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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OSTRAVĚ

Generel 
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ZELENÉ PROJEKTY
• město má rozsáhlé zelené plochy, řada z nich je ale málo upravená a nedostatečně udržovaná

• projekty plní  Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

• v současnosti je na území města v procesu realizace přibližně 21 projektů regenerace plochy 
zeleně o rozloze okolo 70 ha

• do roku 2023 80 ha parků a městské zeleně 

• revitalizace sadů a parků: Cingrův sad, Smetanův sad v Mariánských Horách, Park u Boříka v 
Nové Vsi, Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka, Park u Zámku Zábřeh, Parková úprava na 
Prokešově náměstí

• revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

• Pustkovecké údolí

• revitalizace řeky Ostravice II. etapa 
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we need solutions 

ENERGIE A ŽP
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we need solutions 

SMART METERING 
OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
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• Cílem je úprava všech 32 tis. vodoměrů pro dálkové odečty vody, a
to do roku 2024



www.ostrava.cz

ČISTÁ MOBILITA

eMOBILITA BIKESHARING

• Společnost REKOLA
• Provoz od 1. 5. 2018
• 58 BS stanic, 240 sdílených kol
• Za cca 7 měsíců provozu bylo 

půjčeno 113 000 kol
• V plánu je 200 BS stanic a 600 

kol (pokrytí Měob)



PODPORA VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY 
SUMP AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné 
dopravy 

Nákup nových autobusů, trolejbusů

• do roku 2020 je plán vyřadit všechny dieselové autobusy

• 105 CNG autobusů Solaris Urbino III (r. 2015), nyní dodávány další 

• 10 parciálních trolejbusů (trakční baterie)

• 3 minibusy Rošero FIRST FCLLI (elektro)

• 3 IVECO DAILY LE 37 na CNG pohon

• 3 elektrobusy Ekova Electron „OppCharge“ (linka do lázní Klimkovice) 

• Rozšíření trolejbusových linek novými parciálními trolejbusy

• linka 101 rozšířená do LDN Ostrava Radvanice

• linka 106 na Kamenec

• Příprava nové minielektrobusové linky obsluhující městské centrum
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ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA DOPADY A RIZIKA 
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚNY KLIMATU
• Strategický projekt Strategického plánu rozvoje města Ostravy (SC 7: Přiblížit město přírodě)

• Navazuje na Akční plán pro udržitelnou energii a klima – SECAP



DĚKUJI ZA POZORNOST !!!
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