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… rozvíjející se město v souladu s UR
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V průběhu posledních let

- závazek orgánů města k nepřekročení limitu zadlužování

- dokončení projektu „Dílna kvality Kopřivnice“

- schválena Aktualizace Strategického plánu města 

Kopřivnice, starý plán – 75 % splněno

- vznik Komise pro architekturu a urbanismus

- schválena Sada místně specifických indikátorů UR

- petice (zrušení 3. místostarosty, regulace nonstopů)

- ověření výstupů Fóra ZM formou sociologického průzkumu

Správa věcí veřejných

a územní rozvoj



Správa věcí veřejných

a územní rozvoj

- zavedený systém strategického plánování

- Tým pro sledování stavu udržitelného rozvoje 

města Kopřivnice, od roku 2011

SILNÉ STRÁNKY



Správa věcí veřejných

a územní rozvoj

- úspěšnost při získávání externích zdrojů

- spolupráce s partnery

- zjišťování zpětné vazby od obyvatel, klientů MÚ, zaměstnanců MÚ

SILNÉ STRÁNKY
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Správa věcí veřejných

a územní rozvoj

- revitalizace centra města?

VÝZVY





Kvalitní životní 

prostředí
V průběhu posledních let

- snižování objemu znečišťujících látek do podzemních

a povrchových vod (nová oddílná kanalizace, monitoring 

starých ekologických zátěží, sanace skládky kalů)

- rekonstrukce chlazení zimního stadionu (snížení obsahu 

čpavku z 5,2 t na 2,47 t)

- Komterm Morava – výstavba kotle K 10 na čistou  

biomasu (stanovený emisní limit naplněn z 5,3 %)

- modernizace tepelných sítí města (14 km tepelných 

rozvodů, 178 nových předávacích stanic)

- varovný a monitorovací protipovodňový systém města

- regenerace zeleně na sídlištích, kruhových křižovatkách

- příměstský les Šostýn, aktualizace Lašské NS

- Den Země, infokampaně ovzduší, odpady



Kvalitní životní 

prostředí

- téměř 95 % obyvatel města napojeno na 

centrální MěČOV rekonstruovanou v roce 2010 

- staré ekologické zátěže na území města 

neznečišťují prostředí

- moderní varovný protipovodňový systém 

města přístupný občanům i ve vzdálených 

lokalitách

- zvyšování kvality zeleně ve městě a posilování 

jejích funkcí (prach, smog, hluk, vlhkost, O2)

- posilování rekreační funkce městského lesa

- samostatné webové stránky ŽP – informace

o aktuálním stavu ŽP,  

(www.zivotniprostredi.koprivnice.org) 

- naučné videospoty o všech složkách ŽP 

SILNÉ STRÁNKY

http://www.zivotniprostredi.koprivnice.org/


Kvalitní životní 

prostředí

- příprava podkladů pro zpracování 

adaptačních opatření města na změnu 

klimatu 

- digitální protipovodňový plán města 

Kopřivnice (server HZS MSK)

- koncepce využívání a zadržování vody 

ve městě a krajině

- aktualizace pasportu a inventarizace 

zeleně ve městě, zpracování generelu

- výsadba a obnova alejí a stromořadí

- rekonstrukce drobných vodních toků na 

území města

- informačně osvětová kampaň

VÝZVY



V průběhu posledních letUdržitelná spotřeba

a výroba

- modernizace systému sběru biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu (od roku 2008), 522 kompostérů, 820 kompostejnerů pro občany

- rozšiřování sběrné sítě (32 nových kontejnerových stání) 

- expertní audit UR oblasti USV

- realizace energetických opatření (např. zateplení ZŠ a části MŠ a 95 % 

bytových domů v majetku města) 

- zavedení pravidelného společného nakupování energií pro město (úspora 

1 375 tis. Kč/2 roky), jeho organizace a občany (688 tis. Kč/2 roky)



- realizována energetická  opatření metodou EPC – energie 1233 

MWh/rok, voda 3767 m3/rok – energetický potenciál 12 objektů

v majetku města

- v rámci výpočtu ekologické stopy města sledována spotřeba

a výroba energií na území města (2010/2012 = pokles  = 

63495,07/59432,07 gHa)

- modernizováno CZT (modernizovaný zdroj + předizolované 

rozvody s OPS)

- sledování a hodnocení energetické náročnosti majetku města

(80 %), snižování energetické náročnosti majetku města - příklad

Udržitelná spotřeba

a výroba
V průběhu posledních let



Spotřeba tepla (GJ)

Náklady na teplo s DPH (tis. Kč)

Průměrná cena jednotky s DPH (Kč/GJ)



Udržitelná spotřeba

a výroba

- zkvalitnění systému energetického managementu na 

majetek města dle ISO 50001

- 23,86 % zatepleného majetku

- zapálený a progresivní energetický manažer města

- úspěšný systém sběru a využití biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu, velký zájem občanů o sběr 

- postupné doplňování hnízd na sběr směsného 

komunálního odpadu o kontejnery na tříděný sběr (17 

stanovišť)  

SILNÉ STRÁNKY



Udržitelná spotřeba a 

výroba

- nový společný sběrný dvůr na odpady pro města 

Kopřivnici a Štramberk

- zapojení drobných podnikatelů do systému města

- další rozšiřování sítě míst pro třídění komunálních 

odpadů

- zateplení dalších budov v majetku města (Dům 

dětí a mládeže, MŠ Francouzská, MŠ Jeřabinka, 

bytový dům Horní)

- vypracování územně energetické koncepce města

VÝZVY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

Rozumně a přiměřeně regulovat parkovací kapacity v centru města:

- omezili jsme doby parkovacích stání na dvou nebo tříhodinové intervaly,

- zavedli bezplatný systém parkovacích karet pro rezidenty

a abonenty v daném území

V průběhu posledních let



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- rozumně naplňovat požadavky veřejnosti při zajišťování dopravní obsluhy

a dostupnost veřejné dopravy prostřednictvím příměstské dopravy 

- podařilo se bezkolizně zařadit město Kopřivnice do ODISu

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- budovat cyklostezky a cyklotrasy v okolí města, dělená stezka napříč městem

SILNÉ STRÁNKY



Cyklostezky a cyklotrasy

v Kopřivnici včetně místních částí



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

Průběžně doplňovat potřebnou dopravní infrastrukturu :

- stavební úpravy přechodů pro chodce (první světelná signalizace)

- rekonstrukce autobusových zastávek, autobusových zálivů

- doplňování infrastruktury pro cyklisty a chodce – stojany na kola,

odpočinková místa, informační tabule a mapy, světelné odjezdové tabule

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

Průběžně doplňovat potřebnou dopravní infrastrukturu :

- stavební úpravy přechodů pro chodce (první světelná signalizace)

- rekonstrukce autobusových zastávek, autobusových zálivů

- doplňování infrastruktury pro cyklisty a chodce  – stojany na kola,

odpočinková místa, informační tabule a mapy, světelné odjezdové tabule

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- budovat nové chodníky v místních částech města, které slouží především pro

přístup školáků do školy a autobusovou zastávku

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- postupně přeměňovat Kopřivnici na Bezbariérové město 

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- řešit bodové kritické místa křížení komunikací (realizovali jsme několik kruhových

objezdů a přestaveb křižovatek)

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- kompletní rekonstrukce část ulice Štefánikovy a vytvořit nový dopravní systém 

autobusových zastávek, který supluje autobusové nádraží v centru města 

v návaznosti na vlakové nádraží v Kopřivnici a v souběhu s touto ulicí postavit 

nový systém chodníků se zapojením a otevření zeleně městského parku pro 

chodce

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se daří v poslední době:

- zahájení postupné intenzifikací parkovacích kapacit v sídlištní zástavbě

SILNÉ STRÁNKY



Doprava a mobilita

Co se nám zatím nedaří:

- přesvědčovat veřejnost a to i tu odbornou o přiměřené regulaci parkování

v nebezpečných a nevhodných úsecích sídlišť, které brání průjezdu požárních

vozidel, sanitek, stěhovacích vozů v sídlištích

- nedaří se nám významným způsobem zatím naplňovat vybavenost veřejných

budov infrastrukturou pro cyklisty

- nedaří se nám eliminovat dopravní zátěž některých komunikací v centru města

(Štefánikova, Kpt. Jaroše, Záhumenní), protože se jedná o velmi náročné investiční

záležitosti

- nezavedli jsme princip využívání environmentálně šetrných vozidel

VÝZVY



Doprava a mobilita

Na jaké výzvy bychom se chtěli zaměřit :

- na řešení neduhů, spojených s charakterem sídlištního města – na intenzifikaci

parkovacích stání sídlištních zástavbě – uplatnění projektu dopravního přeznačení

obytných lokalit ve prospěch obytných zón se striktně stanovenými místy pro 

parkování 

- zavedení jednosměrného provozu ve vybraných lokalitách  s možností jejich využití 

cyklistického pruhu v protisměru

- na odstraňování nebezpečných úseků střetu chodců s automobilovou dopravou 

(bezpečnostní úpravy přechodů, světelná signalizace, dobudování sítě chodníků –

Ke hřbitovu, Janáčkova, Vlčovice, Mniší)

- opatření ke snížení zátěže z dopravy - na stavební úpravu jednoho z nejhlučnějších

úseků v Kopřivnici – téměř 1,5 km hlavního průtahu městem po ulici Štramberské

a to v podobě dílčí změny materiálu na povrchu komunikace

VÝZVY



Doprava a mobilita

Na jaké výzvy bychom se chtěli zaměřit:

- na alespoň dílčí omezení průjezdu nákladních vozidel středem města a časově

omezené zásobování objektů v centru města

- pokračování v bezbariérových úpravách

- na stavební úpravách autobusových zálivů a doplnění autobusových přístřešků pro

cestující

- na dopracování Cyklogenerelu, který se zaměří na vnitřní komunikační síť města,

která umožní společné užívání vybraných chodníků a veřejných prostranství chodci 

a cyklisty, na dopravní regulaci cyklodopravy v centru. Zároveň bychom se chtěli 

zaměřit na přípravu cyklistického propojení města Kopřivnice s Frenštátem pod 

Radhoštěm a spolupráci se sousedními obcemi Závisíce a Rybí na cyklopropojení 

Kopřivnice s Novým Jičínem

VÝZVY



Zdraví a bezpečnost 

obyvatel
V průběhu posledních let

- zpracována Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů 

Zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice

- Zdravotní plán města Kopřivnice (koordinátoři ZP na všech 

školách)

- HBSC studie

- program prevence kriminality a protidrogové prevence v 

Kopřivnici 

- poradenské místo o.p.s. Renarkon o drogové problematice

- certifikace nekuřáckých provozoven

- Aktivní senior, Restaurant Day



Zdraví a bezpečnost 

obyvatel

- zpracované koncepční materiály zahrnující 

oblast zdraví (Strategický plán, Plán sociálních 

služeb, Zdravotní plán atd.)

- dostupné služby sociální prevence, jejich 

vzájemná spolupráce s městem

- spolupráce Komise prevence kriminality se 

školami v rámci protidrogové prevence

- podpora organizací pracujících s dětmi

a mládeží 

- hřiště a sportoviště přístupná veřejnosti

- pravidelné každoroční aktivity zaměřené na 

seniory

SILNÉ STRÁNKY



Zdraví a bezpečnost 

obyvatel

- bezbariérovost

- rozvoj mezigeneračních aktivit

- příprava Zdravotního plánu na další období

- větší zapojení firem do podpory zdraví

VÝZVY





Místní ekonomika

a podnikání
V průběhu posledních let

- dokument „Kopřivnice – město automobilů“

- Techno 2012 – start technické kariéry (opakování dílčích akcí, např. Den 

technické kariéry, exkurze…)

- zapojení podnikatelů do tvorby Aktualizace Strategického plánu

- zlepšení infrastruktury s cílem zvýšení bezpečnosti v Průmyslovém parku 

Kopřivnice

- rozvoj investorů v průmyslové zóně, vstup nových investorů

- brigády pro mládež – „Mladí městu Kopřivnice“

- Best Business Kopřivnice

- podpora projektu Sdílko

- Kopřivnické dny techniky, Lašské hry



- Průmyslový park Kopřivnice (stabilizovaní investoři, zainvestované rozvojové plochy) 

Místní ekonomika

a podnikání



- spolupráce firem a škol

- Rada pro rozvoj lidských zdrojů

- volné nebytové prostory vhodné k podnikání

- Technické muzeum Kopřivnice, OldTimer –

nově vzniklé soukromé muzeum

- Lašská brána Beskyd

- společenská odpovědnost firem

Místní ekonomika a 

podnikání
SILNÉ STRÁNKY



Místní ekonomika

a podnikání

- velká závislost na automobilovém průmyslu

- nedostatek pracovní síly – hledání řešení

- propagace lokality jako zajímavé turistické destinace

VÝZVY



Vzdělávání a výchova V průběhu posledních let

- rekonstrukce školních hřišť a zahrad MŠ

- pokrytí škol školními psychology

- koordinátoři Zdravotního plánu na každé škole

- oceňování učitelů v oblasti UR

- navýšení prostředků na environmentální výchovu, 

vzdělávání a osvětu

- vzdělávání k udržitelnému rozvoji (děti, učitelé, ředitelé 

škol, zastupitelé, veřejnost)





Vzdělávání a výchova

- dokončení rekonstrukce hřišť ZŠ a zahrad MŠ – využití pro širokou 

veřejnost

- pokrytí všech věkových kategorií ve vzdělávání 

- rozvinutá volnočasová činnost – její podpora (dotační programy)

- Rada pro rozvoj lidských zdrojů

- Zdravotní plán města Kopřivnice – realizace aktivit

SILNÉ STRÁNKY



- zavedení výpočetního programu na monitoring

a hodnocení efektivity VUR ve školách

- IT koordinátor pro ZŠ, napojení na metropolitní síť

- Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP

- realizace mezinárodního schváleného projektu pro dětské 

zastupitelstvo

Vzdělávání a výchova VÝZVY



V průběhu posledních letKultura a místní tradice

- příspěvková organizace pro provozování kulturního domu 

a zajišťování kultury

- postupná rekonstrukce vnitřních prostor kulturních domů 

(Kopřivnice, místní části)

- zahájení provozu „Klubu mladých“ ve městě – spolupráce 

s neziskovými organizacemi

- pořádání tradičních akcí (běh Emila Zátopka, jízda 

veterány – spolupráce s podnikateli apod.)

- Někdo ven – prázdninová aktivita pro náctileté

- vyčlenění financí v rozpočtu města na obnovu kulturních 

památek a uměleckých děl na území města 





- spolupráce se zájmovými subjekty v oblasti kultury, sportu a dalších 

oblastí na místní úrovni

- pevná a dlouholetá spolupráce s partnerskými městy v oblasti 

mezinárodních vztahů

- vlastní organizace pro zajištění provozu kulturního domu a kultury ve 

městě a místních částech

- zavedený dotační systém podpory v oblasti kultury a mezinárodních 

vztahů

- pořádání tradičních ale i nových akcí ve městě (Festival medu

a písničky, Letní slavnosti v Mniší)

Kultura a místní tradice SILNÉ STRÁNKY



Kultura a místní tradice

- městská muzea – zatraktivnění expozic, zefektivnění provozu

- hledání externích finančních zdrojů  

- rekonstrukce Ringhofferovy vily v sadu dr. Edvarda Beneše

- celková rekonstrukce kulturních domů ve městě a místních 

částech

VÝZVY



- rozšíření kapacity Azylového domu a zřízení denního centra

- vznik chráněného bydlení ve městě

- elektronický katalog sociálních služeb

- II. Střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice

- vznik neformální skupiny obcí – spolupráce mezi obcemi v soc. oblasti

- rozšíření kapacity Občanské poradny

- zvyšování kvality činnosti OSPOD Kopřivnice

- besedy (Pečuj doma, Nový občanský zákoník), Den sociálních služeb

- „Nedáme se, aneb jak se nestát obětí“ 

Sociální prostředí V průběhu posledních let





- dobrá úroveň sociálních  služeb na území města

- spolupráce mezi organizacemi a městem navzájem, spolupráce 

napříč odbory v rámci města

- radnice – dobrý zdroj informací o soc. službách (el. katalog, 

přednášky, dny sociálních služeb, kulaté stoly atd.)

- funkční vícestupňový model bydlení

- klesající kriminalita

- Dotační program 1/OSV/2015 

- dostupné volnočasové aktivity pro seniory

Sociální prostředí SILNÉ STRÁNKY



- zřízení domova pro seniory

- rozšíření sociálních služeb pro osoby s těžším 

zdravotním postižením

- prorodinná politika

- příprava nového komunitního plánu

- nutnost stálé informovanosti veřejnosti o možných 

způsobech řešení sociálních situací

Sociální prostředí VÝZVY



Globální odpovědnost

- adopce na dálku (Andreew Ssempagama)

- realizace osvětových kampaní (ETM a EDBA, Den Země, 

Týden důstojné práce)

- farmářské trhy, Férová snídaně

- semináře pro širokou veřejnost (udržitelná energetika, 

ekologická stopa, fair trade)

- podpora fair trade v rámci dotačního programu Zdravého 

města

- prodej objektu Hájenky organizaci RADAMOK

- „Od lokálního ke globálnímu“ – projekt podpořený z MSK



Globální odpovědnost

Ramínkování pro adru:

https://www.youtube.com/watch?v=sWe60nErULQ



SILNÉ STRÁNKY

- Eko škola, Světová škola, Škola podporující zdraví (ZŠ 

Floriána Bayera)

- Živá Mandala, z.s.

- vzdělávání a osvěta žáků ZŠ

- společenská odpovědnost zaměstnanců MÚ (EDBA,

Do práce na kole, sbírky, dobrovolničení)

Globální odpovědnost



VÝZVY

- vytvoření koncepce této oblasti pro další období

- realizace opatření k naplnění usnesení o nezvyšování hodnoty 

ekologické stopy města

Globální odpovědnost



podněty do 

akčního plánu

životní situace 

„potřebuji vyřídit“

vzájemná 

výměna

informací

posuďme dostupné 

informace a 

rozhodněme co dál

ZM a MA21

Procesní modely



Procesní modely



Děkujeme za pozornost


