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Město Kopřivnice

Úvodní informace
Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející
období. Plán je sestavován veřejností prostřednictvím formulace příležitostí / problémů (sloupec Problém / příležitost). K těmto definovaným
problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (sloupec co se dělá). Plán nepopisuje veškeré aktivity města
daného období, ty jsou obsaženy např. v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice. Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel
definovaných na jednáních jako je Fórum Zdravého města Kopřivnice.
Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok na akci "S
Vámi o všem? OVŠEM!" formou hledání tzv. 10 P příležitostí / (problémů města Kopřivnice) tzv. očima lidí. Těchto 10 P a další veřejností vybrané
návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do celoměstské ankety.
Anketou ověřených 10 P je poté předmětem jednání rady a zastupitelstva města. Relevantní návrhy jsou následně zapracovány do Akčního plánu
a rozpočtu města na nadcházející období.

Aktualizace plánu: probíhá ve spolupráci se zodpovědnými subjekty
-

vypuštění úspěšně zrealizovaných akcí / přehodnocených akcí
vypuštění akcí zařazených do dalších koncepcí (akční plán, rozpočet města / rozpočtový výhled města …)
doplnění nových 10P z aktuálně proběhlého Fóra + další ověřené problémy / příležitosti

Výše zmíněným postupem dojde k vytvoření plánu pro následující období (platný do dalšího Fóra Zdravého města Kopřivnice).

Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí, viz další strana
Názvy oblastí nastaveny dle metodiky. Názvy podoblastí nastaveny komisí Rady města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a MA21.
Sloupec Problém / příležitost: formulují sami lidé, příležitosti pro zlepšení, či problémy města z pohledu obyvatel. Výstupy každoročního Fóra.
Sloupec Co se dělá: informace co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti.
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Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí
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Vyhodnocení
k 19.5.2015

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

10 PROBLÉMŮ / PŘÍLEŽITOSTÍ, FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2014

Komentář

D1

Využití budovy ZŠ Náměstí,
možný prodej

2014

Hledání vhodného využití budovy

ORM
OMM

projednání
konkrétního
návrhu

v řešení

V průběhu daného období byla
zahájena vyjednávání o možném
využití budovy. Zatím bez
realizovatelného výsledku.
Budova he průběžně nabízena
k využití na inf. kanálech města.

E1

Dostavba domova pro
seniory

2014

Byla zpracována studie
proveditelnosti záměru - koncesní
projekt.

ORM
OSV

přijetí
rozhodnutí
v ZM

v řešení

Zatím nedošlo ke shodě o
způsobu řešení v orgánech
města.

F1

Venkovní fitness prvky pro
adolescenty a dospělé

2014

Bude zohledněno v případě
realizace nových hřišť (nyní hřiště
17. listopadu - příprava projektové
dokumentace)

ORM
OŠK

realizace

v realizaci

V rámci projektu IPRM 2 (sídliště
„JIH“) v roce 2013 byly tyto prvky
již zabudovány.

F1

Zpřístupnění hřiště u ZŠ E.
Zátopka veřejnosti

2014

V létě tohoto roku bude provedena
rekonstrukce hřiště.

v realizaci

Bude nastaven systém otevírací
doby jako u jiných hřišť u ZŠ
(Alšova, dr. Milady Horákové).
Předpoklad otevření - září.

ORM

realizace
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Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Vyhodnocení
k 19.5.2015

realizace

splněno

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Rok navržení

OMM

Kód

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Město Kopřivnice

F1

Oprava hřiště na sídlišti
Sever u Kopřivničky

2014

Úprava povrchu hřiště

F1

Využití loutkového divadla
(např. centrum celoživotního
vzdělávání, knihovna aj.)

2014

V době podání návrhu jednáno
v příslušných orgánech města o
jiném řešení – prodeji budovy

OMM

F1

Vybudování bezplatného,
volně přístupného tábořiště

2014

Vznik tábořiště v rámci projektu
IPRM JIH

ORM
OMM

realizace

splněno

Další přístupné tábořiště na
pozemku skautského centra
Vanaivan.

F1

Parkour - skate park na
novém, bezpečnějším místě

2014

Projednání návrhu se
zainteresovanými skupinami (kulatý
stůl, apod.)

ORM
OŠK

projednání
návrhu

v řešení

Nutnost vytipování vhodné
lokality.

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

projednání
návrhu
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Komentář

Pokládka nové asfaltové
plochy, nové oplocení.

6/2014 schválen
zastupitelstvem města prodej
neaktuální
objektu (vznik kanceláří,
návrh
ubytovacích prostor a
cukrárny).
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G1

I2

Přidání odbočovacího pruhu
na ul. Kpt. Jaroše Záhumenní

Revitalizace veřejného
prostranství před prodejnou
(„Hruška, dříve Tesco) na
sídlišti Sever, včetně úpravy
chodníků od této prodejny až
po restauraci Tatra

2014

2014

Vyhodnocení
k 19.5.2015

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

Z důvodů čerpání dotace na
stavební úpravy povrchu ve
zmiňovaném úseku silnice
II/248 uzavřelo město
Kopřivnice smlouvu
s Moravskoslezským krajem,
která znemožňuje jakékoli
úpravy povrchu pro období
(2013 - 2018)

Zařazení aktivity do Bílé knihy
investičních akcí MSK

ORM

schválení
dokumentu

splněno

Realizace akce

ORM

realizace

nezahájeno

realizace

Dílčí realizační celek. Projekt
realizován postupně. S tímto
nezahájeno
celkem není v současné době
zatím počítáno.

Zařazení do komplexního projektu
Regenerace sídliště Sever

OMM

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.
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Město Kopřivnice

A2

A2

Zvýšení informovanosti o
plnění strategického a
akčního plánu v KTK

2014

Projednání struktury webu
města Kopřivnice s věřejností

2014

Zřízení samostatné sekce týkající se
strategického plánu na webu města

Zahrnutí této problematiky do
sociologického průzkumu obyvatel
probíhajícího v roce 2014

OVV

realizace

OVV

vyhodnoce
ní
sociologic
kého
průzkumu

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Vyhodnocení
k 19.5.2015

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2014 A JEJICH ŘEŠENÍ

Komentář

splněno

Z důvodu zvýšení
informovanosti o plnění SP
byla zřízena nová sekce na
webu města a vydána
publikace, která byla
distribuována do každé
domácnosti ve městě.

splněno

Hodnocení webu města bylo
zahrnuto do velkého
sociologického průzkumu.
Z výsledků vyplynulo, že 94%
respondentů je se strukturou
webu spokojeno.
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C

Zpracování projektu na
zadržování vody v krajině

C5

Předávání sáčků na
exkrementy při platbě
poplatku za psa

2014

Nákup sáčků a následné předání
majitelům psů

OŽP

OF
OŽP

přijetí
návrhu

realizace

Vyhodnocení
k 19.5.2015

2014

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice pro
období 2015/2016

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

v řešení

Navrženo ve strategickém
plánu města jako opatření 4.5
Protipovodňová opatření zadržování vody v krajině pro
období 2015 - 2022.

splněno

Od února 2015 si každý majitel
psa, který má zaplacen
poplatek vyzvednout 2 ks
balení (100 sáčků) na
informacích MÚ.
V letošním roce podána žádost
do Nadace Proměny s cílem
renovace dvou parků v centru
města (sad dr. Edvarda
Beneše a náměstí TGM)

E1

Parkové plochy k relaxaci a
odpočinku pro seniory

2014

Vznik plochy v rámci projektu IPRM
JIH

ORM

realizace

splněno

F1

Vybudování turistického
kempu

2014

Projednání možnosti řešení v rámci
zpracování projektové dokumentace
k rekonstrukci letního koupaliště

ORM

projednání
návrhu

v řešení

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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G1

Uzavření ul. Štefánikova pro
nákladní dopravu v úseku ul.
Husova - Pod Morávií

I3

Příprava projektu
zainvestování technické
infrastruktury pro individuální
bytovou výstavbu

2014

Zmapování stávající situace

2014

Projednání návrhu v příslušných
orgánech města

Vyhodnocení
k 19.5.2015

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení problému
/ naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Problém / příležitost
(návrhy formulovány
veřejností)

Odpovědnost za
aktualizaci údajů /
realizaci

Rok navržení

Kód

Město Kopřivnice

Komentář

ORM

Z důvodů zajištění dopravní
obslužnosti stávajících
nelze
nelze
podnikatelských subjektů
zrealizovat zrealizovat v dané lokalitě nelze zajistit
alternativní přístup k jejich
nemovitostem.

ORM

Rozhodnutí o zainvestování
projednání
nezahájeno rozvojových ploch přísluší
návrhu
zastupitelstvu města.

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, květen 2015

Z ostatních oblastí a podoblastí nepostoupil v roce 2014 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety.
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