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Plán zdraví a kvality života 2017/2018 

 

 

Příležitosti z Fóra Zdravého města 

„PLÁNUJME SPOLEČNĚ“ 2017 

 

a) Opravit letní koupaliště (vzhled budovy a image areálu, nové vany) 

b) Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích 

c) Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou (bez možnosti zachovat 
plochodrážní ovál) 

d) Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany 

e) Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí 
(soukromé MŠ, ZŠ – začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola, atp.) 

f) Zajistit vznik terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení či při 
znovuzískání možnosti samostatně bydlet 

g) Zajistit školení pro učitele (řešení krizových situací mezi žáky) 

h) Nalézt odpovídající plochu pro setkávání pejskařů na území Kopřivnice 

i) Zlepšení podmínek přístupu chodců do „Včelínku“ (č.p. 1151) přes přilehlé 
parkoviště 

j) Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu (bez možnosti 
rekonstrukce atletické dráhy a přiblížení fotbalového hřiště k tribuně) 

k) Sestavit participativní rozpočet 

l) Zajistit sběr „jedlého“ oleje (z domácnosti) a kovů – plechovek 

m) Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka 

 

 

 

Podrobnější popis jednotlivých Příležitostí/Problémů je v dalším textu včetně 
zodpovědnosti jednotlivých odborů za jejich řešení. 
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a) Opravit letní koupaliště (vzhled budovy a image areálu, nové vany) 

Navrhovaná opatření: ORM zajistilo v roce 2015 zpracování studie modernizace 
areálu. Předpokládané náklady na realizaci I. etapy – výměna bazénových van 
s instalací relaxačních prvků jsou odhadnuty na 35 mil. Kč bez DPH, v rámci další etapy 
bylo navrhováno řešení objektu provozní budovy za cca 14 mil. Kč bez DPH a úpravy 
slunící louky vč. vybudování hřiště za 7 mil. Kč bez DPH. S ohledem na finanční 
náročnost a pokročilejší přípravu jiných projektů (např. revitalizace centra města) 
přistoupilo město v roce 2017 pouze k rekonstrukci technologie úpravy vody. 

Indikátor splnění: rekonstruovaný areál 

Plánovaný termín vyřešení problému: navrhujeme projekt odložit do období po roku 
2019 

Rozpočtová připravenost: zásobník projektů 

Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření 
C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 

Zodpovědnost: OMM, ORM 
 

b) Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích 

Navrhovaná opatření: Jednotlivé stezky a chodníčky jsou identifikovány na základě 
místních šetření. K úpravám dochází (bude docházet) po konzultaci s odborem 
životního prostředí, a to z důvodu použití jednotlivých stavebních materiálů. Preferovány 
jsou přírodní materiály s maximální možností propustnosti (zadržování vody v krajině). 
Podle složitosti realizace či umístění je potřeba na některé tyto stavby získat příslušné 
správní povolení. Některé tyto chodníčky jsou již součástí větších projektů, jako je např. 
Regenerace sídliště Sever. 

Indikátor splnění: m2 realizovaných ploch - postupná realizace 

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně 

Rozpočtová připravenost: zásobník projektů, částečně zahrnuto v dílčích projektech 
rekonstrukce veřejných ploch 

Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2 
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného 
propojení 

Zodpovědnost: ORM, OMM 
 

c) Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou (bez možnosti 
zachovat plochodrážní ovál) 

Navrhovaná opatření: Byla zahájena projektová příprava, která s ohledem na vývoj 
jednání se zástupci plochodrážního sportu byla pozastavena. Dle vyjádření odborníků 
nelze v rámci jednoho areálu zajistit provoz atletického oválu a oválu pro plochou dráhu. 
Samostatně lze řešit objekt zázemí a tribuny LS, který bude sloužit uživatelům bez 
ohledu na jejich sportovní aktivitu.  

Indikátor splnění: rekonstruovaný areál 
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Plánovaný termín vyřešení problému: po případném ukončení pronájmu areálu za 
účelem provozování plochodrážního sportu 

Rozpočtová připravenost: zásobník projektů 

Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření 
C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 

Zodpovědnost: ORM 

 
d) Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany 

Navrhovaná opatření: Dílna vznikne v objektu bývalé výměníkové stanice tepla na ul. 
Školní. Dotace na realizaci projektu byla schválena, projekt bude realizován v roce 
2018. Nová sociální služba bude poskytována od roku 2019. 

Indikátor splnění: realizace 

Plánovaný termín vyřešení problému: 2019 

Rozpočtová připravenost:  v návrhu rozpočtu na r. 2018  

Vazba na strategické materiály: II. střednědobý plán sociálních služeb města 
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závisíce a Ženklava; Strategický plán 
rozvoje města Kopřivnice, opatření D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě 

Zodpovědnost: OSV/ORM (investice) 

 
e) Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí 

(soukromé MŠ, ZŠ – začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola, 
atp.) 

Navrhovaná opatření: Program typu „Začínáme spolu“, Waldorfská škola apod. může 
fungovat i na škole zřizované městem, ale o zapojení do tohoto programu rozhoduje 
ředitel školy. Zatím se žádný z ředitelů místních škol k zapojení do některého z těchto 
programů nepřihlásil a o podporu města nežádal. Návrh tedy předpokládá vstup 
nějakého subjektu zvenčí (soukromý zřizovatel alternativní školy či školky apod.) – 
pokud by se takový objevil, na základě žádosti o souhlas by se vedení města 
vyjadřovalo k podpoře či nepodpoře vzniku alternativní vzdělávací instituce. 

Zodpovědnost: OŠKS 

 
f) Zajistit vznik terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení či 

při znovuzískání možnosti samostatně bydlet 

Navrhovaná opatření: Změny v poskytování sociálních služeb na území města – 
rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zřízení nové sociální 
služby terénní program formou tzv. Sociálního bydlení – Prevence bezdomovectví ve 
spolupráci s vybraným poskytovatelem sociálních služeb (Armáda spásy v České 
republice, z.s.) 

Indikátor splnění: vznik registrovaných sociálních služeb 

Plánovaný termín vyřešení problému: 2018 

Rozpočtová připravenost: v návrhu na r. 2018 
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Vazba na strategické materiály: II. střednědobý plán sociálních služeb města 
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závisíce a Ženklava 

Zodpovědnost: OSV 
 

g) Zajistit školení pro učitele (řešení krizových situací mezi žáky) 

Navrhovaná opatření: Část aktivit proběhla již v roce 2017. 19.9.2017 proběhl kurz 
„Jak na konflikty?“, lektorovaný PaedDr. Lenkou Fasterovou a Ing. Pavlem Prokopem, 
určený pro pedagogy MŠ, ZŠ a příspěvkových organizací. Jednalo se zejména o sdílení 
přístupů při řešení konfliktů, jak konflikt korigovat a o diskusi účinných řešení.  
Pro vedoucí pedagogy byl naplánován kurz na 3.10.2017 „Konflikt do kolen vedoucího 
nedostane…“, bohužel však nebyl dostatečný zájem a kurz byl pro nízký počet 
účastníků zrušen. 18.10.2017 proběhl kurz „Asertivita – prevence i pomocník 
v konfliktu“, určený pro pedagogy MŠ, ZŠ  a příspěvkových organizací.  
Další aktivity budou plánovány v návaznosti na realizaci MAP a potřeby škol. 

Indikátor splnění: realizace kurzů pro pedagogy v r. 2017 

Plánovaný termín vyřešení problému: prosinec 2017 

Rozpočtová připravenost: rozpočet OŠKS a MAP  

Vazba na strategické materiály: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP 
Kopřivnice 

Zodpovědnost: OŠKS 

 
h) Nalézt odpovídající plochu pro setkávání pejskařů na území Kopřivnice 

Navrhovaná opatření: OŽP ve spolupráci s architektem města navrhl již před rokem 
dvě plochy na okraji města vhodné pro výběh psů: 

 pozemek města u vodojemu pod Bílou horou (nad zahrádkami) 

 pozemek na ul. Moravská (soukromý vlastník pozemku). 
Obě navržené varianty byly pejskaři posouzeny jako nevyhovující, zejména z důvodu 
větší vzdálenosti od centra města. Následující rok byl tento úkol předložen znovu  
a protože se v samotném centru města nepodařilo nalézt vhodnou lokalitu, byl 
zpracován návrh na vytvoření plochy na venčení psů na pozemcích města za 
hypermarketem Tesco. Návrh byl zpracován včetně potřebných investic (oplocení, 
mobiliář, veřejné osvětlení). Ani tento návrh však nebyl přijat. V dané situaci odbor ŽP 
nevidí další možnosti na vymezení plochy v centru města. 

Zodpovědnost: OŽP 

 
i) Zlepšení podmínek přístupu chodců do „Včelínku“ (č.p. 1151) přes 

přilehlé parkoviště 

Navrhovaná opatření: Pro realizaci této akce je nutno odsouhlasit jmenovitou položku 
v rozpočtu, a to v první fázi na studii, která nám stanoví možné varianty úpravy ve 
prospěch pěší dopravy v tomto území. Po realizaci zastavovací studie bude zpracována 
potřebná dokumentace a po vydání správního povolení a alokování potřebných 
finančních prostředků v rozpočtu města dojde k realizaci. 

Indikátor splnění: realizace 
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Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, 
odhad do r. 2021 

Rozpočtová připravenost: zásobník projektů 

Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2 
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného 
propojení 

Zodpovědnost: ORM, OMM 

 
j) Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu (bez 

možnosti rekonstrukce atletické dráhy a přiblížení fotbalového hřiště 
k tribuně) 

Navrhovaná opatření: Souběžný provoz atletické dráhy a plochodrážního oválu není 
možný. Obnovu plochodrážního oválu realizoval v roce 2017 AMK Plochá dráha 
Kopřivnice, který obnovil činnost a na oválu v průběhu roku zorganizoval několik akcí. 
Město podepsalo s plochodrážníky smlouvu na 3 roky, kdy nebude letní stadion 
rekonstruován a AMK Plochá dráha může pořádat závody ploché dráhy. 

Zodpovědnost: ORM, OMM, OŠKS 
 

k) Sestavit participativní rozpočet 

Navrhovaná opatření: V současné době jsme zadali poptávku společnosti Demokracie 
2.1, s.r.o. k navržení kroků vedoucích k představení participativního rozpočtování  
a školení zainteresovaných osob na úřadě. Seminář budeme pořádat v termínu 12/2017 
nebo 1/2018.    

Indikátor splnění: realizace 

Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, 
odhad do roku 2019 

Rozpočtová připravenost: nutno zařadit jmenovitou akci do rozpočtu v závislosti na 
ostatních prioritách 

Vazba na strategické materiály: kritéria místní Agendy 21 

Zodpovědnost: OF, vedení 

 
l) Zajistit sběr „jedlého“ oleje (z domácnosti) a kovů – plechovek 

Navrhovaná opatření: Sběr starého oleje i kovů je zajištěn pro občany Kopřivnice 
zdarma a pro občany odjinud za poplatek na sběrném dvoře společnosti SLUMEKO na 
ulici Panské. Kovy je možno rovněž vykoupit ve sběrných surovinách na ulici 
Štramberské. 

Zodpovědnost: OŽP 

 
m) Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka 

Navrhovaná opatření: V současnosti není v záměrech města budovat novou 
tělocvičnu. Jsme si vědomi velké vytíženosti sportovní haly při ZŠ E. Zátopka a námět 
bereme v potaz. Ze strany ZŠ ovšem tento požadavek nikdy vznesen nebyl. 
Registrujeme zájem ze strany některých sportovních klubů, pro které jsou dosavadní 
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kapacity hal a tělocvičen zejména v lukrativních časech vhodných pro trénování dětí  
a mládeže, nedostačující. Návrhem se chceme na OŠKS zabývat a zajistit analýzu 
potřebnosti další haly mezi sportovními kluby a vyjádření ZŠ E. Zátopka k tomuto 
námětu. 

Indikátor splnění: realizace projektu 

Rozpočtová připravenost: zásobník projektů 

Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, 
odhad po roce 2020 

Vazba na strategické materiály: -- 

Zodpovědnost: OŠKS 
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Město se bude dále zabývat aktivitami rozpracovanými na základě Plánů zdraví a kvality života 
schválených pro období 2015-16 a 2016-17: 

 Budování cyklostezek (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření 
okruhů) – ZAHÁJENO  

 Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné - ZAHÁJENO 

 Rekonstrukce Domu dětí a mládeže, technické rozvody – ZAHÁJENO  

 Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí – ZAHÁJENO 

 Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled) – ZAHÁJENO 

 Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka) – ZAHÁJENO  

 Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců – ZAHÁJENO 

 Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády) – ZAHÁJENO 

 Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše– ZAHÁJENO 

 Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku – ZAHÁJENO 

 Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever – ZAHÁJENO 

 Instalace automatů se zdravou stravou do škol – ZAHÁJENO 

 Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města 
(rekonstrukce a doplnění chodníků a úpravy přechodů) – ZAHÁJENO 

 Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici - 
NEZAHÁJENO 

 Rozšíření komunikace K Očnímu - NEZAHÁJENO 

 
 
 
 
 
Seznam zkratek: 
 
OMM -  odbor majetku města 
ORM -  odbor rozvoje města 
OŠKS - odbor školství, kultury a sportu 
OSV -  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OŽP -   odbor životního prostředí 
OF -   odbor financí 
RM -   rada města 
ZM -   zastupitelstvo města 
 

 
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, listopad 2017 

 




