realizace

ORM

studie, PD

450

Parkoviště na ulici Zdeňka Buriana - R

ORM

realizace

4 300

Intenzifikace odstavných a parkovacích míst na zpevněných plochách, dosud sloužících
jiným účelům formou stavebních úprav či dopravního přeznačení

ORM

zpracovaná PD

200

200

Demolice výměníkové stanice - ul. Dukelská s plánovaným využitím pro vznik parkovacích
míst - PD, R (demolice)

OMM

realizace

150

5 685

2.D.2 Příprava a realizace projektů řešení
Etážová stání na sídlištích - identifikace vhodné plochy a projektové přípravy
odstavování vozidel na sídlištích

2.D.3 Zajištění odpovídající občanské
vybavenosti v rezidenčních lokalitách

Odhad
nákladů
2020

Odpovědnost

Opatření koncepce bydlení

V tomto akčním plánu není pro toto opatření navržen realizační projekt.

3

4 700

Externí
financování zdroj

OPŽP

