MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Termín, místo: 6. 12. 2021 od 16:00 hodin, jednací místnost č. 1084, 10. patro MÚ
Program:
• KO-PROJEKTY, výsledky 2021, další komentáře, návrhy na změny 2022
• Evaluace participace města Kopřivnice + POCITOVÁ MAPA MĚSTA
• Harmonogram prací plánované aktualizace strategického plánu města
• Sbírka brýlí
• Projekt Kopřivnický GLOBUS
• Dotační program Zdravé město – shrnutí roku 2021
• Další náměty
• Poděkování
Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, I. Holubovou.
Garant Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, místostarosta René Lakomý poděkoval za
spolupráci na podzimních aktivitách, jakými byly Evropský týden mobility, Plavecká soutěž
měst, Podzimní farmářský trh s doprovodným programem Dnů Zdraví, Den stromů vč.
vyhodnocení celoročních soutěží a další. Informoval také o účasti na Podzimní škole NSZM
ČR, která se uskutečnila v Novém Jičíně.
•

KO-PROJEKTY

Participativní rozpočet města Kopřivnice
- třetí ročník, alokace 500 tisíc korun
- novinka roku 2021: nepovoleny běžné opravy majetku města, s výjimkou zhodnocení
majetku města za účelem rozvoje sportovního nebo volnočasového vyžití dětí a mládeže
- příjem žádostí od 1. 5. 2021 – 30. 6. 2021
- doručeno 12 návrhů, 2 nesplnily formální náležitosti, 10 návrhů postoupilo k posouzení
dotčených odborů města a dalších subjektů
- komise doporučila RM pro další postup (hlasování veřejnosti) 8 projektů, jeden ve lhůtě
stanovené pravidly předkladatelem stažen z dalšího postupu
- 18. 10. – 15. 11. 2021 - hlasování o vítězi, 7 finalistů
- Výsledky hlasování 2021:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Název „projektu“
Terénní nerezové skluzavky
Nový povrch sportovního hřiště Na Luhách
Venkovní fitness
Revitalizace parčíku na ul. P. Nerudy
Velký ostrov celoročních zemních trampolín
Pítka
Rozšíření skateparku

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

Počet hlasů
420
332
311
307
275
162
18

Odbor rozvoje města

Grant komise navrhl, aby projekty „Nový povrch sportovního hřiště Na Luhách“ a“ Revitalizace
parčíku na ul. P. Nerudy“ byly předány příslušný subjektům (SSmK, OŽP, OMM) k řešení
současného neutěšeného stavu v příštím roce, avšak přednostně, alespoň z prostředků běžné
údržby.
Návrh alokace na rok 2022: 600 000 Kč, tedy navýšení o 100 000 Kč s ohledem na současný
trend vzrůstajících materiálových nákladů, služeb i mezd.
Způsob hlasování prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas byl v průběhu minulých ročníků
zpochybňován. Výtky však byly zpravidla z důvodu nepřesného přečtení pravidel hlasujícími.
Zazněl také požadavek – hlasování bez uvádění telefonního čísla. V letošním roce jsme se
s žádnou výtkou nesetkali.
Rekapitulace tří uplynulých ročníků:
Počet
Počet
Počet
Rok přihlášených
finalistů hlasujících
návrhů

Počet hlasů
vítězného
projektu

2021

12

7

1458

420

2020

15

6

2279

957

2019

10

4

494

419

Specifikum daného roku
1 postupující projekt
předkladatelem stažen před
hlasováním
cílené využívání záporného
hlasu
zpochybňování způsobu
hlasování
podány i projekty z MČ
první ročník

Po ukončení třetího ročníku lze konstatovat, že KO-PROJEKTY již pro Kopřivnici nejsou
novinkou, ohlas mezi předkladateli se stabilizoval a hlasující více zvažují, komu hlas/hlasy
přidělí, a to i s ohledem na vítěze předchozích ročníků.
Příloha č. 1 - „Přehled dalších námětů a komentářů“. Dokument vypracován na základě 74
doručených podnětů a komentářů, které hlasující napsali na závěr hlasování. Dokument bude
předložen Radě města Kopřivnice, následně zveřejněn na webu města a dalšími vhodnými
způsoby.
Další postup: 14. 12. 2021 projednání výsledků v Radě města Kopřivnice. Následně setkání
s předkladateli, jaro 2022 – realizace.
Komise po projednání doporučuje Radě města Kopřivnice:
vzít na vědomí
1.1 informaci o realizaci Participativního rozpočtu 2021
1.2 dokument „Přehled dalších námětů a komentářů“, ve znění přílohy č. 1
2. schválit
přípravu a realizaci vítězného projektu „Terénní nerezové skluzavky“, ve znění návrhu
předloženého projektu.
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•

Evaluace participace města Kopřivnice
+ POCITOVÁ MAPA MĚSTA

Kopřivnici, dlouholetému členu NSZM ČR (od r. 2003), byla nabídnuta účast v projektu
„ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní
veřejné správě“. Konkrétní nabídka: využití jedné z osvědčených metod participace, pocitové
mapy města.
Jako 1. krok proběhl v listopadu strukturovaný rozhovor tazatele (NSZM) se zástupci města a
úřadu zaměřen na oblasti realizace a rozvoje participace. Výstup: příloha č. 2, dokument
„Vyhodnocení participace a výsledná doporučení“ shrnující hodnotící pohovor, který
zahrnuje doporučení do dalšího období. Doporučení z uvedeného dokumentu bude město
využívat nejméně do 30. 06. 2024. Jako další krok má město možnost využít jednu
z osvědčených metod participace, vyvinutou NSZM ve spolupráci s Univerzitou Palackého v
Olomouci, pocitovou mapu města (dále jen PM). Tato aktivita je pro město díky členství v
NSZM zdarma a to včetně metodické podpory.
PM nástroj nabízí možnost zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž
bydlí, tráví volný čas či je jinak využívají. Město předem definuje sadu otázek, na které chce
znát od občanů odpovědi, např. Kde trávíte volný čas? Kde se necítíte bezpečně? Na jaké
místo jste ve městě hrdý? apod. Občané pak prostřednictvím elektronické aplikace označují v
mapě místa, která dávají odpověď na položené dotazy. Sebraná data jsou následně
zpracovaná v GIS, vyhodnocena a zobrazena v souhrnné mapě pro jednotlivé otázky.
PM si město Kopřivnice vyzkoušelo již v roce 2017 v rámci Fóra Zdravého města. Jeho
účastníci měli možnost své odpovědi zaznamenat v papírovém mapovém podkladu, který byl
následně
zpracován
do
elektronického
výstupu.
Zveřejněn
zde
https://pocitovamapa.nszm.cz//koprivnice-2017/nahled.
Současné možnosti:
• elektronická verze podkladové mapy - více respondentů
• možnost definovat 5 - 7 základních otázek s bodovým záznamem
• možnost přidání komentáře
• online náhled výsledků v průběhu mapování
• jednoduchý dotazník na konci mapy - věk, pohlaví, atd.
• výsledky předány v podobě dat využitelných pro GIS města, včetně přehledové mapy a
webového mapového náhledu výsledků
Výstupy budou jedním z analytických podkladů v rámci přípravy nového strategického plánu
pro období let 2023+, jehož příprava bude probíhat v roce 2022. Proto bude sběr dat do PM
probíhat počátkem roku 2022. Bude vytvořen „mikrotým“, cíl: definice otázek. Následně ve
spolupráci s NSZM vytvořen mapový podklad - zveřejněn na webu. Město realizuje informační
kampaň. Výstupy šetření budou zpracovány a prezentovány radě města a budou podkladem
pro přípravu strategického plánu.
Komise po projednání doporučuje Radě města Kopřivnice:
1. vzít na vědomí
dokument „Vyhodnocení participace a výsledná doporuení“, ve znění přílohy č. 2
2. schválit
realizaci navržené aktivity Pocitová mapa města
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Plánovaná aktualizace strategického plánu města

V příštím roce uplyne platnost SP. Rámcový harmonogram prací na aktualizaci,
viz příloha č. 3.
Kromě nového SP budou zahájeny přípravy na nový Komunitní plán sociálních služeb (OSVZ)
a nový Plán odpadového hospodářství (OŽP).
Zároveň končí platnost Energetického plánu města 2010-2022. Na jednání Týmu pro
sledování stavu UR bylo ujednáno, že bude provedeno minimálně vyhodnocení EP cca do
března 2022 (OMM) a následně OMM připraví návrh dalšího postupu.
•

Sbírka brýlí

Předání: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26917
Článek: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicane-uz-predali-1-910-bryli-dosbirky-pro-afriku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=28542
Kopřivničané již do sbírky věnovali od loňského jara neuvěřitelných 1 910 kusů brýlí a 506
obalů!!! Pokračujeme
dále.
•

Projekt Kopřivnický GLOBUS - GLOBálně, Udržitelně a Spolu

Témata: globální odpovědnost (10. oblast Auditu UR + Zdravé město)
Finance: 196 000 Kč, dotace: 100 000 Kč (51%) z dotačního programu Moravskoslezského
kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
Aktivity:
oranžově – probíhá, zeleně splněno, ukončeno, červeně - neproběhlo
- Výpočet ekologické a uhlíkové stopy
- Globální stan
- Hravě o globálních tématech
- Den stromů, 20. 10.
- Putovní výstava
- Setkání aktivních partnerů
- Férová snídaně
- Nebezpečí šikany a kyberšikany
- Do práce na kole
- Dny Zdraví
- Týden udržitelného rozvoje
Podrobnosti: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekty-mesta-koprivnice
•

Dotační program Zdravého města – shrnutí roku 2021

Alokace 2021: 60 000 Kč, příjem žádostí od 1. 4. 2021 – 29. 10. 2021, průběžně
Více informací: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice
Aktuální stav: 5 podpořených žádostí, „zůstatek“: 5 950 Kč
Kč

příjemce

schváleno 8 000 TS Relax - Tančírny v parku
schváleno 15 000 Hasiči Vlčovice - Dětský den - Pojďte s námi do pravěku
schváleno 12 600 Junák - Kopřivnický skautský Betlém
schváleno 9 450 A. Veřmiřovská - Zahrada č. 5
schváleno 9 000 M. Fišerová - Hračkobudka aneb ze starého nové s dětmi
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54 050

poskytnuto

5 950

zůstatek
•

Další náměty

Dotazník – obecně závazná vyhláška upravující mj. volný pohyb psů
Z důvodu aktualizace vyhlášky byli členové komise vybráni jako reprezentativní vzorek
společnosti a formou dotazníku osloveni, aby vyjádřili svůj názor na pravidla týkající se
volného pohybu psů na území města Kopřivnice. Převládající trend ve městech, která se
problematikou pohybu psů na svých územích zabývala v posledních dvou letech, je takový, že
většinou v rámci města vymezí plochu pro volný pohyb psů bez omezení (tj. bez náhubku a
bez vodítka). Názor na toto opatření však ve společnosti není jednoznačný a nalezení vhodné
plochy je také poměrně složité, což potvrdilo i dotazníkové šetření. Polovina odpovídajících
považuje současný model v Kopřivnici za zcela vyhovující, tzn. pohyb psů na vodítku nebo na
volno, ale s řádně nasazeným náhubkem. Druhá polovina by přivítala změnu a v rámci města
by vymezila plochu pro volný pohyb psů bez omezení. Jako tip na vhodnou plochu byly
opakovaně uvedeny břehy řeky Kopřivničky. Dále bylo odpovídáno na vhodný model pohybu
psů v prostoru pláže na Větřkovické přehradě a zjišťován názor na elektronická vodítka.
Informace/výstupy z dotazníkového šetření budou použity při jednání pracovní skupiny řešící
aktualizaci vyhlášky města o volném pohybu psů. Za sdílení názorů členům komise velmi
děkujeme.
•

Poděkování

Garant PZM a MA21 vyzval členy komise ke spolupráci v rámci plánované aktualizace
strategického plánu města pro období 2023+ a k zapojení při realizaci pocitové mapy města
v 1. čtvrtletí roku 2022.
Na závěr setkání popřál všem členům komise do nového roku hodně zdraví, pohody a
spokojenosti.

Zápis zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. René Lakomý
předseda komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21

Příloha č. 1 - Přehled dalších námětů a komentářů
Příloha č. 2 - Vyhodnocení participace a výsledná doporučení
Příloha č. 3 - Harmonogram prací na aktualizaci strategického plánu města
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Příloha
Příloha č. 2 č.1
PŘEHLED DALŠÍCH NÁMĚTŮ A KOMENTÁŘŮ OBČANŮ KOPŘIVNICE
v rámci ankety k participativnímu rozpočtu města 2021
Pro větší přehlednost byly náměty a komentáře rozděleny do tří oblastí:
- komentáře k navrhovaným projektům
- nápady na další nové aktivity
- obecné poznámky ke zprávě a údržbě majetku, příp. "vzkazy městu"
Pokud dále u komentáře není uvedena konkrétní odpověď, neznamená to, že byl přehlédnut, nebo
že mu nebyla věnována stejná pozornost jako ostatním. Reakce najdete uvedeny také pod každým
jednotlivým blokem.
Pokud v komentáři zaznělo uznání či pochvala, děkujeme za všechny již zde na úvod, velmi si vážíme
všech. Kopírováním poděkování však nebudeme rozšiřovat již tak poměrně obsáhlý dokument, což
jak věříme, ocení všichni, kteří budou dokument pročítat.
Pokud v komentáři nezaznělo konkrétní místo, nebo byl obecného znění typu „udělejte něco
s lavičkami“, děkujeme, bereme na vědomí. Příště bude vhodné zvážit konkrétnější znění, avšak
téma samotné řešeno bude.

KOMENTÁŘE K NAVRHOVANÝM PROJEKTŮM
Jednoznačně skatepark.
Pítka by sloužila jen bezdomovcům. Normální občan by se s toho nenapil. Trampolíny pro dětí?
Trampolíny jsou praktické a velmi zajímavé, něco nového městu, jako je Kopřivnice, jen prospěje !!
Trampolíny budou mít určitě dobré využití, dávám hlasy a fandím jim
Dětské hřiště, v lokalitě je projekt na nerezové skluzavky
Doufám, že nevadí že hlasuji bydlím na Luhách v pronájmu jsem rodačka Kopřivnice ale trv. bydliště mám v v
Ostravě. Tady nám bohužel majitelka objektu zatím trv. bydliště nedala tak doufám, že to nebude vadit.
Kdybych mohla, podpořila bych všechny projekty. Všechny mají smysl.
Pomozte nám prosím odstranit narkomany z parku P. Nerudy.
Letos je z mého pohledu více dobrých nápadů. Osobně mě zaujaly trampolíny, skluzavky, pítka a renovace
parčíku na ulici P. Nerudy. Hlasy mám bohužel jen dva... U těch trampolín by stálo za zvážení volby jiné
lokality (např. park E. Beneše kousek vedle ?).
I další nápady by se v budoucnu měly realizovat.
Myslím, že venkovní fitness je úplně zbytečné. Pouze moderní líbivý prvek, který se s oblibou všude umisťuje,
čemuž nerozumím. Co tak pozoruji na více místech, všechny tyto fitness obvykle zejí prázdnotou.
Nesouhlasím ani s revitalizací parčíku. Opět by ve městě ubylo čistě přírodní plochy. Nač všude cpát herní
prvky pro děti? Opravdu to děti potřebují? Dětem stačí trávník, stromy, klacek...Nechme jim přirozený
prostor pro rozvoj. Daleko lepší např. než šplhací věž se skluzavkou je strom či keř, po kterém se dá vylézt.
Bohužel spousta dětí ztratila schopnost si přirozeně hrát a hrát si s věcmi okolo sebe. Čí je to asi vina?
Ostrov trampolín je zajímavý nápad, ale na naprosto nevhodném místě. Trampolíny bych cílil do parků, dál od
silničního provozu a v přírodním prostředí. Ne před ošklivou budovou městského úřadu.
Hlasy pro vybavení skateparku dávám proto, protože kluci ukázali svou snahu a pečlivost při opravách
dosavadních překážek. Odvedli pěknou práci a zaslouží si dovybavit skatepark o překážky, na které z
původního rozpočtu nezbyly finance.
Při cestách kolem jde vidět, že je skatepark opravdu využíván.
Rada bych revitalizaci parčíku. Ráda tam chodím se synem, je tam klid. Žádný nepořádek. Syn se tam ale
celkem po chvíli nudí, určitě by uvítal nějakou zábavu.
Jsem pro venkovní fitness, ale spíše realizované někde ve městě, než na vzdáleném stadiónu, proto dávám
jen jeden hlas.
Děkujeme za podnět a připojujeme informaci, že ve městě již jedna veřejně přístupná fitness sestava je.
Konkrétně na hřišti u Základní školy 17. listopadu.
Nevhodné umístění ostrova trampolín
Skluzavky

1

Příloha č. 2

Pítka jsou potřebné, hřiště na Luhách není vůbec navštěvované.
Skatepark byl už minulý rok.
Jde jen o komunitu lidí z Kopřivnice ( 10-18yo ). Z vlastní zkušenosti vím, že takové projekty jako skate park
jdou udělat svépomocí. Je třeba do toho trochu praštit. Nic ve zlém, proti této iniciativě, ale tohle k tomuto
druhu sportu patří. Každý má přiložit ruku k dílu a vymyslet něco a následně i zrealizovat co k takovému
druhu sportu patří. Se standardama se v takovém odvětví nikdo nikde nedostane, pokud jde o budoucnost (
viz. Olympijské hry TOKIO 2021 ).
Trampolíny ano, ale ne v centru města, kde je velký dopravní provoz a tím i spousta výfukových plynů. Je tady
spousta dalších nevyužitých zelených ploch.
Pítka jsou výborný nápad, mohly by být ve městě i na jiných místech, mimo jiné na nově budovaném náměstí.
Podpořil jsem: 4. Venkovní fitness - jako podmínku ale vidím realizaci při minimálních zásazích do zeleně (NE!
kácení stromů, NE! zbytečné zmenšování zelených zatravněných ploch, NE! další spousta betonu atd....), to je
maximální zachování přírodně identického prostředí (workout v zeleni). // 7. Pítka - umístění v parku
E.Beneše ano, místo Severu ale další umístění v areálu koupaliště a stadionu EZ - to jsou místa, kde se
koncentrují nejen místní, ale i turisté a "přespolní" a kde je potřeba doplnit si vodu největší. Na Severu se
vyskytují převážně místní lidé z okolních domů, to není veřejností vyhledávaná lokalita....
Skatepark v Kopřivnici navštěvujeme moc rádi, i když nejsme z Kopřivnice. Věříme, ze se podaří něco málo
zlepšit.
Pokud možno pítka rozšířit po celé Kopřivnici. Uvítala bych na cyklostezce u kapličky. Mezi Kopřivnici a
Příborem.
Rozšířit skate park mi přijde jako super nápad čím více možností tím lépe.

Ve výše uvedené oblasti se objevilo několik tipů na jiné umístění pítek, fitness či navrhovaných
trampolín, než bylo prezentováno v průběhu hlasování v médiích. Pokud bude město realizaci těchto
návrhů plánovat, bude pracovat i s těmito návrhy. Děkujeme za ně.

NÁPADY NA DALŠÍ NOVÉ AKTIVITY
Pumptrack
Velmi vítám a podporuji svým hlasem dva navrhované projekty, které mají velký smysl :) Ráda bych v
budoucnu také podpořila opravu našeho historického kostela sv. Bartoloměje :) Je nádhernou ikonou našeho
města, již bohužel v chátrajícím stavu.
Děkujeme za podnět. Budova kostela sv. Bartoloměje však není majetkem města, ale Římskokatolické církve.
Z posledních oprav, které v kostele proběhly, místní farnost zmínila výměnu topení, kdy z celkové investice
700 tisíc korun tvořila 150 tisíc korun dotace z MS kraje a také nové vnitřní osvětlení a ozvučení kostela.
Odkládací stojany na kola u cyklostezky, když přijede větší skupina cyklistů, nemají kde kola uzamknout.
Ještě v Kopřivnici chybí psí park
Hřiště mezi paneláky na ul. Francouzská a Osvoboditelů
Mezi projekty mi chybí projekt, který by se zabýval vzdělávavací tematikou. Celkově jsou projekty uvedeny
bez měřitelného stavu zlepšení (možná jsou uvedeny interně, ale nejsou u popisu projektu).
Revitalizace prostoru před budovou (hruška, Spalgym, fejkovna atd.). Zanedbaný a špatně využití prostor.
Možnost vytvoření menšího náměstí pro místo setkávání a trávení volného času.
Obnova prostor Házeňáku. Aktuální stav dočasného parkování je katostrofa.
Chtělo by to hřiště na ulici Osvoboditelů za baráky 1210, 1211..., tam je nevyužitá obrovská plocha. Byly tu
kdysi herní prvky - dřevěný hrad atd. Teď je tam nevyužitá obrovská plocha.
rozšíření diskgolfového hřiště v Kopřivnici
Oprava povrchu oploceného sportovního hřiště na ulici Pod zahradami. Povrch je popraskaný a hrozí úraz, jak
tam jezdí děti na kole nebo koloběžce. Pro malé děti tady chybí venkovní houpačky, prolézačky,...
Souhlasím s opravou povrchu, neboť většina sportovních hřišť v Kopřivnici má stejný problém, prvním
krokem by bylo odfrézování cca. 5 cm povrchu současného asfaltového povrchu a znovu vylití – znivelování
povrchu, předpoklad nová betonová plocha, musí se ještě projednat. Tento postup doporučuji i v případě
níže položených dotazů, přidal bych ještě, na hřiště kde chybí, odpovídající mobiliář (lavička), popřípadě
doplnil o dětské prvky. Souhlasím, že stav některých hřišť je katastrofální a budu se snažit o nápravu ze strany
Správy sportovišť jako provozovatele těchto herních prvků. Za Správu sportovišť Kopřivnice, ředitel: Bc. Pavel
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Vyškovský.
Mě by se tady líbilo zřízení psího parku.
Na Větřkovické přehradě více laviček na pláži.
Dětské hřiště v areálu Stadionu Emila Zátopka Kopřivnice
Více laviček v parku u Rigrové vily. Myšlena pravděpodobně Ringhofferova vila.
Uvítala bych úschovu kontejnerů do ohrádek, zvlášť v místní části Lubina naproti pneuservis Kostelník - tam
to razí.
Děkujeme za podnět. Odbor životního prostředí se snaží kontejnerová stanoviště osazovat zelení místo
realizace různých druhů ohrádek. Protože se nám tento způsob osvědčil, navrhneme výsadbu pro dané
stanoviště a v r. 2022 můžeme zrealizovat.
Opravit hřiště na francouzské 1193 by byl dobrý nápad děti tam je hodně ale hřiště chátrá
Viz odpověď ředitele Správy sportovišť Kopřivnice výše.
Oprava hřiště na francouzské 1193 děti je tam hodně ale hřiště již 40 let pořád stejne a chátrá
Viz odpověď ředitele Správy sportovišť Kopřivnice výše.
Obnovit hřiště Pod Morávií. Jsou v ostudném zanedbaném stavu!!
Viz odpověď ředitele Správy sportovišť Kopřivnice výše.

Za všechny výše uvedené náměty děkujeme. Protože se jedná vesměs o nové podněty, které
v případě schválení k realizaci, vyžadují také potřebné vyčlenění finančních prostředků, není možné
v tuto chvíli definovat, zda-li, kdy a jak konkrétně se bude u jednotlivých návrhů postupovat.
U návrhů na opravy budou podněty předány Odboru majetku města či Správě sportovišť města
Kopřivnice, p. o. k vyřízení.
Ostatní návrhy budou projednány, dle postupu uvedeného v závěru dokumentu.

OBECNÉ POZNÁMKY KE ZPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ MAJETKU, PŘÍP. "VZKAZY MĚSTU"
Těžký výběr, všechny projekty jsou velmi zajímavé.
Dle mého názoru je potřeba hlavně věnovat své úsilí do obnovy laviček pro posezení ve městě, jelikož většina
se jich odstranila a bez náhrady
Opravy veškerých chodníků vzhledem ke kočárkům a chodcům staršího věku
Skvělé nápady, které ve městě chybí.
Schvaluji, nápadité!
Celková rekonstrukce paneláku "včelín" u KTK a profesionální vyčištění jeho okolí... je to ostuda města přímo
v centru!
Děkujeme za podnět. Objekt „Včelínu“ není ve vlastnictví města a město má omezené možnosti jak ve vztahu
k tomuto objektu a jeho nájemníkům vystupovat. Snaží se vést jednání s vlastníky objektu a dohodnout se na
možnostech nápravy stávajícího stavu.
??
diky za super iniciativu, již dlouhodobě nežiji v Kopřivnici, ale vždy se tam rád vracím a teší mě, že Kopřivnice
jako město se snaží rozvíjet podobnéaktivity a vylepšovat občanskou společnost.
Dosud jsem měl za to, že sad je místo osázené ovocnými stromy, až MÚ Kopřivnice tvrdošíjně prosazuje
označení sad za místo, kde není po ovocném stromě ani památka. Co Vás k tomu vede?
Dotaz byl konzultován s Mgr. Ondřejem Šálkem, kurátorem muzea. Bylo sděleno, že jde o historické
souvislosti. Po válce byla muzejní část parku pojmenována jako „Sad Dr. E. Beneše“, od roku 1960 byl po
spojení obou částí park pojmenován jako Sad Leoše Janáčka. To se tak tenkrát používalo. Na náměstí TGM
máme například Sad osvobození. Se sadařstvím, nebo ovocnářstvím to nemá nic společného.
Po revoluci bylo území vráceno označení Sad dr. E. Beneše.
Poznámka závěrem - ve Štramberku mají také Národní sad a nejde o sad ovocný.
Skvělý nápad, jak zapojit občany města do rozhodnutí.
Opravy by zde dle vyjádření pracovníků MÚ (p. Raškové a p. Šmída) neměly být zahrnuty - vůbec. Sama jsem
se účastnila v minulosti s návrhem o opravy či legalizaci nebo úpravy vyšlapaných chodníků a tento můj návrh
byl právě z tohoto důvodu (že se jedná o OPRAVY, na něž se údajně tento projekt nevztahuje...) ZAMÍTNUT.
Přesto již vloni vyhrála oprava skateparku! Neuvěřitelné, že i letos je zahrnuta další oprava, tentokrát hřiště!
Podle pravidel participativního rozpočtu nejsou doporučeny k hlasování projekty, které jsou běžnou opravou
majetku města s výjimkou majetku určeného ke sportovnímu nebo volnočasovému využití dětmi a mládeží.
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A co by bylo vhodné na celém severu je pouze jedna lavička u Aury a lavičky u dětského hřiště na severu. O
lavičkách u Kopřivničky ani nemluvím, ale dobré i tak.
Děkujeme za podnět. Problematika laviček ve městě je tématem k diskusi. Mají řadu zastánců i odpůrců. V
rámci revitalizace veřejných prostranství se město snaží lavičky vhodně umísťovat. Bohužel dochází k
případům, kdy jsou v některých lokalitách na základě písemných stížností občanů okolních domů odstraněny.
O revitalizace a rekonstrukci existujícího mobiliáře a majetku by se mělo starat město. Participativní projekty
by měli sloužit k vylepšení města novými nápady.
Jak už zaznělo výše, podle pravidel participativního rozpočtu nejsou doporučeny k hlasování projekty, které
jsou běžnou opravou majetku města s výjimkou majetku určeného ke sportovnímu nebo volnočasovému
využití dětmi a mládeží.
SOUHLASÍM.
Vyřešení ostudy města v samotném centru “Včelín” a s tím spojená problematika závislosti na návykových
látkách, která se na území našeho města vymyká kontrole. Děkuji.
Děkujeme za podnět. Objekt „Včelínu“ není ve vlastnictví města a město má omezené možnosti jak ve vztahu
k tomuto objektu a jeho nájemníkům vystupovat. Snaží se vést jednání s vlastníky objektu a dohodnout se na
možnostech nápravy stávajícího stavu.
Více prostoru pro děti
Chceme krásné hřiště
Co opravit veřejné chodníky a schodiště nejen v centru? Co kompletní zakrytí autobusového nádraží? - stejně
na vás prší, i když stojíte pod "stříškou" stanoviště. Opravit osvětlení (ne)osvětlených přechodů. Na sídlišti
Sever a i jiných lokalitách zrušit ohyzdné zídky kolem zatravněných ploch (stejně to jen přitahuje pochybné
obyvatele, kteří tam po sobě zanechávají permanentně nepořádek).
Město Kopřivnice postupně (každoročně) opravuje stávající chodníky i schodiště, a to dle jejich technického
stavu a také dle finančních možností města. Občané mají možnost při každoročním zveřejnění a projednávání
rozpočtu podat konkrétní návrh (lokalita a rozsah), který bude projednán zastupitelstvem města a po
odsouhlasení zařazen do rozpočtu města.
Autobusové nádraží není v majetku města a veškeré úpravy tedy může realizovat pouze jeho majitel. Tím je
ČSAD Ostrava. S tímto požadavkem se setkáváme poprvé.
Postupně u stávajících přechodů realizujeme bezpečností nasvětlení, a to i včetně bezbariérových úprav (v
závislosti na finančních možnostech města). Postupné nasvětlování přechodů je realizováno v souvislosti s
celkovými stavebními úpravami na pěších trasách a samozřejmě také u novostaveb.
Všechny nápady jsou dobré, ale je třeba zvážit to, jak se lidé ve městě k věcem chovají, zda nebudou
vybudované věci zničeny dříve, než stihnou být využity.
Revitalizace a výstavba dětských hřišť.
Raději bych investovala do obnovy pískovišť, neboť jsou v katastrofálním stavu, tím mám na mysli pískoviště,
které nejsou součástí uzavřených hřišť. Zajištění klidových zón, různé parčíky s lavičkami, které se nebudou
rozpadat, víc zeleně, výsadby nových stromů...
K pískovištím, ano je nutná obnova, v současnosti betonová obruba kolem pískovišť je nevyhovující, proto
bych rád začal s obnovou těchto hřišť do stavu odpovídajícímu dnešním normám a požadavkům rodin
s dětmi. Za Správu sportovišť Kopřivnice, ředitel: Bc. Pavel Vyškovský.
Prosím vás konečně začnete řešit parkovací místa na ulici Ignáce Šustaly!!! Nelíbí se mi že není regulován
počet aut jedna rodina zabere klidně tři parkovací místa!! A nebo zákaz parkování dodávkových aut typu ford
transit místa na to nejsou uzpůsobena okolní auta pak nemohou nastoupit/vystoupit proč už dávno nemáme
karty 1byt jedno auto zdarma co je navíc roční poplatek!!!! A za dodávkové auta taky klidně i 3000 za rok!!!
Ale je mi jasné že to nikdo řešit nebude dokud na denně ulici bydlí syn starosty který má sám dvě auta...
Parkoviště na ulici I. Šustaly je veřejné a nevztahuje se na něj v současnosti žádné nařízení města, kterým by
se parkování a odstavování vozidel regulovalo. Platí pouze stávající dopravní značení, což znamená, že zde
může zaparkovat každý, kdo toto značení neporuší a dodrží i další platné zákony a předpisy pro parkování a
odstavování vozidel.
Na ulici I. Šustaly platí zóna 30 a zákaz stání nákladních vozidel delších 5 m, tedy většiny dodávek. Dodržování
dopravního značení kontroluje městská policie, a to i na podněty obyvatel.
Za mě bych opravil hlavně cesty a chodníky, bylo by to ve prospěch všech. Je to jako tankodrom.. Když
jedete.. Nebo i jdete pěšky..
Více atrakci pro dospělé na využití volného času zdarma.
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Myslím, že když jedna skupina z jednoho okruhu jeden rok vyhraje tak by se neměla zúčastnit
Q hlavně!!!!! Za peníze z radaru by se dalo zrealizovat úplně všechno.... zkuste se zamyslet co dělá s penězi z
radaru Vsetín!!!!!
Děkujeme za podnět. Pravidla participativního rozpočtu schvaluje rada města, po diskusi nad možnými
úpravami v rámci Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Je otázkou, co je myšleno „skupinou z
jednoho okruhu“. Pokud snad šlo o upozornění na loňský vítězný projekt a to, že se letos téma skateparku
objevilo znovu, je nutno zmínit, že projekt se letos umístil v hlasování veřejnosti na posledním místě, a to
především díky možnosti udělovat v anketě také záporný hlas. Občané svůj názor tedy vyjádřili, jak k podpoře
vybraných projektů, tak i naopak. Vnímáme, že si hlasující skutečnost, kdo byl v minulosti vítězem, sledují
sami a v hlasování to zohledňují.
Pokračovat, všechny projekty super!
Doporučoval bych budoucí sochu Emila Zátopka dát na nějaký podstavec, z obavy před vandalismem.
Děkujeme za podnět. Umístění soch a uměleckých děl ve výškové úrovni chodců je obvyklé v mnoha českých i
evropských městech a zvyšuje to atraktivitu veřejného prostoru. Věříme, že se obyvatelé i návštěvníci budou
k soše svého rodáka chovat slušně.
Vzkaz zástupcům města: Nenechávejte chátrat městský majetek: betonový povrch hřiště v dezolátním stavu,
chátrající veřejný parčík.
Zrušte provádění nesmyslných betonových monster před KDK a bude na všechny tyto smysluplně projekty
Respektujeme Váš názor. Projekt revitalizace centra města byl již ve fázi studie veřejně prezentován a občané
s k němu mohli vyjádřit v době jeho přípravy. Stávající realizace stavby probíhá dle dokumentace, která
vzešla z prezentované studie, ke které nebyly vzneseny zásadní připomínky.
Díky za to, že chcete zlepšovat :) vše je super a stálo by za realizaci!!!! škoda že mám jen 2 hlasy
Pokud nebude na realizaci vítězného projektu vyčerpána stanovená částka 500 tis. Kč, budou zbývající
finanční prostředky použity na projekt s druhým nejvyšším počtem hlasů? Děkuji za odpověď.
Ano, případně na další projekty, dle zbývajících finančních prostředků.
Jezdím dlouhou dobu na mtb a rád bych nějakou změnu v parku.
Neuvádíte, který pak máte na mysli, obecně ale parky nejsou určeny ke sportovním aktivitám typu jízdy na
horském kole
Ne
Respektujeme Váš názor.

Další postup
Po předložení a projednání přehledu v Komisi Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, která má
participaci veřejnosti v gesci bude dokument projednán v Radě města Kopřivnice.
Kvalitní život a spokojení občané jsou velké cíle a veřejná správa je tím, kdo zve ostatní ke spolupráci
a snaží se o vytváření podmínek pro jejich splnění. Město Kopřivnice řídí svůj rozvoj v souladu se
schváleným strategickým plánem rozvoje, v němž jsou navrženy aktivity přispívající k rozvoji města.
Rok 2022 bude v tomto ohledu specifický, protože bude probíhat příprava nového strategického
plánu města. Proces tvorby tohoto klíčového dokumentu určujícího další vývoj Kopřivnice bude
probíhat v souladu s principy participace, tedy za účasti partnerů nejen z řad podnikatelů či
organizací, ale také široké veřejnosti.
Přijměte proto již nyní pozvání do otevřených pracovních skupin, které budou definovat obsah
prioritních oblastí plánu a ovlivněte tak budoucnost svého města! V rámci plánování bude žádoucí
diskuse o změnách, tedy také o Vašich návrzích.
Děkujeme za Váš zájem a čas věnovaný letošní anketě ke KO-PROJEKTŮM. Budeme rádi, pokud se do
podobných aktivit budete zapojovat i v budoucnu a pomůžete tak v rozvoji a péči o Vaše město.

Odbor rozvoje města
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Příloha
Vyhodnocení participace a výsledná doporučení
- materiál k projednání ve vedení municipality

MĚSTO KOPŘIVNICE
VYHODNOCENÍ PARTICIPACE
a výsledná doporučení
Zpracováno NSZM ČR | listopad 2021
Město Kopřivnice se zapojilo do projektu NSZM ČR s názvem „ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY
– síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě“ a zejména pak do jeho sub-aktivity
k tématu PARTICIPACE.
Důvodem realizace této aktivity je především zlepšit procesy komunikace a zapojení široké veřejnosti
i různých cílových skupin v rámci celkového systému řízení města a tím přispět ke zlepšování
dlouhodobých podmínek pro kvalitní život občanů ve městě, při respektování principů udržitelného
rozvoje.
V úvodu prací proběhla po dohodě s vedením města analýza současného stavu místní participace
a komunikace. Analýza vycházela zejména z principů Metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy
vládních dokumentů MVČR (2009), z Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), zkušeností
z projektu Analýza občanské participace v ČR (2015), studie 25 Years of Participatory Budgeting
Worldwide (2014) a mnoha dalších podkladových materiálů a informačních zdrojů. Analýza rovněž
staví na více než 25 letech zkušeností Národní sítě Zdravých měst České republiky v uvedeném tématu.
V počátku aktivity proběhl strukturovaný rozhovor tazatele NSZM se zástupci města a úřadu za využití
speciálního dotazníku, který vznikl v rámci projektu. Dotazník byl zaměřen na následující skupiny
otázek, ve kterých by mohl projekt pomoci v rozvoji participace ve městě (podrobná struktura
dotazníku
je uvedena v příloze):
•
•
•
•
•
•
•

JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S PARTICIPACÍ?
JAK KVALITNĚ MÁTE ZVLÁDNUTOU PARTICIPACI?
PRO JAKÉ SITUACE VYUŽÍVÁTE PARTICIPACI?
NA JAKÉ CÍLOVÉ SKUPINY SE PŘI KOMUNIKACI A PARTICIPACI ZAMĚŘUJETE?
JAKÉ VYUŽÍVÁTE NÁSTROJE A TECHNIKY PARTICIPACE?
VYUŽÍVÁTE PRO KOMUNIKACI SOCIÁLNÍ SÍTĚ?
CO BYSTE V PARTICIPACI A KOMUNIKACI OCENILI JAKO VYLEPŠENÍ?

Následně proběhla analýza internetových zdrojů k participaci a komunikaci města – jednak
na základě oficiálního webu a sociálních sítí a také na základě archivu místních zpráv a informací, které
eviduje NSZM ČR.
SHRNUTÍ ANALÝZY
Podle vyjádření zástupců města přináší participace důležité podněty do aktivit a přispívá ke správným
rozhodnutím radnice. Jedná se o přínosný pohled zvenčí, který vychází z reálných potřeb obyvatel

Vyhodnocení participace a výsledná doporučení
- materiál k projednání ve vedení municipality
města. Důležité je proto komunikovat s veřejností již ve fázi přípravy záměru a správně celý proces
participace načasovat.
Rizikem participace může být situace, kdy přes veškerou snahu nemusí při diskusi dojít ke konsensu,
případně situace, kdy se akce zúčastní zájmová skupina prosazující pouze svůj názor. Město se proto
zaměřuje na prezentaci aktivit v takové podobě, aby se zapojily v maximální možné míře všechny
skupiny obyvatel, kterých se dané téma týká. Jako důležité vnímá také následné ověřování výstupů.
Lze konstatovat, že město aktivně využívá participaci a probíhá celá řada akcí s možností zapojení
obyvatel. Zástupci města vnímají participaci veřejnosti jako standard pro svou práci, využívají
zkušeností občanů. Možnosti k participaci byly v posledních dvou letech silně ovlivněny
epidemiologickou situací, která město podle slov jeho zástupců zastihla ne zcela připraveno na
pořádání akcí v online podobě.
Jako specialista v rámci úřadu pro oblast participace je určena koordinátorka programu Zdravé město,
která je zařazena do oddělení strategického plánování, spadajícího pod odbor rozvoje města. Do
participace je v rámci úřadu zapojen celý tým, který vzájemně funguje v synergii (významně se podílí
tisková mluvčí a webmaster v rámci oddělení vnějších vztahů, kolegyně z odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, které mají v gesci samosprávu (KPSS, program aktivní senior, Centrum PĚTKA), redaktoři
Kopřivnických novin spadajících pod odbor školství, kultury a sportu, ad.). Radnice dosud nemá
oficiálně zavedený ucelený systém participace se sdíleným celoročním harmonogramem – kompletní
plán akcí ze všech odborů, zodpovědnosti, ad. Město se chystá pojmout plánování systematičtěji
v rámci práce na nové strategii města (2022). Nyní je již částečně plán participace řešen Plánem
zlepšování ZM, kde je uvedena část participačních aktivit v konkrétním roce.
Město v některých případech využívá v oblasti participace služby externích dodavatelů – např. při
facilitaci Fóra ZM a Školních fór (ve spolupráci s NSZM ČR) či dalších akcí, kdy je třeba zajistit
nestranného facilitátora; při realizaci pocitové mapy (spolupráce NSZM ČR a UPOL) či v rámci
informovanosti občanů o aktualitách prostřednictvím Mobilního Rozhlasu. Radnice využívá externí
služby spol. AUGUR Consulting při zajištění průzkumu spokojenosti občanů se životem ve městě (2010,
2012, 2014, 2016, 2018, 2021).
Školení pro pracovníky radnice v oblasti komunikace a participace proběhlo před 4 lety (pod vedením
externího kvalifikovaného lektora); nyní je v rámci přípravy nové strategie plánováno uspořádání
dalšího školení, a to jak pro pracovníky úřadu, tak zastupitele. Vedoucí zároveň diskutují s pracovníky
každoročně jejich potřeby a požadavky na vzdělávání; jednou z oblastí, kterým je věnována pozornost,
je právě participace.
Další část dotazníku byla zaměřena na zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice 2007-2022 (akt. 2014), kdy na přípravě participovaly 4 pro veřejnost otevřené
pracovní skupiny; na diskusi se podíleli jak členové komise pro strategický rozvoj, tak další přizvaní
odborníci. V procesu přípravy nové strategie (2022) se též počítá se zapojením pracovních skupin i
účastníků mimo radnici.
Jako příklady, kde město využívalo participaci široké veřejnosti v přípravě tematických koncepcí, lze
uvést např.:
•

•

Komunitní plán sociálních služeb (pro město Kopřivnice i další obce v ORP) - III. střednědobý
plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí
Závišice a Ženklava (2018-2021);
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy (2019) –
proběhla dvě veřejná jednání s cílem seznámit veřejnost s odbornou stránkou řešeného
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•

•

•

problému, vzhledem k období covid byla akce streamována online; město zřídilo také speciální
webovou stránku pro možnost online komunikace i mimo setkání;
Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017-2022) – v rámci přípravy plánu se
scházela pracovní skupina, jejímiž členy byli i zástupci svozové společnosti, podnikatelského
sektoru, pedagog a místní občané;
Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí (2017-2042) – v rámci
příprav proběhlo několik diskusních setkání týmu odborných pracovníků, zástupců místních
firem s významnou energetickou spotřebou a zástupců energetických společností s působností
na území města, kteří dokument průběžně připomínkovali. K představení vzniklé koncepce
město také uspořádalo veřejné projednání (11/2018);
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice (2020-2025) – koncepce byla projednávána se
sportovci a zástupci volnočasových spolků.

Ve vztahu k lepší informovanosti občanů a zlepšení komunikace město plánuje několik nových aktivit –
připravuje zavedení informačního systému Portál občana (od 01/2022), řeší návrh nového vizuálního
manuálu města či plánuje aktualizovat webové stránky města do přehlednější podoby (na podzim roku
2021 proběhla anketa sběru námětů od občanů). Další plánovanou inovací je rozesílání občanům nové
elektronické podoby týdeníku Kopřivnické noviny prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.
Radnice dosud neprováděla analýzu cílových skupin významných pro komunikaci a participaci. Jsou
vytvořeny speciální možnosti pro participaci důležitých cílových skupin:
•

v případě žáků ZŠ každoročně probíhala Mladá fóra (naposledy 2018), poté vzhledem k covid
situaci probíhala diskuse v rámci veřejného fóra města. Dále proběhlo Školní fórum (2019),
další akce byly v době covid pozastaveny. Děti byly zapojeny do diskuse v rámci Plánu
udržitelné mobility města (viz výše). Již od r. 2000 velice úspěšně funguje místní Dětské
zastupitelstvo (působí pod záštitou DDM Kopřivnice), které bylo za svou činnost i oceněno
certifikací od Národního parlamentu dětí a mládeže. Město s Dětským zastupitelstvem aktivně
spolupracuje, probíhají zde např. setkání se starostou apod.;

•

v případě žáků SŠ město řeší zpětnou vazbu od studentů a problematiku chybějících učebních
oborů (v místě je pouze jedna SŠ a SOU), snaží se situaci řešit podporujícími aktivitami
(prezentace středních škol, podpora aktivit z tech. oborů, otevření zájmových kroužků
s moderními technologiemi ad.);

•

město společně plánuje a sdílí aktivity na území ORP Kopřivnice v oblasti školství a vzdělávání
v rámci Místního akčního plánu ORP Kopřivnice III (2021-2023);

•

pro mladé rodiny ve městě funguje MC Klokan (spadá pod DDM, zřízeno městem) či Komunitní
centrum Pětka, kde bylo vybudováno zázemí pro pět organizací působících v sociální oblasti.
Přes MC probíhá neformální sociální poradenství, je zde nabídka čítárny, práce s dětmi,
přednášek ad. Dále se ve městě nachází soukromé centrum Harmonie pro všechny s.r.o., které
nabízí mimoškolní a celoživotní vzdělávání zaměřené na všechny generace od nastávajících
rodičů, malých dětí, rodičů až po seniory;

•

seniory město pravidelně zve na plánovaná projednávání a připravuje prostřednictvím odboru
sociálních věcí a zdravotnictví aktivizační programy pro seniory „Aktivní senior aneb Setkávání
při sportu, zábavě i vzdělávání“. V budově radnice funguje Senior Point jako kontaktní místo,
kam si mohou občané přijít pro rady či podporu. Ve městě v letošním roce vznikla sociální
a zdravotní komise, která řeší nejrůznější aktivity v oblasti sociální péče;
vůči podnikatelům existuje velmi dobrá spolupráce – ve městě funguje Rada pro rozvoj
lidských zdrojů, poradní orgán starosty města, ve kterém působí zástupci nejvýznamnějších

•

3

Vyhodnocení participace a výsledná doporučení
- materiál k projednání ve vedení municipality
kopřivnických firem, místních vzdělávacích zařízení, zástupci úřadu práce a dalších institucí.
Fungování Rady hodnotí zástupci města jako přínosné, neboť jsou zde nejen společně
komunikovány aktuality a případné problémy, ale během jednání vznikají zajímavé synergie
a spolupráce. Podnikatelé se měli možnost zapojit v rámci příprav Plánu udržitelné městské
mobility města Kopřivnice (2019), viz výše. Město organizuje neformální snídaně s podnikateli;
plánuje zapojovat podnikatele v rámci připravovaného strategického plánu a průběžně s
aktivními zájemci z řad podnikatelů komunikuje a nabízí možné formy spolupráce.
Město využívá různé typy akcí pro participaci široké veřejnosti. Jedná se o veřejné schůze, otevřená
diskusní setkání s vedením města a také kulaté stoly a veřejná projednání k získání námětů pro řešení
konkrétního problému nebo lokality.
Tradičně probíhá veřejné Fórum Zdravého města k celkovému rozvoji města, kde je na programu
diskuse, sběr námětů a hlasování (v období covid akce neprobíhaly).
Město realizuje Participativní rozpočet prostřednictvím Mobilního Rozhlasu, v roce 2021 proběhl již
třetí ročník. Pro komunikaci s veřejností město v roce 2017 využilo pocitovou mapu v rámci veřejného
fóra. Radnice plánuje s ohledem na přípravu nové strategie realizovat v příštím roce (2022) další
pocitovou mapu, tentokrát v rozšířené verzi, jako součást balíku analytických podkladů pro přípravu
strategického plánu.
Radnice nabízí informace široké veřejnosti také prostřednictvím Geografického informačního systému
(GIS). Občané mají k dispozici digitální mapové podklady územního plánu, pasport mobiliáře, pasport
odpadového hospodářství, mapu veřejných prostranství či mapu volebních obvodů. Na platformě GIS
funguje Hlášení závad.
Pro komunikaci s veřejností radnice využívá mobilní aplikace Mobilní Rozhlas. Ze sociálních sítí se jedná
zejména o webové stránky města a webové stránky Zdravého města, Instagram města, dále oficiální
Facebook radnice i speciální Facebook Zdravé město. Prostřednictvím Youtube jsou k dispozici archivní
reportáže Kabelové televize Kopřivnice.
Město nekonstatovalo žádné zásadní problémy v oblasti participace. Plánování konkrétních akcí a
aktivit je i pro nadcházející období ovlivněno stávajícím epidemickým stavem, s rizikem omezení a
ztížených možností pro participaci a komunitní rozvoj. Vzhledem k aktuální situaci, kdy mohou být i do
budoucna často využívány online akce, jsou vítány zkušenosti s provozováním různých online
technologických platforem pro komunikaci mezi radnicí a veřejností.
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SADA DOPORUČENÍ
Na základě analýzy byla zpracována sada doporučení pro zlepšování, která je rozdělena do oblastí
participace i komunikace, dle cílových skupin.
Doporučení se soustředí primárně na systémová opatření i dílčí aktivity, které lze realizovat
v krátkodobém horizontu a bez významných finančních nároků. V případě projektových či specifických
zdrojů a podle zájmu města je velmi vhodné doplnit níže uvedená doporučení např. o sociologický
průzkum potřeb veřejnosti či konkrétních cílových skupin na téma participace, případně tazatelských či
dotazníkových akcí k danému tématu. Tyto aktivity lze spojit např. s průzkumem hodnocení
spokojenosti obyvatel či dalšími aktivitami s informačním přínosem pro město.
Níže uvedená doporučení jsou předložena k projednání a posouzení ve vedení města. Využití
doporučení je na zvážení vedení města, přičemž se jedná o postupné využívání doporučení ve
střednědobém horizontu, tj. do roku 2024. Barevně zvýrazněna jsou doporučení, která NSZM považuje
za nejvíce vhodná k realizaci.

č.

Doporučení a komentáře

1

Další rozvoj a využití pocitových map pro sběr názorů veřejnosti
Proces plánování opět zatraktivnit využíváním pocitových map, zpřístupnit
novým cílovým skupinám – realizovat pocitovou mapu.

2

Využívání zkušených facilitátorů pro významné akce s veřejností
Nadále využívat pro vybrané akce zkušených facilitátorů / mediátorů
k zapojení veřejnosti (veřejná fóra, kulaté stoly ap.).

5

participace
- různé cílové skupiny

Osvědčené formáty participačních akcí pro žáky a studenty
Podle vývoje situace na školách doporučujeme zvážit uspořádání dalšího
Školního fóra v příslušné ZŠ / případně Mladého fóra pro společnou diskusi
starších žáků a studentů. Možnost metodické a realizační podpory NSZM.

4

participace
- různé cílové skupiny

Efektivní využívání akcí s veřejností k vícenásobné participaci
Vzhledem k náročnosti přípravy veřejných setkání doporučeno využívat tyto
akce souběžně pro více účelů participace. Např. na veřejném fóru lze kromě
standardního programu navíc projednat připravovanou strategii či jinou
koncepci nebo záměr, projednat participativní rozpočet, zjistit anketou
názory k různým problémům ap.

3

Oblast, cílová skupina

participace
- žáci ZŠ a SŠ

participace
- různé cílové skupiny

Další využívání elektronických anket pro ověření názorů veřejnosti
Využívat elektronické ankety a další možnosti e-hlasování k širšímu ověření
výstupů z akcí a k zapojení dalších cílových skupin. Doporučujeme nejen pro
veřejná fóra, ale také pro kulaté stoly k různým záměrům.

participace
- různé cílové skupiny
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Příloha k materiálu Vyhodnocení participace

PARTICIPACE A KOMUNIKACE
VE MĚSTECH A OBCÍCH
DOTAZNÍK KE ZHODNOCENÍ STAVU A NÁVRHU ZLEPŠENÍ
Určeno politickému vedení územích samospráv
a odpovědným pracovníkům úřadů
ČÁST 1: JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S PARTICIPACÍ?
1.1

Je / není participace pro radnici důležitá, a proč?

1.2

Existují podle Vašeho názoru pro radnici pozitivní efekty či šance vyplývající z participace?

1.3

Existují podle Vašeho názoru pro radnici nežádoucí efekty či rizika vyplývající z participace?

ČÁST 2: JAK KVALITNĚ MÁTE ZVLÁDNUTOU PARTICIPACI?
2.1

Lze konstatovat: naše radnice má dobře zvládnutou participaci?

2.2

Má radnice specialistu pro oblast participace?
- jaká je pozice či zařazení specialisty pro oblast participace v úřadu?

2.3

Realizujete / máte zájem o školení pro pracovníky radnice / politické vedení v oblasti
participace a komunikace?

2.4

Má radnice oficiálně zavedený systém participace s celoročním harmonogramem (plán akcí,
zodpovědnosti, rozpočet ad)?
- máte zájem o pomoc se zpracováním návrhu systému participace?

2.3

Využívá radnice externí služby pro participaci?
- pro jaké služby v oblasti participace využíváte externí dodavatele?

ČÁST 3: PRO JAKÉ SITUACE VYUŽÍVÁTE PARTICIPACI?
3.1 Využívá radnice participaci široké veřejnosti pro přípravu strategie rozvoje?
- příprava strategie rozvoje – projednávání se širokou veřejností?
- máte k zapojení veřejnosti do přípravy strategie komentář, zkušenost, doporučení?
- příprava strategie rozvoje – zapojení pracovních skupin s lidmi mimo radnici?
- máte k zapojení pracovních skupin do přípravy strategie komentář, zkušenost, doporučení?
3.2 Využívá radnice participaci široké veřejnosti nebo cílových skupin v přípravě koncepcí / záměrů?
- příprava koncepce v konkrétním tématu rozvoje?
- jaké konkrétní koncepce byly projednány se širokou veřejností v poslední době?
- příprava důležitého rozvojového záměru se širokou veřejností, např. investiční záměr
nebo systémové opatření?
- jaké konkrétní záměry jste projednali se širokou veřejností v poslední době?
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- byly záměry projednány s veřejností ve fázi přípravy (tj. bylo možné, aby veřejnost
ovlivnila výslednou podobu záměru)?
- projednání důležitého záměru s konkrétní cílovou skupinou, např. místní podnikatelé
místní experti na danou oblast, uživatelé služeb ap.?
- jaké konkrétní záměry jste projednali s cílovou skupinou v poslední době?
- byly záměry projednány s cílovou skupinou ve fázi přípravy (tj. bylo možné
aby cílová skupina ovlivnila výslednou podobu záměru)?
- jiné situace, které jste projednávali?
3.3.

Plánujete další / nové aktivity v oblasti participace / komunikace, které jste doposud neřešili?

ČÁST 4: NA JAKÉ CÍLOVÉ SKUPINY SE PŘI KOMUNIKACI A PARTICIPACI ZAMĚŘUJETE?
4.1

Máte pro Vaše území či témata provedenu analýzu významných cílových skupin?

4.2

Vytváříte speciální možnosti pro participaci důležitých cílových skupin?
Můžete uvést, jaké jsou to možnosti?
4.2a
4.2b
4.2c
4.2d
4.2e
4.2f
4.2g

4.2

žáci základních škol
studenti středních škol
mladé rodiny
senioři
podnikatelé
zastupitelstvo
jiné cílové skupiny?

Máte zájem o pomoc při zapojení některé z uvedených cílových skupin?
O jakou skupinu se jedná?

ČÁST 5: JAKÉ VYUŽÍVÁTE NÁSTROJE A TECHNIKY PARTICIPACE?
5.1

Využívá radnice tyto typy akcí pro participaci široké veřejnosti?
5.1a
5.1b
5.1c

veřejné schůze, otevřená diskusní setkání s vedením města
kulatý stůl k získání námětů pro řešení konkrétního problému nebo lokality
veřejné fórum k celkovému rozvoji města (diskuse, sběr námětů, hlasování)

5.1d

jiné typy akcí?

5.2

Máte zájem o pomoc při přípravě a realizaci některé z uvedených typů akcí?
Pokud ano, můžete uvést, o jakou konkrétní akci nebo typ akce se jedná?

5.3

Realizuje radnice participativní rozpočet?
- máte zájem o pomoc při zavedení / realizaci participativního rozpočtu?

5.4

Využívá radnice při komunikaci s veřejností pocitovou mapu nebo GIS?
- máte zájem o využití pocitové mapy?
- máte zájem o pomoc při využívání GIS?

5.5

Využívá radnice pro ověřování názorů veřejnosti hlasování prostřednictvím
libovolné mobilní aplikace?
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Vyhodnocení participace a výsledná doporučení
- materiál k projednání ve vedení municipality

ČÁST 6: VYUŽÍVÁTE PRO KOMUNIKACI SOCIÁLNÍ SÍTĚ?
6.1

Využívá radnice pro komunikaci s veřejností sociální sítě (facebook, twitter, instagram ad.)?
- jaké sociální sítě využíváte?
- máte zájem o poradenství pro využívání sociálních sítí?
- pokud ano, o které sítě máte zájem?

ČÁST 7: CO BYSTE V PARTICIPACI A KOMUNIKACI OCENILI JAKO VYLEPŠENÍ?
7.1

Existuje nějaký zásadní problém, který potřebuje radnice vyřešit v oblasti participace
nebo komunikace?

7.2

Potřebuje radnice něco vylepšit na procesech participace nebo komunikace?

ČÁST 8: DALŠÍ DOPLNĚNÍ
8.1

Pokud je třeba, doplňte jakýkoli komentář či dotaz k tématu participace nebo komunikace
v rámci města.
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Rámcový harmonogram přípravy nového strategického plánu města
Aktivita

Poznámka

Termín

Realizace sociologického průzkumu (Augur Consulting)

září/říjen 2021

financováno z projektu Kvalitní úřad Kopřivnice

Zařazení financí na externího poradce do R 2022

prosinec 2021

500-600 tis.

Výběr poradce
Realizace Pocitové mapy

leden 2022
leden/únor 2022

Příloha č.3

povede celý proces přípravy SP, zpracuje profil města, povede jednání komise a
pracovních skupin a bude zpracovávat vešekeré výstupy z jednání
ve spolupráci s NSZM, elektronicky, nutno definovat 5-6 otázek na obyvatele

Zpracování profilu města

březen 2022

zpracuje externí poradce, předložení ZM?, zveřejnění na webu, podkladový materiál
pro práci komise pro strat. rozvoj a pracovních skupin

Zpracování vyhodnocení stávajícího SP

březen 2022

zpracuje ORM, předložení ZM, zveřejnění na webu

březen 2022

jmenuje ZM, členy budou zástupci politických stran + zájmových skupin (podnikatelé;
neziskovky - kultura, sport, sociálka, volný čas; odborná veřejnost; ….) Po stanovení
cílů a prioritních oblastí vzniknou dílčí pracovní skupiny, které budou doplněny o
odborné pracovníky úřadu a odborníky pro danou oblast

duben-červen 2022

jednání komise - cca 3x, pracovních skupin (4 prac. skupin - 3 veřejná jednání),
veřejná projednání - vedeno externím poradcem

Jmenování nové komise pro strategický rozvoj

Příprava SP - SWOT analýza, nová vize, cíle, opatření
Finalizace a připomínkování dokumentu, stanovení priorit
Projednání nového SP v ZM

červenec/srpen 2022
září 2022

zveřejnění návrhu, zpracování připomínek, jednání komise - 1x - vedeno externím
poradcem

