
Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016        

OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.       
hodnocení       

2016 
Komentář průb. hodnocení 2016 

1.1.1 Zohlednit cíle 
města ve vyučovacím 
předmětu „Výchova ke 
zdraví“ 

1.1.1.1 Realizovat pracovní 
setkávání ředitelů základních a 
mateřských škol 

splněno 
V r. 2014 ustanoveni koordinátoři pro plnění 
Zdravotního plánu v každé škole. 

1.1.2 Provázat 
preventivní programy a 
aktivity s výsledky studií 
o životním stylu dětí a 
mládeže    

1.1.2.1 Realizovat na vybraných 
základních školách v Kopřivnici 
studii HBSC  

splněno 
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/stu
die_HBSC.pdf 

1.1.3.1  Zpracovat postup (příklad 
dobré praxe) pro provoz školních 
bufetů, nápojových/potravinových 
automatů ve školách a zavést je 
do škol                               

částečně 
splněno 

Školy zapojeny individuálně. 

1.1.3.2  Podpořit programy zdravé 
výživy jako jsou Zdravé mlsání, 
Ovoce do škol, Mléko školám ad. 

splněno Realizováno v r. 2014. 

1.1.3.3 Podpořit účast dětí na 
školním stravování 

splněno Realizováno v r. 2014. 

1.1.3 Podpořit zdravé 
stravování dětí a 
mládeže ve školách           
  
  
  

1.1.3.4 Podpořit aktivity péče o 
dentální zdraví 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Probíhá od r. 2014, ve šk.roce realizován projekt 
"Zoubkování pro prvňáčky", autoři projektu ZP 
na ZŠ, náklady cca 17 200 Kč. 

1.1.4.1 Podpořit programy 
pohybové výchovy dětí a mládeže  

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Realizováno  v r. 2014, v r. 2015 realizovaly školy 
individuálně. Město ve spolupráci s občanskými 
sdruženími a partnery realizovalo 
celoprázdninový projekt "Někdo ven?".    
https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ 

1.1.4.2 Podpořit programy 
rodinné výchovy dětí a mládeže  

částečně 
splněno 

http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2015  
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1.1 Podpora 
zdravého 
životního stylu 
dětí a mládeže 
 na úrovni škol 
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

1.1.4 Podpořit 
preventivní a zdravotně 
výchovné programy ve 
školách                                               
  
  

1.1.4.3 Podpořit programy 
rozvíjející  komunikační  
dovednosti dětí a mládeže  

částečně 
splněno 

Realizace v r. 2014; r. 2015 prostřednictvím 
recitačních soutěží. Na 1. st. ZŠ čtenářské dílny -
programy OPVKEU. 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.       
hodnocení       

2016 
Komentář průb. hodnocení 2016 

1.1.4.4 Podpořit programy 
enviromentální výchovy dětí a 
mládeže ve školách 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Od r. 2014 podporováno účelovým příspěvkem 
města na enviromentální výchovu. 

1.1.4.5 Podpořit komplexní 
programy prevence a výchovy ke 
zdraví ve školách 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Realizace v r. 2014; r. 2015 ve spolupráci s 
koordinátory ZP na ZŠ. 

1.1 Podpora 
zdravého 
životního stylu 
dětí a mládeže 
 na úrovni škol 
(MŠ, ZŠ, SŠ) 

1.1.4 Podpořit 
preventivní a zdravotně 
výchovné programy ve 
školách                                               
 

1.1.4.6 Podpořit preventivní péči o 
rozvoj řeči v MŠ 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Na každé MŠ probíhá logopedická prevence. V  
r. 2015 Kopřivnické MŠ a ZŠ Floriána Bayera 
zapojeny do logopedického projektu. 

1.2 Podpora 
zdraví na úrovni 
rodin (malé děti, 
mladí lidé, rodiče) 

1.2.1 Podpořit výchovu 
ke zdraví na úrovní 
Mateřských center 

1.2.1.1 V Mat.centru podpořit 
programy zdravotní gramotnosti 

splněno  
Realizováno v r. 2014 DDM, v mateřském centru 
"Klokan" proběhl kurz první pomoci. 

1.3.1.1 Podpořit realizaci "Školy 
první pomoci" a dalších aktivit 
tohoto typu 

splněno 
Realizováno DDM. Ve 2.a 6. třídách ZŠ probíhal 
projekt v rámci školních osnov - "První pomoc a 
Požární ochrana". 

1.3 Prevence 
úrazů dětí a 
mládeže  
  

1.3.1. Podpořit realizaci 
vhodných preventivních 
programů 
  1.3.1.2.Podporovat aktivity  

získávání návyků bezpečného 
chování v silničním provozu 
(dopravní hřiště, BESIP)  

splněno 

Všechny školy v r. 2015 zapojeny do "Dopravní 
soutěže" . Na dětském dopravním hřišti 
realizovány "Koloběžkové závody" pro MŠ a 
rodiče s dětmi. 
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1.4 Podpora 
aktivního trávení 
volného času 
neorganizovaných 
dětí a mládeže  

1.4.1 Motivovat děti a 
mládež pro 
dobrovolnou práci ve 
prospěch zdraví                        

1.4.1.1 Uvést do praxe systém 
podpory organizací, zajišťujících  
programy pro neorganizované 
děti a mládež 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Projekt - "Někdo ve?" prázdninový projekt se 
zapojením dobrovolné práce mládeže. Do 
projektu zapojeny neziskové organizace, 
podpořeno rozpočtem města.  

                



Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016        
 

OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.       
hodnocení       

2016 
Komentář průb. hodnocení 2016 

1.4.2.1 Zajistit přístup veřejnosti 
na školní hřiště vč. zajištění 
dozoru hřiště   splněno 

Realizováno v souvislosti s rekonstrukcí hřišť u ZŠ 
v r. 2014, r. 2015 kdy byla zpřístupněná školní 
hřiště pro veřejnost. Na každém hřišti je správce, 
město Kopřivnice hradí provoz hřišť, včetně 
mezd správců.  

1.4.2.2.Zajistit přístup na zahrady 
MŠ a otevřít další zahrady MŠ 
veřejnosti  splněno 

Realizováno v r. 2014.                                                             
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivni
cke-noviny-koprivnice&tema=v-kvetnu-
zpristupni-materske-skoly-sve-zahrady-
verejnosti&clanek=19154 

 1.4 Podpora 
aktivního trávení 
volného času 
neorganizovaných 
dětí a mládeže 

1.4.2 Rozšířit možnosti 
pro volný pohyb a sport 
dětí a mládeže    
  

1.4.2.3 Podpořit úpravy pro 
rozšíření možností pohybu dětí o 
přestávkách ve školách 

částečně    
splněno 

Realizováno průběžně  dle možnosti jednotlivých 
ZŠ. 

1.5.1 Podpořit 
sportování dětí a 
mládeže 

1.5.1.1 V souladu s dotační 
politikou města podporovat 
sportovní činnost dětí a mládeže  

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Sportovní činnost je podporovaná nejen v rámci 
dotačních programů, ale také jinými prostředky 
(např. projekt"Někdo ven?"), kde město 
podporuje celý soubor sportovních aktivit pro 
mládež v období prázdnin.  

1.5.2.1. Zajistit  informační servis 
pro školy a NNO o vhodných 
dotačních programech 

částečně    
splněno 

Realizováno průběžně pravidelnými schůzkami s 
příjemci dotací města a předáváním e-mailových 
informací o možnostech dotací z národních a 
evropských zdrojů. 
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1.5. Podpora 
organizovaného 
aktivního trávení 
volného času dětí 
a mládeže 

1.5.2 Podpořit 
organizace pracující s  
dětmi a mládeží  

1.5.2.2 Realizovat setkání 
organizací pracujících s dětmi a 
mládeží, zmapovat potřeby a 
nabídku 

splněno/    
probíhá 
průběžně 

Realizováno, probíhá pravidelně. 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
hodnocení 

2016 
Komentář  průb. hodnocení 2016 

2.1.1.1 Vybrat optimální variantu 
řešení se zohledněním 
specifických potřeb seniorů 

nesplněno  V jednání. 

2.1 Zajištění 
kapacit 
pobytových služeb 
pro seniory 

2.1.1 Zajistit vznik 
domova pro seniory vč. 
zajištění péče pro 
seniory se 
spec.potřebami, např. 
Alzheimerovou 
chorobou                          
3-4. PRIORITA OBČANŮ          

2.1.1.2 Realizovat vybranou 
variantu 

nesplněno V jednání. 

2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické 
poradny nesplněno Nerealizováno. 

2.2 Podpora 
života seniorů v 
domácím 
prostředí a 
podpora domácí 
péče 

2.2.1 Zajistit 
informovanost seniorů, 
jejich rodin a veřejnosti 
o možnostech domácí 
péče a podpořit domácí 
péči                    

2.2.2.1 Podporovat vhodné služby 
zaměřené na domácí péči a zvýšit 
informovanost veřejnosti o 
možnostech jejich využívání 

splněno/  
probíhá 
průběžně 

Realizováno průběžne v r. 2014;2015. Na r. 2016 
naplánovaná přednáška "Pečuj Doma".  
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=besed
a-ukazala-jak-lze-reagovat-na-stres-pri-peci-o-
blizkou-osobu&id=koprivnicke-noviny-
koprivnice&clanek=18369 

2.3.1.1 Podporovat programy typu 
"Sportovní odpoledne", "Týdny 
zdraví" a další kulturní a 
společenské programy  

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Realizováno průběžně. 
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnick
e-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-
letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395 

2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-
pointu" 

nesplněno Nerealizováno.  

2.3.1 Podpořit 
aktivizační programy 
cílené na seniorský věk  
1.PRIORITAOBČANŮ 
  

2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách 
budovat sportovní zázemí  pro 
seniory  

nesplněno 
Doposud nerealizováno, hledání vhodné lokality 
pro pétanqueho hřiště. 
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2.3 Podpora 
zdraví cílená na 
seniorský věk  

2.3.2 Podpořit 
vzdělávání seniorů  
3-4. PRIORITA OBČANŮ     

2.3.2.1 Rozšířit Akademii třetího 
věku  

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Realizováno v r. 2014;2015 dle možností Městské 
Knihovny.    
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=besed
a-ukazala-jak-lze-reagovat-na-stres-pri-peci-o-
blizkou-osobu&id=koprivnicke-noviny-
koprivnice&clanek=18369 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 

hodnocení 

2016 

Komentář průb.hodnocení 2016 

3.1 Rozšíření 
zdravotních a 
souvisejících 
služeb v oboru 
péče o duševní 
zdraví  

3.1.1 Zvýšit kapacitu 
zdravotních služeb 
psychiatrické a 
psychologické péče                   

3.1.1.1 Podpořit rozšíření péče na 
základě jednání s poskytovateli ve 
městě a se zdravotními 
pojišťovnami                

nesplněno Nerealizováno. 
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3.2 Osvěta a 
výchova v oblasti 
péče o duševní 
zdraví 

3.2.1 Podpořit realizaci 
aktivit na téma péče o 
duševní zdraví určených 
veřejnosti 

3.2.1.1 V rámci kampaní města 
zařazovat program péče o duševní 
zdraví splněno/ 

probíhá 
průběžně 

Realizováno průběžně v rámci "Dne 
zdraví";"Evropského týdne mobility", "Dne 
sociálních služeb".  
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane
-spolecne-akce-zdravych-mest-
koprivnice#dny_zdravi     

 



Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016        
 

OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.  

hodnocení 

2016 

Komentář průb.hodnocení 2016 

4.1.1.1 Podporovat alternativní 
(pěší,cyklo) dopravu ve městě 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Realizováno v r. 2014, probíhá průběžně. 

4.1.1.2 Pokračovat v doplňování 
cyklistických tras a stezek 
Kopřivnici a jejím okolí 

částečně 
splněno 

Realizace v r. 2014 - Cyklostezky ke Křížku. 

4.1.1 Podpořit 
ekologické chování v 
dopravě                                             

4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o 
cyklostojany apod.  

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

 V roce 2015 doplněny cyklostojany v centru 
města a také v lokalitě u koupaliště ORM. OMM 
prováděl v průběhu celého roku výměnu starého 
nevyhovujícího mobiliáře za nový mobiliář a 
instalaci nového do výše stanoveného rozpočtu 
cca 110 000 Kč. 

4.1.2.1 Realizovat on-line 
informování o stavu životního 
prostředí ve městě 

splněno/ 
probíhá 
nepřetržitě 

http://zivotniprostredi.koprivnice.org/  

4.1.2  Vzdělávat a 
motivovat občany v 
ochraně životního 
prostředí 4.1.2.2 Realizovat vzdělávací 

kampaň o likvidaci odpadů a o 
systému třídění 

splněno 

Probíhá každoročně v rámci "Dne Země". V období 
r.2016-2017 bude zpracován nový Plán 
Odpadového hospodářství města Kopřivnice na 
období 2017-2021. Z důvodu nemožnosti ukládání 
odpadu na skládky a to v platnosti od r. 2024. 
Předpoklad rozšíření a intenzity vzdělání v 
problematice využívání odpadů. Zapotřebí  
významně upravit přístup občanů i podnikatelů k 
systému nakládání s odpady.  

4.1.3.1 Udržet a dle možností 
rozšířit  projekt "Ekoškola" na  ZŠ 
města 

částečně 
splněno 

Průběžné prověření podmínek projektu a 
možností rozšíření na další školy v Kopřivnici.  
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4.1 Rozvoj a 
podpora ochrany 
životního 
prostředí ve 
prospěch  zdraví 
obyvatel města      

4.1.3. Podpořit 
ekologické vzdělávání ve 
školách 

4.1.3.2. Podpořit stávající + 
vhodné nové aktivity MŠ v oblasti 
ekologické výchovy a vzdělávání 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.  
hodnocení 

2016 
Komentář průb.hodnocení 2016 

4.2.1.1 Zpracovat novou koncepci 
rozvoje zeleně ve městě 

částečně 
splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Odbor SÚ a památkové péče ve spol. s OŽP 
připravil zadání Územní studie zeleně pro město 
Kopřivnice. Studie je jedním z podkladů pro 
zpracování koncepce rozvoje zeleně. Studie bude 
dokončena dokonce tohoto roku. Dalším 
podkladem pro zpracování koncepce je pasport a 
inventarizace zeleně. V r. 2015 provedena 
aktualizace pasportu a inventarizace zeleně v Sadu 
Dr. E. Beneše. V letošním roce probíhá aktualizace 
na sídlišti Sever. Do r. 2020 by měla být provedená 
aktualizace ostatních části města.  

4.1.4 Rozvíjet ozelenění 
města          

4.2.1.2 Průběžně obnovovat zeleň 
podle plánu 

splněno/ 
probíhá dle 
potřeb 

Realizováno , probíhá podle potřeb.  

 4.1 Rozvoj a 
podpora ochrany 
životního 
prostředí ve 
prospěch  zdraví 
obyvatel města      

4.1.5 Trvale dbát na 
čistotu veřejného 
prostoru města  

4.1.5.1 Udržet stávající úroveň 
čištění veřejných prostor s 
důrazem na snížení prašnosti  

splněno Probíhá každoročně. 

4.2.1.1 Při nových stavbách a 
rekonstrukcích chodníků apod. 
důsledně naplňovat požadavky na 
bezbariérové úpravy 

částečně 
splněno 

Probíhá od r. 2014, dle finančních možností města, 
průběžné snižování obrubníky na bezbariérovou 
úroveň. 

4.2 Podpora 
bezbariérového 
prostředí ve 
městě 

4.2.1 Rozšiřovat 
bezbariérové úpravy a 
trasy ve městě               

4.2.1.2 Dle finančních možností 
pokračovat v budování 
bezbariérových tras ve městě 
podle Analýzy bezbariérovosti, 
trasa 2 až 4  (2008)   

částečně 
splněno 

V r. 2015 realizace chodníku podél házenkářského 
hřiště a navazujícího přechodu pro chodce na ul. 
ČS.Armády. Dále upravena zastávka. 4 
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4.3 Podpora 
podmínek pro 
zdrav.živ.styl 

4.3.1 Zajistit 
rekonstrukce sportovišť 
a rozšíření v intravillánu 
města, které zlepší 
podmínky pro zdravý 
životní styl občanů 

4.3.1.1 Vybudovat diskgolfové 
hřiště 

splněno http://www.bushcraft.funsite.cz/ 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb.  
hodnocení 

2016 
Komentář průb.hodnocení 2016 
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 4.3 Podpora 
podmínek pro 
zdrav.živ.styl 

4.3.1 Zajistit 
rekonstrukce sportovišť 
a rozšíření v intravillánu 
města, které zlepší 
podmínky pro zdravý 
životní styl občanů 

4.3.1.2 Zrekonstruovat městské 
koupaliště 

částečně 
splněno 

Realizováno průběžně, v každém roce probíhají 
dílčí úpravy zařízení.            
hthttp://www.koprivnice.cz/index.php?id=letni-
koupaliste-koprivnice 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
hodnocení 

2016 
Komentář průb.hodnocení 

5.1.1 Zajistit 
informování občanů                                           

5.1.1.1 Realizovat celoroční 
informační kampaň pro veřejnost 
s tématy péče o zdraví a prevenci 
nemocí se zohledněním výsledků 
Analýzy  

částečně 
splněno 

Konkrétní aktivity budou naplánovány na základě 
výsledků 1.1.2.1. 

5.1.2.1 Nastavit systém podpory 
např. formou dotačních karet, 
např. Rodinné pasy, podporující 
aktivní přístup občanů a rodin 

nesplněno Příprava projektu dotovaných karet.  

5.1.2.2 Podpořit pokračování 
probíhajících aktivit pro děti v MŠ 
a rodiče  

splněno/ 
průběžně 

plněno 
Realizováno průběžně jednotlivými MŠ. 

5.1.2 Podpořit  zdraví 
prospěšné aktivity rodin   

5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci 
pro širokou veřejnost 

splněno 

V r. 2015 zorganizovala kopřivnická radnice 
vzdělávací akci pro seniory s názvem "Poskytnutí 
1. pomoci". 
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=akce-
pro-seniory-pokracuji-i-letos&id=tiskove-zpravy-
koprivnice&tz=1311 
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5.1 Podpora a 
motivace občanů 
k péči o zdraví 

5.2.1 Podpořit 
dobrovolnictví a 
charitativní činnosti 
napříč generacemi 
 

5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti 
výchovy k  dobrovolnictví a charitě 
v ZŠ a MŠ 

splněno/ 
průběžně 

plněno 

V roce 2015 ocenění kolektivů škol za nejlepší 
dobrovolnické projekty. 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
hodnocení 

2016 
Komentář průb.hodnocení 

5.2.1.2 Realizovat informační 
kampaň o dobrovolnictví pro 
veřejnost 

splněno 

V rámci projektu Od lokálního ke globálnímu, který 
byl realizován v průběhu r. 2015, podpořen z 
finančních prostředků MSK. Projekt zaměřen na 
dobrovolnické aktivity a osvětu v této oblasti. 
Realizovalo se mnoho aktivit: "Prázdninové 
dobrovolnictví", "Šmejdi“, „Den sociálních služeb“.  
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke
-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-na-akci-ucili-
jak-odolavat-natlaku 
%E2%80%99smejdu%E2%80%99&clanek=19858http
://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-laka-
mlade-k-dobrovolnictvi&id=tiskove-zpravy-
koprivnice&tz=1378  
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-
laka-mlade-k-dobrovolnictvi&id=tiskove-zpravy-
koprivnice&tz=1378  

5.2.1 Podpořit 
dobrovolnictví a 
charitativní činnosti 
napříč generacemi 
 

5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické 
aktivity 

splněno/ 
průběžně 

plněno 
 

Jednotlivé školy a školy oceněny v rámce Dne SS.  Za 
dobrovolnické aktivity, oceněno 9 pracovníků MÚ 
Kopřivnice. 
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5.2 Podpora 
společenské 
sounáležitosti                       
 

5.2.2 Podporovat 
mezigenerační aktivity 

5.2.1.4 Podporovat spolupráci 
dětských a seniorských organizací splněno 

 
Podpora v rámci dotačního titulu ZM, alokována 
částka  30 000 Kč (projekt Seniorcomp). 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
hodnocení 

2016 
Komentář průb.  Hodnocení 2016 

6.1.1.1 Podpořit kampaně a 
programy proti kouření ve školách 

6.1.1.2 Podpořit kampaně a 
programy proti alkoholu ve 
školách 

6.1.1.3 Podpořit kampaně a 
programy proti drogám ve školách 

6.1.1.4 Podpořit kampaně a 
programy proti gamblerství 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Kampaně realizovány průběžně. Témata řešena ve 
spolupráci se školními metodiky prevence a Komisí 
prevence kriminality.  
http://prevence.koprivnice.org/ 
 

6.1.1 Podpořit aktivity škol 
ve výchově proti alkoholu, 
tabáku, drogám a 
gamblerství  

6.1.1.4 Organizovat pravidelná 
setkávání metodiků prevence 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Každoroční setkávání metodiků organizuje 
oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

6.2.1 Ztížit přístup  
mladých lidí k alkoholu, 
tabáku a drogám          

6.1.2.1 Trvale a systematicky 
zajišťovat kontrolní činnost v 
prodejních a restauračních 
zařízeních 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Kontrolu provozoven provádí MP se zaměřením na 
dodržování vyhlášek města.  
http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/vyhlasky
/2014/v1401.pdf 

6.1.3 Omezit alkohol a 
tabák na veřejných 
místech 

6.1.3.1 Kontrolovat požívání 
alkoholu a kouření tabáku na 
veřejných místech (s využitím 
stávající legislativy) 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Provádí MP.  
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6.1 Podpora 
veřejného 
prostředí bez 
alkoholu,drog a 
tabáku 

6.1.4 Podpořit nekuřácké 
prostředí v provozovnách 
veřejného stravování  

6.1.4.1 Zmapovat nekuřácké 
restaurace na území města a 
podpořit jejich prezentaci 

splněno/ 
probíhá 
průběžně 

Realizováno každoročně, v r. 2016 bylo označeno 
11 provozoven samolepkou "Nekuřácká 
provozovna"  
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=nekurack
a-provozovna-mesto-koprivnice 
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
hodnocení 

2016 
Komentář průb.  Hodnocení 2016 

6.2 Omezení 
negativních 
dopadů 
konzumace 
alkoholu a drog 
na rodiny a 
komunitu 

6.2.1 Rozšířit služby v 
oboru prevence, 
poradenství a léčby 
závislostí                               
2.PRIORITA OBČANŮ              
 

6.2.1.1 Podpořit vznik poradny pro 
rodiny osob závislých na 
návykových látkách vč. alkoholu 
 

splněno/ 
probíhá 

průběžně 
 

Provoz zahájen v r. 2014, v r. 2015 pokračování 
činnosti doposud.   
http://www.renarkon.cz/cs/poradenske-misto-v-
koprivnici/renarkon/poradenske-misto-v-
koprivnici 
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6.3 Podpora 
výzkumu a 
vzdělávání   
 

6.3.1 Podpořit aktivity 
vedoucí k prohloubení 
znalostí o závislostech, o 
problémech s řešením a o 
hrozbách následků 

6.3.1.1  Podpořit studie ve městě 
v oblasti návykových látek 
 nesplněno 

 
Nerealizováno.  
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OBLAST CÍL 
OPATŘENÍ (SKUPINA 

AKTIVIT) 
AKTIVITA 

Průb. 
Hodnocení 

2016 
Komentář průb. hodnocení 2016 

7.1.1 Zlepšit spolupráci 
mezi odbornou 
zdravotnickou veřejností v 
městem                     

7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se 
setkávat   se zástupci 
zdravotnických zařízení ve městě, 
zajistit předávání informací 

nesplněno 
Probíhá individuálně. Jednání se zástupci 
zdravotnických zařízení. 

7.1 Spolupráce s 
partnery ve 
městě 

7.1.2 Ve spolupráci s 
firmami zohlednit téma 
prevence a podpory zdraví 
v péči o zaměstnance 

7.1.2.1 Iniciovat zaměstnavatele,   
k širšímu využívání programů 
sekundární prevence v rámci péče 
o zaměstnance  

nesplněno 
Podpora zdraví byla průběžně diskutována na 
jednání RRLZ. 
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7.2. Spolupráce 
s VŠ a 
výzkumem 

7.2.1 Nastartovat 
spolupráci mezi vysokými 
školami a městem ve 
prospěch zdraví 

7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) 
možných příčin incidence nádorů 
v regionu nesplněno 

V letošním roce hledaná spolupráce v rámci témat 
ke zpracování VŠ. 

 
 


