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15.5.2007 

T i s k o v á   z p r á v a 
 
V Kopřivnici se usilovně pracuje na strategickém plánu. Zástupci města ve spolupráci s podnikatelskou 
a občanskou veřejností zpracovávají strategický plán města Kopřivnice na období příštích patnácti let. 
 
Celý proces koordinuje komise pro strategický rozvoj. V komisi pracují také představitelé významných 
kopřivnických firem např. ředitel společnosti Tatra, a. s., pan Ronald Adams a ředitel společnosti 
DURA pan Niclas Phüller. 
 
Ve čtvrtek 3. května stanovili členové komise pro strategický rozvoj hlavní vize, které by město mělo 
v příštích létech dosáhnout a které budou základem při vytváření Strategického plánu.  
 
Na základě formulace hlavních problémových oblastí byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které už 
budou řešit konkrétní potřeby a formulovat konkrétní cíle.  Do pracovních skupin byli strategickou 
komisí jmenovaní lidé, kteří v dané oblasti pracují nebo se o ni zajímají. První skupina bude řešit 
záležitosti týkající se dopravy, infrastruktury a životního prostřední včetně tzv. brownfieldů. Druhá 
skupina bude zpracovávat otázky zabývající se ekonomickým potenciálem a rozvojem lidských zdrojů, 
kam patří zejména zaměstnanost a vzdělávání. Třetí skupina bude mít na starosti image města, 
komunikaci, informovanost, cestovní ruch, úpravu centra města, volný čas,  kulturu a sport. Poslední, 
čtvrtá skupina se bude  zabývat sociálním zázemím ve městě. Tato skupina bude připravovat plány na 
zlepšení prevence kriminality, bezpečnosti, sociálních a zdravotnických služeb.  Svým způsobem bude 
navazovat na práci v rámci komunitního plánování sociálních služeb.  
 
Jednání všech pracovních skupin jsou veřejná, může se jich zúčastnit každý, kdo má zájem se k řešené 
problematice vyjádřit.  
 
Všechna jednání se uskuteční v budově Městského úřadu v Kopřivnici v zasedací místnosti v 10. patře 
již tento týden, ve čtvrtek a pátek 
 
1) Oblast dopravy, infrastruktury a životního prostředí  - jednání ve čtvrtek 17. 5. 2007 

v 15.30 hodin 
2) Oblast prevence kriminality, bezpečnosti, sociálních a zdravotnických služeb  

a mateřských škol  - jednání ve čtvrtek 17. 5. 2007 v 18.00 hodin 
3) Oblast cestovního ruchu, komunikace, informovanosti, úpravy centra města,  

kultury a sportu  - jednání v pátek 18. 5. 2007 v 15.30 hodin 
4) Oblast ekonomického potenciálu zaměstnanosti a vzdělávání  

-  jednání v pátek 18. 5. 2007 v 18.00 hodin 
 
Také v místních částech se na strategickém plánu intenzivně pracuje. K veřejné diskusi o rozvoji 
místních částí a budoucím životě v nich jsou zváni všichni obyvatelé místních částí i další zájemci. 
 
Veřejné projednávání v místních částech: 
Místní část Lubina  – v pondělí  21. 5. 2007 v  18:00 hodin v Katolickém domě v Lubině 
Místní část Mniší  – v úterý 22. 5. 2007 v 18.00 hodin v Kulturním domě v Mniší 
Místní část Vlčovice  – ve středu 23. 5. 2007 v 18.00 hodin v Kulturním domě ve Vlčovicích 
 
S pozdravem, Ing. Lenka Heráková 
vedoucí odboru informací a vnějších vztahů 
 


