Evidence podnětů ke Strategickému plánu 2017
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

Číslo / název podnětu

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

22.11.2017

B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
kritic. míst na komunikacích

1/2017 Křižovatka ulic
Kpt.Jaroše a Záhumenní

12.1.2018

Probíhá

0%

Střední

Ing. arch. Milan Šmíd

22.11.2017

B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
kritic. míst na komunikacích

2/2017 Propojení místních
komunikací ul. Severní a
Moravská

12.1.2018

Probíhá

0%

Střední

Ing. arch. Milan Šmíd

22.11.2017

Procesní podnět

3/2017 poznámka k podnětu
2/2016

12.1.2018

Neakceptován
o

0%

Střední

Ing. Lenka Šimečková

Evidence podnětů ke Strategickému plánu 2016
Datum
zahájení
4.1.2016

27. 8. 2016

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

Číslo / název podnětu

D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve
1/2016 Sociální začleňování
městě a okolí

B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby
pro cyklistickou dopravu a in-line

2/2016 Zvýšení bezpečnosti na
určitých cestách pro cyklisty

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

11.1.2016

Probíhá

0%

Střední

Mgr. Galiová Lenka

2. 11. 2016

Probíhá

0%

Střední

Ing. Kamil Žák

Evidence podnětů ke Strategickému plánu 2015
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

Číslo / název podnětu

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

27.12.2015

C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného
času

9/2015 Venkovní sportoviště

12.1.2018

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Lenka Šimečková

1.10.2015

B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
kritic. míst na komunikacích

8/2015 Generel dopravy

23.11.2015

Prověřeno

100%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího
7/2015 Revitalizace sídliště Pod
11.7.2015 bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní
Morávií
prostory)

5.6.2015

C. 3.1. Modernizace a rozvoj infrastruktury
pro trávení volného času

6/2015 Lavičky; místo pro
opékání

23.11.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

5.6.2015

C. 1.2. Zefektivnění správy a údržby zeleně
ve městě

5/2015 C. 1.2. Zefektivnění správy a
údržby zeleně ve městě

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

5.6.2015

B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího
byt. fondu

4/2015 B. 3.2. Zkvalitňování a
údržba stávajícího byt. fondu /bytové
domy a mezisídlištní prostory/

23.11.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

27.5.2015

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

3/2015 Výjezd vozidel z parkoviště
u Alberta

23.11.2015

Prověřeno

100%

Střední

27.5.2015 C. 2 Centrální zóna

2/2015 Rekonstrukce parkoviště na
zelném trhu u Tatrovanky

23.11.2015

Zaevidováno

20%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

24.1.2015 B. 1.2 Organizace dopravy v klidu

1/2015 Parkoviště Obránců míru
č.p. 873

23.11.2015

Probíhá

0%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

Ing.arch. Milan Šmíd

Evidence podnětů ke Strategickému plánu 2014
Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

4/2014 Dotaz na opravu silnice
Příborské

26.10.2015

Probíhá

20%

Střední

Ing. Kamil Žák

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

3/2014 Závady na cyklostezce
Kopřivnička

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

31.10.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

2/2014 Sídliště Sever

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

25.10.2014

B. 3.1 - Rozvojová území pro výstavbu
rodinných domů

1/2014 Infrastruktura na ulici Na
Pinkavce

23.11.2015

Zařazeno v
zásobníku

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

5.12.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

5/2014 Nepotřebný horkovod

4.11.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

2.11.2014

Číslo / název podnětu

Probíhá
5%

Přiřazeno osobě

Střední Ing. Šimečková Lenka

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení
22.11.2017

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

Procesní podnět

Číslo / název podnětu

3/2017 poznámka
k podnětu 2/2016

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

12.1.2018

Neakceptován
o

0%

Střední

Ing. Lenka Šimečková

Název podnětu: 2/2016
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Šustr
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line
Text podnětu:
Podnět se zabývá zvýšením bezpečnosti cyklistů na některých místních komunikací. Ve vyjádření pana Žáka z 2.11.2016 je uvedeno, že se
podnětem bude zabývat pracovní skupina pro dopravu a o výsledku jednání bude autor písemně seznámen.
Návrh řešení:
U podnětů tohoto typu, kdy se jedná o problematiku týkající se širokého okruhu občanů, by vyjádření k podnětu mělo být zveřejněno přímo v
textu podnětu. Pokud k tomuto po více než roce nedošlo, pak podnět v této době nebyl řešen, nebo vyjádření obdržel pouze navrhovatel. Toto je
v rozporu se základním principem této formy podávání podnětů, kdy má být veřejnost seznamována s aktuálním stavem řešení. Aktualizace
vyjádření k podnětům obecně by měla být minimálně 2x ročně.
Průběžné informace k řešení podnětu:
12.1.2018 Podnět se týká procesního nastavení systému příjímání a vyhodnocování podnětu. S ohledem na zájem občanů o využití této
možnosti komunikace s městem se jeví jako dostatečné vyhodnocování podnětů 1x ročně. Ing. Lenka Šimečková, vedoucí OSP

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
22.11.2017
kritic. míst na komunikacích

Číslo / název podnětu

2/2017 Propojení
místních komunikací ul.
Severní a Moravská

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

12.1.2018

Probíhá

0%

Střední

Ing. arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Propojení místních komunikací ul. Severní a Moravská
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Šustr
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a kritic. míst na komunikacích
Text podnětu:
Problém s parkováním na sídlišti Sever je řešen, mimo jiné, připravovanou výstavbou záchytných parkovišť na pozemcích u kravína. Vjezd
/výjezd/ je předpokládán po ul.17.listopadu.
Návrh řešení:
Pro zlepšení dopravní obslužnosti parkovišť a omezení zbytečného průjezdu sídlištěm propojit ulice Severní a Moravskou, což bylo požadováno i
veřejných projednáváních k výstavbě parkovišť.
Současně by měla být rekonstruována ul. Moravská tak, aby vyhovovala narůstajícímu provozu.
Průběžné informace k řešení podnětu:
12.1.2018 Podnět je podporován i ORM, které připravilo projekt výstavby parkoviště na ul. Moravská, které bude vybudováno v roce 2018.
V rámci další etapy rozvoje této lokality je tento záměr zvažován. Prioritně je však nutno vyřešit majetkoprávní vztahy, neboť dotčené pozemky
nejsou ve vlastnictví města. Řešení majetkoprávních vztahů je v kompetenci odboru majetku města. Ing. Lenka Šimečková, vedoucí OSP

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení
22.11.2017

Přiřazeno k opatření Strategického plánu
B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
kritic. míst na komunikacích

Číslo / název podnětu

1/2017 Křižovatka ulic
Kpt.Jaroše a Záhumenní

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

12.1.2018

Probíhá

0%

Střední

Ing. arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Křižovatka ulic Kpt.Jaroše a Záhumení
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Šustr
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a kritic. míst na komunikacích
Text podnětu:
Křižovatka ulic Kpt.Jaroše a Záhumení neumožňuje odbočení doleva směr Štramberk. Je nutno odbočit doprava a objet kruhový objezd a vracet
se po ulici Záhumení. Tento stav zhoršuje dopravní podmínky a životní prostředí v centru města. Tato absurdní situace není dlouhodobě řešena
přesto, že na ni bylo poukazováno v diskusním fóru Zdravého města i při projednávání Komplexní dopravní studie již v roce 2009.
Návrh řešení:
Realizovat úpravu křižovatky vybudováním odbočovacího pruhu, světelnou signalizací popř.jiným řešením, vyhovujícím občanům města a jeho
návštěvníkům.
Průběžné informace k řešení podnětu:
12.1.2018 Projekt se dotýká místní komunikace ve vlastnictví města a komunikace II. třídy ve vlastnictví MSK. Realizace záměru bude
společným projektem obou institucí. Město iniciovalo zařazení tohoto záměru do Bílé knihy Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd
Moravskoslezského kraje http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha
Odkaz na list zmiňované investice http://www.ssmsk.cz/kniha/2017/html/ident_list/ident_list_NJ_K_19.htm
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí OSP

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby
27. 8. 2016
pro cyklistickou dopravu a in-line

Číslo / název podnětu

2/2016 Zvýšení
bezpečnosti na určitých
cestách pro cyklisty

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

2. 11. 2016

Probíhá

0%

Střední

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: Zvýšení bezpečnosti na určitých cestách pro cyklisty
Jméno a příjmení: Ondřej Dobečka
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line
Text podnětu:
Dobrý den,
jsem častý chodec, cyklista i bruslař na cestě Paseky (směr Příbor, kolem kapličky a dále) a také na cestě směr Štramberk (kolem Marketina
pramenu, bývalého očního a dále). Mnohokrát jsem se shodl s ostatními, že je tam velký provoz vozidel (často jedoucích rychleji než by měli) a
je to docela nebezpečné a jejich průjezd je především relativně zbytečný, protože tato auta si z drtivé většiny jen (navíc podle mně jen trochu)
zkracují, nebo spestřují cestu (zatáčky, malý provoz, adrenalin) - občas je to rallye a uskakování za kraj vozovky ;).
Návrh řešení:
Nejlépe něco jako značka Průjezd zakázán, nebo jiné omezení (pokud by pomohlo)
Průběžné informace k řešení podnětu:
2.11.2016 Obdrželi jsme váš podnět na dopravní řešení ve vybraných lokalitách města Kopřivnice. Prostřednictvím odboru majetku města
budou vaše návrhy posouzeny při nejbližším jednání pracovní skupiny pro dopravu a s výsledným návrhem budete písemně seznámen.
Předesílám, že členy této pracovní skupiny jsou zástupci vedení města, městské policie, správce komunikací a odborů, které mají dopravu ve
městě na starost. Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

4.1.2016

D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve
městě a okolí

Číslo / název podnětu

1/2016 Sociální
začleňování

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

11.1.2016

Probíhá

0%

Střední

Mgr. Galiová Lenka

Název podnětu: Sociální začleňování
Jméno a příjmení: Martin Kahánek
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
Text podnětu:
Problematika sociálního začleňování je městem neustále přehlížená či zcela bez kontextu řešená. O čem svědčí i předchozí návrh
a plán Strategického rozvoje. V této chvíli, kdy se sbírají podněty, je důležité se soustředit na oblasti, která byla v předchozích letech vytlačena
na okraj. Vedení města zajisté ví, že na území města Kopřivnice se nachází sociálně vyloučená lokalita tvořena blokem tří domů ve vlastnictví
města a druhá soukromou ubytovnou. Příčiny vzniku lokalit na území města vznikly převážně sestěhováním problémových nájemníků obecních
bytů do bývalé ubytovny zahraničních dělníků. Velmi pozitivně hodnotím realizaci některých opatření např. komunitní plán sociálních služeb,
tréninkové byty, atd. Zcela zásadní vidím problém v nerovnoměrném rozložení sociálních služeb, ve městě zcela chybí terénní sociální služby,
odborné sociální poradenství atd. Z výše uvedeného je vidět, že město velmi nesourodě řeší sociální začleňování. Nebo alespoň jeho způsob
řešení přestěhováním problémových nájemníků do jedné oblasti. Právě vznik takto segregované části v obci může mít za následek zvýšený pocit
nebezpečnosti u obyvatel. Segregované oblasti bývají také stále více terčem různých pravicových extrémistů a dalšího stupňování projevů násilí
z nenávisti.
Návrh řešení:
Právě ukotvení a pojmenování problematiky sociálního začleňování do Strategického plánu umožní lépe a afektivně navrhovat
opatření vedoucí k eliminaci sociálního vyloučení, případně chudoby. Souběžně s ukotvením do Strategického plánu by městu pomohlo zapojení
se do tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám za místní podpory Agentury pro sociální začleňován í Úřadu vlády ČR.
Průběžné informace k řešení podnětu:
11.1.2016 Jelikož se jedná o oblast sociální a zejména sociálních služeb, bude podnět projednán na nejbližším jednání pracovních skupin v
rámci procesu komunitního plánování soc. služeb. Jeho případné zařazení do příslušného strategického dokumentu - komunitního plánu - by v

případě jeho podpory, mohlo být směřováno do aktualizace komunitního plánu, která bude probíhat v letošním roce s tím, že by výstup komunitní plán na nové období - mohl být předložen orgánům města ke schválení nejpozději na počátku roku 2017.
Mgr. Galiová Lenka, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

27.12.2015

C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného
času

Číslo / název podnětu

9/2015 Venkovní
sportoviště

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

12.1.2018

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Lenka Šimečková

Název podnětu: Venkovní Sportoviště
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času
Text podnětu: Velmi by se mi líbily nějaké posilovací stroje. Bylo by to zábavné a užitečné zároveň. Zajímavé jak pro děti, tak hlavně pro dospělé
i seniory. Mohlo by nám to všem pomoci ke zdravějšímu životu.
Návrh řešení:
Průběžné informace k řešení podnětu:
5.1.2016 Děkujeme za podnět. Obdobné venkovní sportoviště by mělo vzniknout v rámci připravované rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17.
listopadu.Veřejnost měla možnost se projektem blíže seznámit na prosincovém veřejném projednání. V současné době je návrh projektu k
dispozici na internetových stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-hriste-17-listopad Na tomto odkazu je uveřejněna i
specifikace navržených prvků, které by měly být na venkovní "posilovně" umístěny. Město na realizaci projektu připravuje žádost o dotaci. Pokud
bude úspěšné, bude realizace projektu zahájena ještě v letošním roce.
Dnes již mohou obyvatelé využívat obdobného zařízení v Areálu zdraví střediska Vanainvan na ulici Komenského: http://vanaivan.cz/arealzdravi. Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování
12.1.2018 Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17.listopadu byla dokončena. Součástí hřiště jsou i venkovní posilovací stroje. Hřiště bude
přístupno veřejnosti dle podmínek provozního řádu. Foto FB ZŠ 17. listopadu:
https://www.facebook.com/Sedmnactka17/photos/a.455779184523144.1073741844.152099121557820/1192930190808036/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sedmnactka17/photos/a.455779184523144.1073741844.152099121557820/1192930167474705/?type=3&theater

Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení
1.10.2015

Přiřazeno k opatření Strategického plánu
B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a
kritic. míst na komunikacích

Číslo / název podnětu

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

8/2015 Generel dopravy

23.11.2015

Prověřeno

100%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Generel dopravy
Jméno a příjmení: Zdeněk Šustr Ing.
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a kritic. míst na komunikacích
Text podnětu: Automobilka TATRA v současnosti využívá pro svoji potřebu pouze část původního areálu vybudovaného pro mnohem větší
objem produkce. V současnosti zpracovává Generel rozvoje, který předpokládá redukci výrobních ploch a zbavení se nepotřebných částí areálu.
Návrh řešení: Ve spolupráci s TATRA Truckc a.s., řešit možné využití nepotřebných ploch a dopravní napojení nového areálu. Zpracovat
Generel dopravy města Kopřivnice.
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 Město Kopřivnice informuje společnost TATRA TRUCKS a.s. o aktivitách směřujících k možnému využití nevyužívaných ploch.
Jelikož v areálu „Tatry“ vlastněné společností TATRA TRUCKS a.s. probíhá výroba vojenské techniky, která podléhá určitému stupni
zabezpečení, není možné v současné době tento areál zpřístupnit pro průjezd veřejné dopravy.
23.11.2015 V současnosti není městem Kopřivnice zadán ani zpracováván Generel dopravy. Zpracování tohoto dokumentu není kryto
rozpočtovou položkou města. Záležitost je stejně významnou problematikou územního plánu, stejně jako Generelu dopravy, který se zaměřuje
na vyhodnocování stavu na základě skutečných náměrů dopravní intenzity. Zástupci města byli informováni o přípravách energetických opatření
na vybraných objektech areálu Tatry, zatím ale město nemá k dispozici informace o rozhodnutí majitele k „nepotřebným částem areálu“.
V současnosti probíhají prvotní jednání a informace mezi městem a Tatrou Trucks a.s. o záměru omezit nákladní dopravu, směřující do areálu
Tatry přes centrum města Kopřivnice a příjezd přes železniční přejezd kolem budovy bývalé hlavní vrátnice Tatry, administrativní budovy a
objektu HZS. Ing. arch. Milan Šmíd, architekt ORM

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Číslo / název podnětu

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

7/2015 Revitalizace
sídliště Pod Morávií

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího
11.7.2015 bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní
prostory)

Název podnětu: Revitalizace sídliště Pod Morávií
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Šustr
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní
prostory)
Text podnětu: Sídliště je od své výstavby v 70.-80. letech v mnoha směrech v původním - nevyhovujícím stavu.
Návrh řešení:
- opravy, doplnění chodníků vč. bezbariérových nájezdů
- opravy a doplnění dětských hřišť a pískovišť
- opravy a doplnění mobiliáře
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 Město pravidelně posuzuje stav a případné možnosti doplnění chodníků vzhledem k účelnosti, bezpečnosti a množství finančních
prostředků. Záměrem Města Kopřivnice je vybudovat ve spádových částech města víceúčelová hřiště. Na stávajících hřištích probíhá údržba.
Hřiště v havarijním stavu, kde se neplánuje jejich obnova, dochází k jejich odstraňování. Městský mobiliář je posuzován a doplňován dle
finančních prostředků města a oprávněných požadavků. V současné době není vyhlášená žádná rozsáhlejší dotační příležitost, která by
umožňovala revitalizaci sídliště. Z městského rozpočtu jsou aktuálně prioritizovány jiné akce.
Odpovědi na tento podnět zahrnují také předešlé dotazy:
6/2015 3.1. Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
5/2015 C. 1.2. Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
4/2015 B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího byt. fondu /bytové domy a mezisídlištní prostory/

Ing. Kamil Žák, Vedoucí OMM

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení
5.6.2015

Přiřazeno k opatření Strategického plánu
B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího
byt. fondu

Číslo / název podnětu

6/2015 Lavičky; místo
pro opékání

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: C. 3.1. Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Jméno a příjmení: Lenka Jašková
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: C. 3.1. Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Text podnětu:
Návrh řešení:
Podstatně více laviček do parčíků, k obchodům, ke školám /u nichž nyní nejsou vůbec, např. ZŠ E. Zátopka/, hřištím a pláckům vč. odpadkových
košů.
Lze vůbec někde v Kopřivnici např. s dětmi a vnuky opékat špekáčky? Navrhuji vymezit alespoň 3 místa, kde by se toto dalo uskutečnit, aniž by
to místo využívali bezdomovci! Tj. vymezit takové místo na rohu nějakého plácku nebo jiného herního prvku apod. Mohlo by se po setmění i
zamykat.
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 V okolí Kopřivnice lze špekáčky opékat na ohništích u Šostýna, Váňového Kamene a u Hájenky na Janíkové louce. Městský
mobiliář je doplňován dle oprávněných požadavků a finančních možností města. Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
23.11.2015 V okolí Kopřivnice lze špekáčky opékat také v Areálu zdraví (Vanaivan), nově v rekonstruovaném prostranství areálu Fojtství a
v areálu Červený kámen. Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení
5.6.2015

Přiřazeno k opatření Strategického plánu
B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího
byt. fondu

Číslo / název podnětu

5/2015 C. 1.2.
Zefektivnění správy a
údržby zeleně ve městě

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: C. 1.2. Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě,
Jméno a příjmení: Lenka Jašková
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: C. 1.2. Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě,
Text podnětu:
Návrh řešení:
Zlegalizovat vyšlapané chodníčky neukázněných lidí tak, aby zapadly do daného prostoru, tj. udělat z nouze ctnost.
Těmito cestičkami lidé budou chodit stále, jsou na ně zvyklí a byť je město zruší a zaseje se tráva /jako např. vloni zrušený, plně vydlážděný
chodník mezi obchodem Hruška a ul. K. Čapka, kde stačilo pouze vyměnit při probíhajícím předláždění ul. K. Čapka cca 12 dlaždic/, stejně tam
nadále lidé chodí a chodit budou!

Fotodokumentace:

Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 V místech kde dochází k vyšlapávání cestiček, dochází k postupnému posouzení zde je účelné a možné vybudovat nový chodník,
nebo zabránit vyšlapávaní chodníčku. V uvedeném případě odbor majetku města posoudil tento uvedený návrh z pohledu účelnosti, bezpečnosti
a vynaložení finančních prostředků a dospěl k závěru, že se tento chodník obnovovat nebude. Ing. Kamil Žák, Vedoucí OMM

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

5.6.2015

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího
byt. fondu

Číslo / název podnětu

4/2015 B. 3.2.
Zkvalitňování a údržba
stávajícího byt. fondu
/bytové domy a
mezisídlištní prostory/

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

12.1.2018

Zaevidováno

0%

Střední

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího byt. fondu /bytové domy a mezisídlištní prostory
Jméno a příjmení: Lenka Jašková
Bydliště: Kopřivnice
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu: B. B. 3.2. Zkvalitňování a údržba stávajícího byt. fondu /bytové domy a mezisídlištní prostory
Text podnětu:
Návrh řešení:
V každé městské části obnovit herní prostor pro děti, tj. malá hřišťátka s pár herními prvky /např. koš na košíkovou, pískoviště, průlezky,
houpačka, místo na sezení - nemusí být lavičky, stačí i jen vybetonovaný pás s dřevěnými latěmi, na něž by si děti mohly posedávat/.
Takové štěrkové hřiště bylo kdysi např.na rohu nynější ul. Javorové a Zd. Buriana, bohužel je zcela zpustlý...
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 Záměrem Města Kopřivnice je vybudovat ve spádových částech města víceúčelová hřiště. Na stávajících hřištích probíhá údržba.
Hřiště v havarijním stavu u kterých se neplánuje obnova jsou postupně odstraňovány. Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
23.11.2015 Město Kopřivnice má připravený projekt zahrnující dětské a workoutové hřiště u ZŠ 17.listopadu, které bude určené také pro
veřejnost. Začátkem roku 2016 bude podána žádost o dotaci. Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování
12.1.2018 Na podzim roku 2017 byla dokončena rekonstrukce hřiště u ZŠ 17. listopadu a rekonstrukce zázemí hřiště v Lubině, zároveň byla
zahájena rekonstrukce zázemí hřiště ve Vlčovicích. Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

27.5.2015

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

Číslo / název podnětu

3/2015 Výjezd vozidel z
parkoviště u Alberta

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

23.11.2015

Zaevidováno

0%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Výjezd vozidel z parkoviště u Alberta
Jméno a příjmení: Petr
Text podnětu: Navrhuji povolit výjezd z parkoviště u Alberta kolem zásobovací rampy supermarketu Albert (nyní může pouze zásobování).
Ulehčilo by se tak dopravě na ulici Kpt. Jaroše. Aspoň by se to mohlo vyzkoušet.
Návrh řešení:
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 Výjezd kolem zásobovací rampy supermarketu není možný, z důvodu zásobování. Jsou však zvažovány jiné možnosti, které do 14
dnů budou v rámci podnětu zveřejněny.
23.11.2015 Podnět není charakteru strategického projektu pro Strategický plán. Výjezd přes zásobovací rampu marketu Albert není možný
z důvodu vlastnických práv (zásobovací trakt a výjezd je v privátním vlastnictví fy Ahold Czech Repiblic a.s. a výjezd je zkolaudován právě a
pouze pro potřeby a možnosti výjezdu zásobovacích vozidel). Tento výjezd nesplňuje technické a šířkové parametry pro případ souběžného
šikmého (rybinového) zásobování objektu vozidly delšími než 8 m a průjezdu osobní automobilové dopravy.
Podnět přesto projednáme samostatně z hlediska parametrů bezpečnosti a případných limitů se zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR a
Správy silnic MSK.
V dané lokalitě podporujeme stavební úpravu křižovatky ulic kpt. Jaroše a Záhumenní se samostatnými odbočovacími pruhy.
Ing. arch. Milan Šmíd, ORM, architekt
Tento podnět se netýká Strategického plánu a nebude v této databázi podnětů dál rozvíjen. Podnět byl předán k řešení na věcně
příslušný odbor, kde je možné v případě potřeby směřovat další dotazy.

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

27.5.2015 C. 2 Centrální zóna

Číslo / název podnětu

2/2015 Rekonstrukce
parkoviště na zelném
trhu u Tatrovanky

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

23.11.2015

Zaevidováno

20%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Rekonstrukce parkoviště na zelném trhu u Tatrovanky
Jméno a příjmení: Petr
Text podnětu: Doporučuji rekonstruovat parkoviště u zelného trhu u Tatrovanky. V této chvíli není plně využita kapacita, protože tam nejsou
zakreslena parkovací místa a parkoviště je celkově v dezolátním stavu.
Návrh řešení:
Průběžné informace k řešení podnětu:
26.10.2015 Spolu se záměrem řešením nového centra města má být řešeno i prostranství u zelného trhu Tatrovanky. Ing.arch. Milan Šmíd,
architekt ORM
23.11.2015 Souhlasíme s podnětem. V současnosti se připravuje studie a následně projektová dokumentace na úpravu části centra města, která
zahrnuje i tuto lokalitu. Dokumentaci zpracovává projekční ateliér Kamila Mrvy a začátkem roku 2016 bude představen veřejnosti společně
s návrhem stavební úpravy centra města. Podle finančních možností bude postupováno v rekonstrukci centra v několika časových etapách.
Problematika podnětu je řešena v rámci strategické aktivity Rekonstrukce centra města. Ing. arch. Milan Šmíd, architekt ORM

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

24.1.2015 B. 1.2 Organizace dopravy v klidu

Číslo / název podnětu

1/ 2015 Parkoviště
Obránců míru č.p. 873

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

Přiřazeno osobě

23.11.2015

Probíhá

0%

Střední

Ing.arch. Milan Šmíd

Název podnětu: Parkoviště Obránců míru č.p. 873
Jméno a příjmení: Fejkl
Text podnětu:
Dobrý den, u domu na ulici Obránců míru č.p. 873 se nachází parkoviště, na kterém je 15 parkovacích míst, avšak parkuje zde aut 20-26 parkují
z části na trávníku, u popelnic, pod okny domu.
Návrh řešení:
Vyřešení parkování, nebo důsledné a přísné trestání přestupků.
Průběžné informace k řešení podnětu:
23.11.2015 Jsme si vědomi tohoto problému, byť se v případě trestání/netrestání přestupků nejedná o strategický cíl. Společně s dalšími
podněty nedořešených lokalit pro parkování evidujeme tento podnět a podle finančních možností budeme zastupitelům města předkládat
s dalšími prioritami ke zvážení realizaci stavebních úprav v rámci přípravy rozpočtů města Kopřivnice. Nebudeme v současnosti upřednostňovat
samostatnou aktivitu tohoto podnětu, ale necháme jej posoudit v kontextu s ostatními potřebami řešení statické dopravy. Ing. arch. Milan Šmíd,
architekt ORM

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

5.12.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

Číslo / název podnětu

5/2014 Nepotřebný
horkovod

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Přiřazeno osobě

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: Nepotřebný horkovod
Jméno a příjmení: Zdeněk Šustr Ing.
Bydliště: Kopřivnice
Text podnětu:
V co nejkratší době odstranit nadzemní konstrukci nyní již nepotřebného horkovodu v úseku od ul. Nádražní po Kopřivničku.
Návrh řešení:
K využití pozemků pod horkovodem otevřít veřejnou diskusi. Navrhuji na místě horkovodu vysadit pás stromů a keřů, jako ochranu města před
severními větry se stezkou pro pejskaře.
Průběžné informace k řešení podnětu:
10.3.2015 Horkovod nebyl v majetku města, likvidaci vzdušného vedení prováděl vlastník fy. KOMTERM Morava, s.r.o. Požadavky na výsadbu
zeleně, již řeší Odbor životního prostředí.
26.10.2015 Nepotřebný horkovod byl odstraněn. V současné době jsou dotčena místa osázeny trávou, jelikož zde budou probíhat ještě
výkopové práce na vodovodu nelze s výsadbou stromů a keřů začít. V dotčených místech vede kromě vodovodu také teplovod, což vyžaduje
určité ochranné pásmo. Vybrané plochy kolem bývalého horkovodu jsou zahrnuty do náhradní výsadby. Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Tento podnět se netýká Strategického plánu a nebude v této databázi podnětů dál rozvíjen. Podnět byl předán k řešení na věcně
příslušný odbor, kde je možné v případě potřeby směřovat další dotazy.

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

Číslo / název podnětu

4.11.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

4/2014 Dotaz na opravu
silnice Příborské

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

26.10.2015

Probíhá

20%

Střední

Přiřazeno osobě

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: Dotaz na opravu silnice
Jméno a příjmení: Vemolova
Text podnětu: Dobry den rada bych se touto cestou zeptala zda budete opravovat ulici Přiborskou. Máme ji po kouscích lepenou. Je to děs. A
ještě zda můžete dát zpomalovací retardéry na ulici. Jezdi sem dost aut na tenis a nejedou!!!pomalu máme tu malé děti. Není tu chodník. Kde by
se mohli zdrzovat! Nejde aby mohli tenisti vyjíždět nahoru od tenisových kurtu? Když můžou taxíky a traktory proč ne auta? Jen chceme zajistit
bezpečno pro naše děti. děkuji za odpověď
Průběžné informace k řešení podnětu:
4.12.2014 Dobrý den, město Kopřivnice obdrželo Vaši písemnost – „Podněty ke strategickému plánu“. Část Vašeho dotazu se týkala stavu
komunikace ul. Příborská. Na této komunikaci byly prováděny lokální opravy stávajícího povrchu. Co se týče komplexní opravy předmětné
komunikace, sdělujeme Vám, že Odbor majetku města zařazuje ul. Příborskou do zásobníku požadavků na rozpočet města Kopřivnice.
Další část Vašeho dotazu se týkala zpomalovacích retardérů a vyjíždění aut „nahoru od tenisových kurtů“. Dle vyjádření pracovníka v jehož
kompetenci je rozvoj dopravy a infrastruktury v Kopřivnici je Váš podnět v současnosti ojedinělou záležitostí a navrhované dopravně technické
opatření (retardéry) významně zvyšuje hlukovou zátěž rodinných domů v dotčené lokalitě. V současnosti se tato opatření nebudou nerealizovat.
Požádáme Městskou policii v Kopřivnici o provedení zvýšené kontrolu dodržování dopravních předpisů v dotčené oblasti. Výjezd z ul. Příborské
byl v minulosti zrušen, a to z důvodů nevyhovujících rozhledových podmínek. Vozidla, která tento výjezd používají ho užívají v rozporu s
dopravními předpisy a hrozí jim sankce za přestupek. S pozdravem Ing. Kamil Žák Vedoucí OMM Na vědomí : MP Kopřivnice - Jan Müller
26.10.2015 Ze situací na ul. Příborské jsem obeznámen, jelikož jsou v Kopřivnici některé komunikace ještě v horším stavu a zároveň ještě
frekventovanější je nutné se prioritně věnovat jim. Průběžně nadále bude sledován stav ul. Příborské. V průběhu příštího roku budou informace
opětovně aktualizovány. Ing. Kamil Žák, Vedoucí OMM
Tento podnět se netýká Strategického plánu a nebude v této databázi podnětů dál rozvíjen. Podnět byl předán k řešení na věcně
příslušný odbor, kde je možné v případě potřeby směřovat další dotazy.

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

2.11.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

Číslo / název podnětu

3/2014 Závady na
cyklostezce Kopřivnička

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Přiřazeno osobě

Ing. Kamil Žák

Název podnětu: Závady na cyklostezce Kopřivnička
Jméno a příjmení: Zdeněk Šustr Ing.
Návrh kapitoly do zařazení ke strategickému plánu:
Text podnětu: Na cyklostezce jsou místa, která jsou nebezpečná zvláště za snížené viditelnosti.
1/ U mostku přes Kopřivničku pod MŠ Krátká se stezka zužuje na místní komunikaci, která je ve špatném stavu.
2/ Pod KD směrem k ZŠ se stezka láme do pravého úhlu s vysokým obrubníkem.
Foto v příloze
Návrh řešení: 1/ Místní komunikaci rozšířit směrem ke Kopřivničce o cca 1 metr, opravit její povrch.
2/ K obrubníku dobudovat sjezd k ul. Lidická. Instalovat bezpečnostní prvky - nátěr, zábradlí a pod.
Průběžné informace k řešení podnětu:
10.3.2015 Add1) Práce ještě nejsou dokončeny. V listopadu jsme rozšířili chodník v nejužším místě a zabetonovali obrubníky. Vzniklá plocha
byla dosypána asfaltovým recyklátem. Až začnou znovu fungovat obalovny tak se na jaře recyklát odstraní a plocha se zaasfaltuje.
Add2) Cyklostezky byla financována z dotačních prostředků a tím pádem po dobu udržitelnosti projektu nesmí být do stavby zasahováno.
26.10.2015 Add1) Dokončeno Add2) Cyklostezky byla financována z dotačních prostředků a tím pádem po dobu udržitelnosti projektu nesmí být
do stavby zasahováno.
Ing. Kamil Žák
Vedoucí OMM
Tento podnět se netýká Strategického plánu a nebude v této databázi podnětů dál rozvíjen. Podnět byl předán k řešení na věcně
příslušný odbor, kde je možné v případě potřeby směřovat další dotazy.

Fotodokumentace:

Zpět na seznam podnětů

Datum
zahájení

Přiřazeno k opatření Strategického plánu

31.10.2014

Podněty netýkající se strategického plánu –
předání na věcně příslušný odbor.

Číslo / název podnětu

2/2014 Sídliště Sever

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

Priorita

26.10.2015

Dokončeno

100%

Střední

Přiřazeno osobě
Ing. Kamil Žák

Název podnětu: Sídliště Sever
Jméno a příjmení: Hana Friedlová
Bydliště: Kopřivnice
Text podnětu:
Na "sáňkovacím" kopci za domem 1215,ulice Osvoboditelů , město vybudovalo údajně architektonický prvek a asi zábavu pro děti.Pergolu a po
kopci instalovány dřevěné klády.Tyto klády se již napůl rozpadly, uhnily ap. ,nyní spíše hyzdí než zdobí a jsou ještě nebezpečím pro děti,které by
po nich šplhaly. Od počátku šlo evidentně o nekvalitně upravené dřevo,které se tak rychle rozpadlo. Jistě toto vše stálo nemalé peníze a je
smutné sledovat,co z vydané investice za pár let zbylo.Jsou města, kde podobné prvky pro děti mají také,ale rozhodně na delší čas a kvalitněji
provedené,než toto.
Návrh řešení: Co nejdříve uhnilé kmeny odvézt,než se stane někomu úraz a na kopec instalovat kvalitnější hrací prvky,nebo raději nic.
Č.J.:TAJ 54417/2014
Průběžné informace k řešení podnětu:
2.12.2014 č. j. 54417/2014/OMM Odklizení poškozeného hracího prvku bude zrealizováno, jakmile to umožní povětrnostní podmínky. V jarních
měsících bude výměna provedena. S pozdravem Ing. Dagmar Šmiřáková, oddělení budov a komunál. Majetku
26.10.2015 Byla provedena celková rekonstrukce, průběžně bude sledován stav. Ing. Kamil Žák, Vedoucí OMM

Tento podnět se netýká Strategického plánu a nebude v této databázi podnětů dál rozvíjen. Podnět byl předán k řešení na věcně
příslušný odbor, kde je možné v případě potřeby směřovat další dotazy.

Fotodokumentace:

Zpět na seznam podnětů
Datum
zahájení
25.10.2014

Přiřazeno k opatření Strategického plánu
B. 3.1 - Rozvojová území pro výstavbu
rodinných domů

Číslo / název podnětu

1/2014 Infrastruktura
na ulici Na Pinkavce

Poslední
aktualizace

Stav

Hotovo

23.11.2015

Probíhá

5%

Priorita

Přiřazeno osobě

Střední Ing. Šimečková Lenka

Název podnětu: Na Pinkavce
Jméno a příjmení: Richard Bačevac
Bydliště: Kopřivnice
Text podnětu:
Dobrý den, rád bych měl podnět k ulici Na Pinkavce. I když na této ulici jsou vlastníci pozemků, kteří by si rádi postavili dům, možnost na
napojení na vodu či kanalizaci jsou omezené.
Návrh řešení: Rozšíření vodovodního řádu a případně možnost napojení na kanalizaci.
Průběžné informace k řešení podnětu:
1.12.2014 č. j. 54159/2014/LŠ Vážený pane Bačevaci, děkujeme Vám za Váš podnět ke strategickému plánu města. Lokalita Na Pinkavce je
považována za rozvojové území pro individuální bytovou výstavbu. V současné době město nemá vytvořen účelově určený finanční
mechanismus, kterým by se podílelo na rozvoji infrastruktury, která vede ke zvýšení hodnoty a využitelnosti pozemků v soukromém vlastnictví.
Nicméně již v minulosti se podílelo na přípravě a realizaci infrastruktury v lokalitách s individuální bytovou výstavbou a to na základě iniciativy
vlastníků nemovitostí v těchto lokalitách (např. ulice Duhová a Západní), kteří byli ochotni na budovanou infrastrukturu rovněž přispět.
Váš podnět zařazujeme do zásobníku projektů naplňujících strategický plán, z něhož se vychází při tvorbě návrhů rozpočtu města.
S pozdravem Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování
23.11.2015 V současné době neevidujeme v této lokalitě více podnětů od případných zájemců na realizaci infrastruktury. Jestliže zájem nadále
trvá, doporučuji konkrétním vlastníkům pozemků, aby podali společnou žádost o zahájení jednání týkající se realizace infrastruktury. Ing. Lenka
Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování

