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Úvod
Dokument „Analýza výstupů pracovních skupin, včetně posouzení navržených finančních
objemů jednotlivých investičních akcí“ je součástí aktivity číslo III. Návrhová část aktualizace
strategického plánu. V rámci této aktivity byly v 5 pracovních skupinách (Ekonomika,
Infrastruktura, Lidé, Správa města a městských částí, Životní prostředí) na předem
domluvených workshopech řešeny:
SWOT analýzy dané prioritní oblasti (Ekonomika, Infrastruktura, Lidé, Správa města
a městských částí, Životní prostředí) – příloha č. 1 této analýzy.
Stanovení strategických cílů, priorit, opatření a konkrétních aktivit rozvoje prioritní
oblasti.
Návrh finanční náročnosti předpokládaných investičních nákladů nezbytných
k realizaci jednotlivých aktivit.
V rámci jednání Řídícího výboru došlo pak k redefinování rozvojové vize a poslání města.
Podrobný průběh jednotlivých workshopů jak 5 pracovních skupin, tak i jednání Řídícího
výboru je popsán na dalších stranách této analýzy.

Organizační struktura tvorby strategického plánu města Opavy je součástí dokumentu
s názvem Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy.

Podklady pro práci jednotlivých pracovních skupin
Všechny pracovní skupiny při své práci vycházely z dokumentů zpracovaných v předchozích
fázích projektu. Proces tvorby aktualizace SP se tak opíral o co největší spektrum reálných
dat a informací získaných, jak ze statistických zdrojů, tak z podnětů a námětů získaných
od předem dohodnutých cílových skupin formou řízených rozhovorů a dotazníkového šetření
mezi těmito cílovými skupinami
Podklady, ze kterých pracovní skupiny vycházely, byly:
Revize plnění stávajícího plánu – vyhodnocení plnění na úrovni jednotlivých opatření
v rámci priorit a prioritních oblastí, posouzení neplněných nebo částečně plněných
opatření.
Podrobná analýza stanovisek cílových skupin – zjištění směru, jakým se bude proces
tvorby aktualizace strategického plánu ubírat.
Pro analýzu byly určeny tyto cílové skupiny:





vedení města a zastupitelé,
zaměstnanci MMO,
garanti jednotlivých oblastí,
hospodářská komora, úřad práce,
3





organizace působící v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb,
žáci ZŠ a SŠ,
občané.

Forma dotazování:




individuální rozhovory – formou řízených rozhovorů zpracovatele s danou
cílovou skupinou,
on –line dotazník – vypracuje zpracovatel, odkaz na internetových stránkách
města www.opava-city.cz,
tištěná forma dotazníku umístěná v Městském informačním centru, při vstupu
do budov magistrátu a uveřejněna v měsíčníku Hláska.

Rozpočtový výhled města Opavy a vybrané demografické ukazatele (počet obyvatel,
průměrný věk, index stáří, celkový přírůstek na 1000 obyvatel).
Nulová varianta – popis dopadů na systémový přístup k řešení rozvoje města
v případě nerealizování výstupů strategického plánu.
Podklad pro Komunitní plán zdraví a kvality života města Opavy 2013- 2014 –
výstupy z jednání veřejnosti v rámci Místní agendy 21 (tzv. Desatero "problémů"
města Opavy 2013)

Průběh workshopů jednotlivých
a jednání Řídícího výboru

pracovních

skupin

Jednání pracovních skupin

1. jednání pracovních skupin
Před samotným jednáním byly členům pracovní skupiny zaslány následující
podklady:







aktualizovaná SWOT analýza – se zapracovanými připomínkami v původní
verzi SWOT analýzy zpracované na jednání v Davidově mlýně v rámci Kurzu
aktualizace Strategického plánu – příloha č.1 této analýzy,
aktualizovaná Revize strategického plánu,
zprávy z dotazníkových šetření, včetně tabulek v Excelu,
stručná Metodika dalšího postupu práce,
prezentace (PowerPOINT) z jednání v Davidově mlýně v rámci Kurzu
aktualizace Strategického plánu.

Jednání bylo zaměřeno na následující body:



představení postupu práce – témata schůzek, v rámci kterých měly být
nastaveny konkrétní projekty a aktivity k řešení pro danou prioritní oblast,
aktualizace SWOT analýzy na základě připomínek a dodatečných námětů.
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Po aktualizování SWOT analýzy (hlasování členů PS) vyplynuly prioritní oblasti
v rámci každé pracovní skupiny.

Jednání pracovních skupin zaměřena na definici konkrétních a aktivit k řešení
pro vytipované prioritní oblasti.
Kromě definice konkrétních aktivit k řešení pro vytipované prioritní oblasti byli dále
členové jednotlivých pracovních skupin seznámeni s výstupy jednání Řídícího
výboru, termíny následujících schůzek a veřejného projednání, včetně dalšího
jednání Řídícího výboru. V rámci jednání se dále hovořilo o problematice zařazení
dodatečné oblasti rozvoje města zaměřené na rozvoj sídliště Kylešovice – zařazení
globálního cíle Oblast rozvoje sídliště Kylešovice.
Jedno z jednání bylo zaměřeno na vypořádání připomínek k aktualizovanému SP
vzešlých ze společného jednání všech pracovních skupin (dne 11. 3. 2014)
a od veřejnosti, občanů (na základě prezentace aktivit SP veřejnosti dne 18. 3. 2014).
Připomínky ze společného jednání všech pracovních skupin byly řešeny ještě před
samotnou prezentací aktualizovaného SP veřejnosti, a to formou online hlasování
v aplikaci Google, kdy se hlasovalo o zařazení nových formulací, upravení formulací
stávajících nebo o návrhu na úplné odstranění ze SP.

Prioritními oblastmi jsou ke dni zpracování této analýzy následující:
Pracovní skupina Ekonomika
Priorita E.1

Rozvoj spolupráce školství a podnikatelského sektoru na území města

Opatření E.1.1 Rozvoj spolupráce školství (ZŠ, SŠ, VŠ) a podnikatelského sektoru na území
města za účelem podpory motivace ke studiu technických oborů
Opatření E.1.2 Dostatek technicky vzdělané pracovní síly na trhu práce

Priorita E.2

Podpora vzniku a rozvoje podnikání

Opatření E.2.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj firem a živnostníků
Opatření E.2.2 Využívání potenciálu rozvojových ploch města

Priorita E.3

Podpora cestovního ruchu

Opatření E.3.1 Využívání potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj podnikání a ekonomiky

Pracovní skupina Infrastruktura
Priorita I.1

Postupné snižování zatížení města vnitřní a tranzitní dopravou

Opatření I.1.1 Postupné

snižování

individuální

krátkodobého parkování v MPZ a centru města
Opatření I.1.2 Posílení MHD - preference a nabídka
Opatření I.1.3 Osvěta

5

automobilové

dopravy,

vnitřního

Priorita I.2

Preference veřejné dopravy, cyklistické a pěší před individuální

automobilovou dopravu
Opatření I.2.1 Cyklistické stezky a cyklopruhy
Opatření I.2.2 Podpora cyklodopravy
Opatření I.2.3 Pěší doprava

Priorita I.3

Dokončení severního, jižního obchvatu a středního městského okruhu

Opatření I.3.1 Severní obchvat
Opatření I.3.2 Jižní obchvat
Opatření I.3.3 Střední městský okruh
Opatření I.3.4 Obchvat Komárova

Priorita I.4

Technická a dopravní infrastruktura rozvojových a zastavěných ploch

Opatření I.4.1 Rozvojové plochy pro podnikání a průmysl
Opatření I.4.2 Rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů
Opatření I.4.3 Zastavěné plochy

Priorita I.5

Participace na majetkové přípravě u dopravních staveb

Opatření I.5.1 Výkupy pozemků pro velké dopravní stavby
Opatření I.5.2 Výkup pozemků pro cyklostezky
Opatření I.5.3 Výkupy pozemků pro místní komunikace

Pracovní skupina Lidé
Priorita L.1

Zvýšení kvality života občanů města

Opatření L.1.1 Nabídka (siť) služeb dle potřeb občanů prostřednictvím procesu komunitního
plánování
Opatření L.1.2 Kvalita poskytovaných sociálních služeb
Opatření L.1.3 Systém grantů v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit
Opatření L.1.4 Systémové řešení problematiky mladých lidí na úzamí SMO (politika mládeže)
Opatření L.1.5 Systémové řešení problematiky seniorů na území SMO

Priorita L.2

Podpora tradičních akcí a aktivit v oblasti kultury a sportu

Opatření L.2.1 Zefektivnění (dotačního) systému pro podporu akcí a aktivit
Opatření L.2.2 Podpora tradičních akcí pořádaných SMO
Opatření L.2.3 Propagace a informovanost
Opatření L.2.4 Podpora aktivit v oblasti kultury a sportu

Priorita L.3

Podpora volnočasových aktivit

Opatření L.3.1 Podpora technických, řemeslných a vědeckých kroužků pro děti
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Opatření L.3.2 Revitalizace veřejných prostor určených pro volnočasové aktivity
Opatření L.3.4 Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách

Priorita L.4

Dostupnost bytů v majetku města

Opatření L.4.1 Aktualizace koncepce sociálního bydlení
Opatření L.4.2 Vytvoření podmínek pro rekontrukci stávajících a výstavbu nových domů

Priorita L.5

Zlepšení dostupnosti budov a kulturních a sportovních zařízení

v majetku města
Opatření L.5.1 Zlepšení stavebně technického stavu
Opatření L.5.2 Zlepšení sociální dostupnosti

Priorita L.6

Podpora vzdělávání

Opatření L.6.1 Rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávání
Opatření L.6.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Pracovní skupina Správa města a městských částí
Priorita S.1

Zřízení kontaktního centra a Portálu občana

Opatření S.1.1 Zřízení kontaktního centra
Opatření S.1.2 „Provázat“ nové kontaktní centrum se strukturou úřadu
Opatření S.1.3 Vytvoření Portálu občana (online obdoba kontaktního centra)

Priorita S.2

Zefektivnění komunikace ve vztahu k veřejnosti

Opatření S.2.1 Zefektivnění komunikace ve vztahu k veřejnosti

Priorita S.3

Zefektivnění vnitřní komunikace

Opatření S.3.1 Komunikace s příspěvkovými organizacemi a jejich řízení
Opatření S.3.2 Komunikace s obchodními společnostmi
Opatření S.3.3 Komunikace uvnitř magistrátu a městské policie
Opatření S.3.4 Komunikace s městskými částmi
Opatření S.3.5 Sdílená uložiště

Priorita S.4

Řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Opavy a Městské policii

Opava
Opatření S.4.1 Oblast vzdělávání
Opatření S.4.2 Zefektivnění administrativy
Opatření S.4.3 Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů
Opatření S.4.4 Vytvoření motivačního systému pro řadové a vedoucí zaměstnance
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Priorita S.5

Optimalizace řízení koncepcí, studií a projektů

Opatření S.5.1 Rozvoj systému projektového řízení (včetně rozšíření o tvorbu koncepcí
a studií)
Opatření S.5.2 Nastavení systému schvalování koncepcí, studií a projektů

Pracovní skupina Životní prostředí
Priorita Z.1

Ochrana a zlepšování městské a krajinné zeleně

Opatření Z.1.1 Ochrana a obnova veřejné zeleně v intravilánu
Opatření Z.1.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Opatření Z.1.3 Ochrana zeleně a přírodních hodnot v krajině okolo města
Opatření Z.1.4 Navázání spolupráce SMO s místními zemědělci ohledně ochrany zeleně
v zemědělské krajině
Opatření Z.1.5 Podpora zahrádkářské činnosti ve městě
Opatření Z.1.6 Výkupy pozemků pro realizaci krajinné zeleně

Priorita Z.2

Zlepšování kvality ovzduší

Opatření Z.2.1 Snižování podílu emisního znečištění z lokálních topenišť
Opatření Z.2.2 Snižování spotřeby energie v budovách v majetku města
Opatření Z.2.3 Snižování vysokého podílu emisního znečištění z dopravy
Opatření Z.2.4 Podpora informovanosti a environmentální osvěty veřejnosti

Priorita Z.3

Zlepšování systému nakládání s odpady

Opatření Z.3.1 Zlepšení podmínek pro třídění komunálního odpadu
Opatření Z.3.2 Vytvoření systému třídění a využívání bioodpadu a dalších komodit
Opatření Z.3.3 Podpora environmentální osvěty veřejnosti
Opatření Z.3.4 Prevence vzniku černých skládek a odkládání odpadů mimo vyhrazená

místa

Priorita Z.4

Zlepšování protipovodňové ochrany a kvality vod

Opatření Z.4.1 Čištění odpadních vod
Opatření Z.4.2 Podpora realizace záměrů ve vztahu k dešťové kanalizaci
Opatření Z.4.3 Zlepšení protipovodňové ochrany
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Dále byly navrženy konkrétní aktivity k vytipovaným prioritám a opatřením.
U jednotlivých aktivit byli určeni garanti, tedy subjekty s odpovědností za jejich
naplnění.
Navrženými aktivitami jsou ke dni zpracování této analýzy následující:
Pracovní skupina Ekonomika
Aktivita E.1.1.1 Zpracování analýzy stávajících projektů vzájemné spolupráce
Aktivita E.1.1.2 Zajištění a realizace „veletrhu pracovních příležitostí“ pro žáky ZŠ – nabídka
středního školství a prezentace firem
Aktivita E.1.1.3 Realizace projektu „Vezmi své dítě do práce“
Aktivita E.1.1.4 Řešení propagace technických profesí jako perspektivních oborů
Aktivita E.1.2.1 Vytvoření a zajištění fungování pracovní skupiny města, ÚP a OHK
a zástupců zaměstnavatelů pro koordinaci definování potřeb firem
Aktivita E.1.2.2 Zpracování analýzy stavu „poptávky a nabídky“ u technických profesí
na Opavsku (sekundární i primární) – přes VŠ
Aktivita E.1.2.3 Zpracování studii demografického vývoje profesí
Aktivita E.1.2.5 Dlouhodobé zvyšování kvality infrastruktury pro vzdělání
Aktivita E.2.1.1 Zpracování analýzy současného stavu a možného vývoje předškolských
zařízení ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů a podnikatelů
Aktivita E.2.1.2 Zpracování analýzy současného stavu podnikatelského prostředí v Opavě
Aktivita E.2.1.3 Marketingová kampaň
Aktivita E.2.1.4 Vytvoření fondu rozvoje podnikání – podpora podnikatelů – finanční pomoc
pro začínající podnikatele
Aktivita E.2.1.5 Podpora aktivní spolupráce s vybranými agenturami při vyhledávání investorů
Aktivita E.2.2.1 Zpracování analýzy vhodných ploch a objektů města (nejen nových ploch
určených pro podnikání, ale také brownfieldů)
Aktivita E.2.2.2 Realizace předprojektové přípravy ploch pro podnikání ve městě - zasíťování
Aktivita E.2.3.1 Zpracování analýzy potenciálu města pro umístění podnikatelských subjektů
zaměřených na nové technologie
Aktivita E.3.1.1 Zajištění dlouhodobého rozvoje a řízení Destinačního managementu turistické
oblasti Opavské Slezsko
Aktivita E.3.1.2 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Opava
Aktivita E.3.1.3 Zajištění dlouhodobého rozvoje a řízení aktivit MIC

Pracovní skupina Infrastruktura
Aktivita I.1.1.1 Zefektivnění systému parkovacích stání v MPZ a centru města
Aktivita I.1.1.2 Progresivní platba za parkování
Aktivita I.1.1.3 Posílení kontrolní činnosti MPOL
Aktivita I.1.1.4 Efektivní způsob parkování na obvodu centra
Aktivita I.1.2.1 Konsolidace MHD a linkové dopravy (četnost spojů, struktura zastávek)
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Aktivita I.1.2.2 Stagnace jízdného pro občany
Aktivita I.1.3.1 Příprava podkladů pro naplňování komunikační strategie - strategické
dopravní dokumenty města - "QUEST", "plán udržitelné městské mobility" (dále PUMM)
Aktivita I.1.3.2 Medializace možností parkování a preference využívání veřejné dopravy
Aktivita I.1.3.3 Management mobility (řízení poptávky po dopravě) - kampaň na využívání
udržitelných druhů dopravy (pěší, cyklistická a veřejná doprava)
Aktivita I.2.1.1 Analýza stavu a návrh možnosti propojení cyklostezek
Aktivita I.2.2.1 Zřízení veřejných koláren (úschoven kol) v uzlových bodech
Aktivita I.2.2.2 Zřízení bezpečných stojanů
Aktivita I.2.3.1. Analýza stavu a návrh možností propojení pěších tras a prostupnost území
Aktivita I.3.1.1 Zahájení výstavby východní části
Aktivita I.3.1.2 Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k západní části
Aktivita I.3.2.1 Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k úseku Hradecká Olomoucká
Aktivita I.3.2.2 Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k napojení jižního
obchvatu na silnici I/11 (Komárov - Globus)
Aktivita I.3.2.3 Zajištění projektové přípravy ve stupni DÚR v úseku Olomoucká-Bruntálská
s napojením na silnici I/11 a severní obchvat města
Aktivita I.3.3.1 Prověření stabilizace trasy ve vazbě na závěry PUMM
Aktivita I.3.3.2 Projektová

dokumentace,

včetně

povolovacího

řízení

a

vypořádání

majetkoprávních vztahů
Aktivita I.3.3.3 Úpravy křižovatek dle závěru PUMM
Aktivita I.3.3.4 Osvěta, mediální kampaň (závěry QUEST, PUMM)
Aktivita I.3.4.1 Výběr varianty obchvatu Komárova v pořizovaném územním plánu Opavy,
soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací
Aktivita I.3.4.2 Zpracování projektových dokumentací, stavebních povolení
Aktivita I.3.4.3 Osvěta, mediální kampaň (závěry PUMM, EIA)
Aktivita I.4.1.1 Zajištění vhodných pozemků pro investory
Aktivita I.4.1.2 Zpracování kompletu technických studií na jednotlivých plochách, propočty
investičních nákladů
Aktivita I.4.1.3 Osvěta, medializace
Aktivita I.4.2.1 Upřednostnění developerských záměrů pro ucelené lokality
Aktivita I.4.3.1 Doplnění a nahrazení nevyhovující technické a dopravní infrastruktury
Aktivita I.5.1.1 Zajištění

databanky

pozemků

v

majetku

města

Opavy

potřebných

u strategických staveb pro případné směny
Aktivita I.5.2.1 Zajištění výkupů pozemků před vlastní realizací staveb
Aktivita I.5.3.1 Zajištění výkupů pozemků, které nejsou v majetku města, pro budoucí
výstavbu
Aktivita I.5.3.2 Blokace strategických pozemků v majetku města pro budoucí výstavbu
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Pracovní skupina Lidé
Aktivita L.1.1.1 Analýza potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit
Aktivita L.1.1.2 Udržení a podpora rozvoje sítě sociálních služeb na základě prokazatelné
potřebnosti
Aktivita L.1.2.1 Nastavení cíleného monitoringu (kontrola služeb)
Aktivita L.1.3.1 Finanční

podpora

potřebných

sociálních

služeb

formou

pravidelného

dotačního řízení
Aktivita L.1.3.2 Podpora zavedených poskytovatelů potřebných sociálních služeb formou
víceletého financování
Aktivita L.1.3.2 Systém grantů na podporu mimořádných jednorázových akcí
Aktivita L.1.4.1 Sestavení pracovní skupiny politiky mládeže (zástupci institucí a samosprávy
města)
Aktivita L.1.4.2 Vytvoření koncepce politiky mládeže a podpora jejich výstupů
Aktivita L.1.5.1 Sestavení pracovní skupiny k problematice seniorů (zástupci institucí
a samosprávy města)
Aktivita L.1.5.2 Tvorba strategie zvyšování kvality života seniorů na území SMO (plán
aktivního stárnutí)
Aktivita L.2.1.1 Sjednocení výzev dotačních titulů z různých oblastí
Aktivita L.2.1.2 Zvýšení kontroly samotné realizace projektů - přidělených dotací
Aktivita L.2.1.3 Nastavení systému evaluace a její zohlednění při přidělování dotaci
Aktivita L.2.2.1 Podpora tradičních akcí pořádaných SMO
Aktivita L.2.3.1 Vytvoření registru akcí jednotlivých pořadatelů
Aktivita L.2.4.1 Podpora aktivit v oblasti neformální kultury a neformálního sportu dětí
a mládeže
Aktivita L.2.4.1 Podpora mládežnických sportovních klubů
Aktivita L.2.4.3 Zpracování kulturní koncepce
Aktivita L.2.4.4 Zpracování sportovní koncepce
Aktivita L.3.1.1 Analýza zájmu u cílové skupiny o danou oblast
Aktivita L.3.1.2 Analýza existujících kroužků z daných oblastí
Aktivita L.3.1.3 Zřízení technických, řemeslných a vědeckých kroužků na školách a zařízeních
pro děti a mládež
Aktivita L.3.2.1 Úprava hřišť v majetku města a dalších veřejných prostor pro využití volného
času
Aktivita L.3.2.3 Úprava veřejných prostor v lokalitě Kylešovice
Aktivita L.3.4.1 Podpora rodinných center (v rámci KPRP)
Aktivita L.4.1.1 Podpora nízkonákladového bydlení, bezbariérového bydlení, malometrážních
bytů
Aktivita L.4.2.2 Zvyšování kvality bytů v majetku města
Aktivita L.5.1.1 Zajištění bezbariérových přístupů
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Aktivita L.5.1.2 Zlepšení celkového technického stavu zařízení, např. zimní stadion, plavecký
bazén, kino Mír, Divadelní klub
Aktivita L.5.1.3 Rekonstrukce základních a mateřských škol
Aktivita L.5.2.1 Orientace na zákazníka
Aktivita L.6.1.1 Podpora inovačních programů a kurzů
Aktivita L.6.1.2 Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání
Aktivita L.6.1.3 Podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a aktéry na trhu práce
Aktivita L.6.1.4 Podpora vědy, výzkumu a techniky (popularizace, rozvoj týmů)
Aktivita L.6.1.5 Podpora vzdělávání znevýhodněných skupin (včetně sociálního podnikání)
Aktivita L.6.2.1 Rozvoj vzdělávacích a výzkumných kapacit
Aktivita L.6.2.2 Podpora technického a materiálového zajištění
Aktivita L.6.2.3 Podpora a propagace rozvoje školících center

Pracovní skupina Správa města a městských částí
Aktivita S.1.1.1 Aktualizace podkladů popisující zkušenosti jiných měst
Aktivita S.1.1.2 Určení rozsahu činností (vytipování agend využitelných pro kontaktní centrum)
Aktivita S.1.1.3 Zajištění provozu kontaktního centra s potřebnými zdroji - prostorové,
materiální a personální vybavení
Aktivita S.1.1.4 PR propagace
Aktivita S.1.1.5 Vytvoření „manuálu“ k činnosti kontaktního centra
Aktivita S.1.2.1 Určení odpovědností, kompetencí, způsobu spolupráce a komunikace
Aktivita S.1.3.1 Převedení online formulářů vytvořených městem a jeho orgány z PDF
do interaktivní podoby
Aktivita S.1.3.2 Vytvoření návodů na řešení životních situací občana a jejich pravidelná
aktualizace
Aktivita S.1.3.3 Online řešení u vytipovaných životních situací občana
Aktivita S.2.1.1 Analýza komunikace ve vztahu k veřejnosti (včetně analýzy zpětné vazby,
nákladů vs. účinnosti) a tvorba návrhů k řešení efektivnější komunikace
Aktivita S.2.1.2 Realizace návrhů k řešení efektivnější komunikace s veřejností
Aktivita S.3.1.1 Implementace doporučení vyplývajících z preauditu příspěvkových organizací
SMO do činnosti města (viz Optimalizace systému řízení PO Statutárním městem Opava)
Aktivita S.3.2.1 Analýza stanov obchodních společností s majetkovou účastí města v oblasti
dohledu a kontroly městem samotným
Aktivita S.3.2.2 Implementace doporučení vyplývajících z analýzy
Aktivita S.3.3.1 Analýza vnitřní komunikace MMO
Aktivita S.3.3.2 Vytvoření vnitřní komunikační strategie města
Aktivita S.3.3.3 Reorganizace systému vnitřních předpisů – „okruh adresátů“, na koho se
směrnice skutečně vztahují podle pracovní náplně, včetně vytvoření kontrolních mechanismů
(např. využívání e-learningu)
Aktivita S.3.4.1 Provedení preauditu „vztahů“ města a městských částí
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Aktivita S.3.5.1 Zdokonalení systému sdílení dokumentů (interní uložiště) mezi zaměstnanci,
PO, městskými částmi
Aktivita S.4.1.1 Vyhodnocení systému a efektivity vzdělávání – náklady vs. přínos
Aktivita S.4.1.2 Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků – teorie vs. praxe
Aktivita S.4.2.1 Centralizace vybraných agend
Aktivita S.4.3.1 Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů
Aktivita S.4.4.1 Nastavení systému hodnocení (zpětná vazba shora-dolů a naopak)
Aktivita S.4.4.2 Nastavení systému odměňování (včetně „nadstandardní“ práce)
Aktivita S.5.1.1 Rozšíření systému projektového řízení o tvorbu koncepcí a studií a propojení
se strategickým plánem města
Aktivita S.5.1.2 Aktualizace systému projektového řízení a metodik jeho užívání, včetně
vytvoření zásobníku koncepcí, studií a projektů
Aktivita S.5.2.1 Definovat odpovědnosti při tvorbě a realizaci koncepcí, studií a projektů:
Pracovní skupiny (projektové týmy) vs. Řídící výbor (skupina) vs. „vedení města“ vs. ZMO
a RMO

Pracovní skupina Životní prostředí
Aktivita Z.1.1.1 Podpora výsadeb stromů nebo keřové zeleně v lokalitách, kde není možné
obnovit výsadbu stromů v původním rozsahu
Aktivita Z.1.1.2 Při údržbě a budování technické infrastruktury v maximální míře zajistit
ochranu a možnost obnovy stávající stromové zeleně
Aktivita Z.1.1.3 Pravidelná aktualizace pasportu zeleně
Aktivita Z.1.1.4 U nové výstavby zajistit prostor pro veřejnou zeleň, např. v rámci územních
studií pro nové plochy (daných územním plánem) (15% dle vyhlášky)
Aktivita Z.1.2.1 Zpracovat Plán realizace ÚSES na území města Opavy
Aktivita Z.1.2.2 Zahájit realizaci ÚSES - přednostně na pozemcích v majetku města
Aktivita Z.1.2.3 Zahájit realizaci ÚSES - na vhodných plochách provést dle možnosti města
změny nájemních smluv a výkupy potřebných pozemků
Aktivita Z.1.3.1 Dokončit projekt Zelené hradby (výstupní dokument)
Aktivita Z.1.3.2 Realizace námětů vzešlých z výstupního dokumentu "Zelené hradby"
Aktivita Z.1.3.3 Zapracovat realizované opatření do územně analytických podkladů (ÚAP)
Aktivita Z.1.3.4 Realizace

opatření

vyplývajících

z

komplexních

pozemkových

úprav

v Kateřinkách
Aktivita Z.1.3.5 Zapojení veřejnosti do výsadeb a ochrany zeleně
Aktivita Z.1.3.6 Monitoring a odstraňování invazních druhů rostlin na pozemcích města
Aktivita Z.1.4.1 Iniciovat setkání se zemědělci k možnosti využití dotací na údržbu krajiny
a projednání ochrany zeleně včetně vymezení sankcí
Aktivita Z.1.4.2 Snížit míru zornění, vytipovat možnosti pro směnu pozemků v majetku města
využívaných k zemědělským účelům
Aktivita Z.1.5.1 Plán realizace nových zahrádkářských osad
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Aktivita Z.1.6.1 Výkupy pozemků pro realizaci krajinné zeleně
Aktivita Z.2.1.1 Systematická kontrola domácností znečišťujících ovzduší ze strany ORP
Opava - doklady k provozu a technického stavu kotle na tuhá paliva od 1. 1. 2017
Aktivita Z.2.2.1 Zateplování městských budov
Aktivita Z.2.2.2 Výměna nekvalitních kotlů u městských objektů
Aktivita Z.2.2.3 Energetický management
Aktivita Z.2.2.4 Využívání obnovitelných zdrojů energie
Aktivita Z.2.3.1 Nalézt vhodné pozemky pro výsadbu izolační zeleně na vhodných pozemcích
podél komunikací a výsadby realizovat
Aktivita Z.2.3.2 Podpora zvyšování míry kontroly technického stavu vozidel
Aktivita Z.2.3.4 Čištění komunikací jako ochrany před prašností
Aktivita Z.2.4.1 Radikální negativní osvětová kampaň
Aktivita Z.2.4.2 Vzdělávání v rámci školní výuky
Aktivita Z.2.4.3 Osvěta široké (dospělé) veřejnosti (Hláska, veřejné akce)
Aktivita Z.2.4.4 Podpora aktivní občanské angažovanosti
Aktivita Z.3.1.1 Vybudování nového sběrného dvora (Středisko pro nakládání s odpady)
Aktivita Z.3.1.2 Dořešit organizaci provozu a přijímání odpadu
Aktivita Z.3.1.3 Postupně snižovat příspěvek města do systému nakládání s komunálním
odpadem při zachování jeho funkčnosti
Aktivita Z.3.2.1 Zpracování studie - rešerše zkušeností z jiných měst
Aktivita Z.3.2.2 Zavedení vhodného systému na sběr bioodpadu (nádoby na bioodpad)
Aktivita Z.3.2.3 Zajistit

koncové

využití

bioodpadu

vybudováním

vhodného

zařízení

(např. kompostárna)
Aktivita Z.3.3.1 Zlepšování třídění odpadu v rámci magistrátu města a zavedení třídění
v rámci městských organizací - snížení vlivu na ŽP a zároveň příklad pro veřejnost
Aktivita Z.3.3.2 Realizace informačních a osvětových kampaní na podporu efektivity a zvýšení
množství vyseparovaného odpadu
Aktivita Z.3.3.3 Podpora akcí a aktivit škol a neziskových organizací v této oblasti a rozvoj
vzájemné spolupráce
Aktivita Z.3.4.1 Hlídkování MPOL v terénu
Aktivita Z.3.4.2 Umísťování fotopastí
Aktivita Z.4.1.1 Dostavba kanalizací v městských částech
Aktivita Z.4.2.1 Realizace opatření (projektů) řešících dešťovou kanalizaci
Aktivita Z.4.3.1 Dokončení protipovodňové ochrany ve Vávrovicích
Aktivita Z.4.3.2 Postupná realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v krajině
(dle projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
na území města Opavy)
Aktivita Z.4.3.3 Postupná realizace technických protipovodňových opatření (dle projektu
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města
Opavy)
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Jednání pracovních skupin zaměřena na schvalování projektových karet
k jednotlivým nadefinovaným aktivitám
Jednotlivé projektové karty byly navrženy garanty daných aktivit, tedy ve většině
případů pracovníky odborů MMO. Schvalování „projektových karet“ zahrnovalo:





popis cíle dané aktivity,
podrobnější definici konkrétních kroků (slovní popis),
definici klíčových indikátorů (celkového, případně dílčích),
stanovení nutných finančních prostředků.

Jednání Řídícího výboru

0. jednání Řídícího výboru – úvodní jednání 12/2013
Před samotným jednáním byly členům Řídícího výboru (dále ŘV) zaslány následující
podklady:



Statut Řídícího výboru aktualizace strategického plánu – návrh aktualizace,
Jednací řád – návrh.

Samotné jednání pak bylo zaměřeno na následující body:




připomínky členů ŘV k navrženému Statutu Řídícího výboru aktualizace
strategického plánu,
připomínky členů ŘV k navrženému Jednacímu řádu,
dále byli členové ŘV stručně informováni o práci 5 pracovních skupin
k prioritám města u aktualizovaného Strategického plánu.

1. jednání Řídícího výboru – 01/2014
Před samotným jednáním byly členům Řídícího výboru (dále ŘV) zaslány podklady
týkající se schválení Statutu ŘV a jmenování jeho členů, které byly předloženy
na 76. jednání Rady Statutárního města, bod 14/76.
Samotné jednání pak bylo zaměřeno na následující body:



schválení Jednacího řádu Řídícího výboru aktualizace strategického plánu
Statutárního města Opavy (schváleno),
schválení Motta, Vize města Opavy a globálních cílů Strategického plánu,

Schválení Motta, Vize města Opavy a globálních cílů Strategického plánu:
Motto:
Bílá Opava – pravé místo pro život
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Vize:
„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život
podle vlastních představ.
Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností
seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel.
Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho
bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného
a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků.
Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“

Globální cíle:
PS Ekonomika
Opava městem podnikatelských a pracovních příležitostí s možností seberealizace.
Opava jako turisticky atraktivní destinace.

PS Infrastruktura
Opava městem s vyřešenou vnitřní a tranzitní dopravou, kvalitní veřejnou dopravou a dobrými
podmínkami pro cyklisty a chodce.
Opava s dobudovanou technickou infrastrukturou.

PS Lidé
Opava atraktivní pro život s nabídkou dostupného bydlení, pracovních příležitostí a možností
seberealizace.
Opava městem kultury, sportu a kvalitních sociálních služeb.

PS Správa města
Opava komunikující a profesionálně řešící potřeby a očekávání svých obyvatel.
Opava – úřad s prostředím důvěry, vzájemné podpory a efektivní spolupráce mezi městem
a městskými částmi.

PS Životní prostředí
Opava jako atraktivní město s kvalitním životním prostředím vytvářejícím dobré podmínky
pro zdravý život svých obyvatel.
Opava uplatňující zásady udržitelného rozvoje.
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Jako podnět pro další jednání ŘV byla dána možnost stanovení nového Globálního
cíle: Oblast rozvoje sídliště Kylešovice. Podnět směřoval ke stanovení rozvojové
oblasti města, do které by měla průřezově směřovat opatření některých pracovních
skupin, tzn., pracovní skupiny by mohly navrhnout opatření a aktivity, které
by jednoznačně směřovaly projekty do sídliště Kylešovice, a tím naplnili tento
(územní) globální cíl.

1. mimořádné jednání Řídícího výboru – 02/2014
Dne 3. února 2014 bylo vyhlášeno 1. mimořádné jednání Řídícího výboru SP formou
písemného hlasování. Předmětem projednání bylo:


schválení definovaných priorit za jednotlivé pracovní skupiny řešící strategické
oblasti.

2. jednání Řídícího výboru – 04/2014
Před samotným jednáním byly členům Řídícího výboru (dále ŘV) zaslány následující
podklady:




soubor, ve kterém byly shrnuty a zpracovány výsledky hlasování členů všech
PS k případnému zahrnutí sídliště Kylešovice do SP,
soubor, ve kterém byly vypsány připomínky k Řídícímu výboru ze strany
občanů ve veřejném připomínkovacím procesu k návrhu aktualizovaného SP,
soubor s definovanými opatřeními a aktivitami jednotlivých Oblastí rozvoje tak,
jak byly upraveny pracovními skupinami a členy Realizačního týmu v rámci
ukončeného 1. připomínkovacího procesu k výstupům aktualizace SP
ze strany veřejnosti.

Samotné jednání pak bylo zaměřeno na následující body:





problematika rozvojové oblasti sídliště Kylešovice (rozhodnuto o nezařazení
do aktualizovaného SP),
schválení opatření aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy,
schválení aktivit aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy,
vypořádání připomínek, které směřovaly k ŘV ze strany občanů ve veřejném
připomínkovacím procesu k návrhu aktualizovaného SP.

2. mimořádné jednání Řídícího výboru – 05/2014
Dne 20. května 2014 bylo vyhlášeno 2. mimořádné jednání Řídícího výboru SP
formou písemného hlasování. Předmětem projednání bylo:


dodatečné schválení opatření a aktivit aktualizace strategického plánu
Statutárního města Opavy, které nebyly předmětem projednání na 2. Jednání
Řídícího výboru SP.
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Příloha č. 1 - SWOT analýzy pracovních skupin
Pracovní skupina Ekonomika
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
o Nedostatek

o Diverzita podnikatelského prostoru

technicky

vzdělané

pracovní

síly

na trhu práce

o Široká nabídka středních škol a učilišť

o Špatná dopravní dostupnost; špatná dopravní

o Kupní síla obyvatelstva

situace uvnitř města

o Město Opava je historickým městem
o V městě Opava je sídlo vysoké školy

o Slabé

o Město Opava nabízí širokou nabídku kulturního

zasíťování

a komunikace

vyžití

firem

podnikatelů
a

(spolupráce

podnikatelů;

společná

setkávání)
o Nedostačující funkce Hospodářské komory

o Město Opava se nachází v blízkosti krajského

o Vymístění obchodů z centra města

města
o Fungující zemědělství na území města a v jeho

o Nedostupnost, špatná přístupnost, nedostatečné

bezprostředním okolí

využití památek pro cestovní ruch (kostel není
otevřen, Měnírna

o Posilování ekonomického růstu cestou využívání
nových technologií, know-how, inovací, výsledků
výzkumu a vývoje apod. - využívání vzdělanostní
společnosti,

které

začíná právě

u

posilování

lidského faktoru, rozvoje odborných schopností,
dovedností, kompetencí, vybavenosti pro VaV

PŘÍLEŽITOSTI
o Rozvoj

HROZBY

spolupráce

školství

(ZŠ,

SŠ,

VŠ)

a podnikatelského sektoru na území města

o Ekonomická politika státu a EU
- Snaha sjednocení daňové politiky v EU,

o Potenciál rozvojových ploch města

problematika dotací, legislativní nestabilita v ČR,

o Napojení na dálniční síť

politika vlády ČR (zelená daň, rozpočtové určení

o Potenciál pro rozvoj podnikání a ekonomiky díky

daní)

blízkosti státní hranice (Polsko)
o Zpřístupnění

dalších

památek

o Nepříznivý demografický vývoj - pokles počtu
a

turisticky

atraktivních míst ve městě

obyvatel
o Stárnutí obyvatelstva, odliv mladých lidí z města

o Větší motivace ke studiu technických oborů, hlavně
učebních oborů

o Podnikání a ekonomická aktivita polských
podnikatelských subjektů

o Podpora motivace ke studiu technických oborů,
hlavně učebních oborů

o Nárůst nepřizpůsobivých občanů ve městě
o Omezení podnikání definované Územním plánem

o Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj firem
a živnostníků
o Podpora města v zavádění nových technologií
na jeho území
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města

Pracovní skupina Infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

o Dobře fungující MHD a linkových autobusů

o Vysoké zatížení dopravy ve městě

o Dokončení dálničního napojení na D1 (2015)

o Není preference veř. Dopravy, cyklo a pěší

o Zprovoznění J obchvatu (Těšínská – Hradecká)

o Parkování – deficit míst

o Vysoký stupeň proj. připravenosti klíčových staveb

o Nepřipravenost rozvojových tras MHD

o Projektová připravenost – kanalizace

o Nedokončený S a J obchvat a vnitřní doprava

o Dopravní

koncepce

radiálního

a

okružního

systému dopravy

o Zasíťování a připravenost rozvojových ploch
o Problémy s majetkovými vztahy při výkupech

o Dobrá koncepce cyklistické dopravy

pozemků pro cyklostezky

o Dobré napojení na železniční síť

o drahá MHD (cena jízdného),

o Stabilizace rozvojových ploch v územním plánu

o drahé parkování uvnitř města – je potřeba více

o Komplexní řešení dopravy na městě (PUMM) Plán

parkovacích

udržitelné mobility

PŘÍLEŽITOSTI

domů

s minimálním

parkovným,

aby se uživatelům vyplácelo si „zajet“

HROZBY

o Dotace, finance Eu

o Výsledky voleb, politická situace

o Lepší pozice města v rámci krajských struktur

o Nepřijetí Strategického plánu politickou
reprezentací
o Stárnutí obyvatel, vylidnění města
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Pracovní skupina Lidé
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

o Komunitní plánování soc. služeb, rozvoj soc.

o Podpora profesionálního sportu na úkor rozvoje

služeb

sportu dětí a mládeže, minoritních disciplín

o Existence regionální VŠ – Slezská univerzita

o Nedostatečné

o Kvalitní kulturní stánky (Obecní dům, Divadlo, Dům

portfolio

bytů

(velikost,

finanční

náročnost, bezbariérovost)

umění, KD Na Rybníčku, atd.)

o Kvalita ovzduší

o Množství zeleně a parků ve městě

o Špatný technický stav školských zařízení

o Grantové systémy města

o Nedostatečná

o Široká síť zdravotní péče (nemocnice, porodnice,

znevýhodněním

psych. nemocnice, atd.)

podpora

osob

se

(pracovní

uplatnění,

zdrav.
pobytové

služby, vzdělávání)

o Široká nabídka volnočasových aktivit

o Bariérovost (institucionální)

o Ucelený systém vzdělávání a jeho dostupnost

o Chátrající bazén a zimní stadion

o Slezské Zemské muzeum

o Chátrající kino Mír a Loutkové divadlo

o Existence významných zaměstnavatelů

o Koncepce Městské policie

o Dětská hřiště

o Slezská nemocnice má dlouhodobě špatný zvuk

o Hustá síť MHD a dopr. dostupnost

(spadá ale pod kraj)

o Koupaliště

o "Absence koncepce politiky mládeže města"

o Široká obchodní síť

o nabídka aktivit vyžití pro „aktivní“ seniory,

o Farmářské trhy

o nedostatečné portfolio bytů v majetku města –

o Otevřené zahrady MŠ, ZŠ

rozjezdové

o Tradice sportovních akcí

sociálním vyloučením, ale také pro nové začínající

o tradiční kulturní akce (Bezručova Opava, Další

manžele,

byty

nejen

pro

občany

ohrožené

břehy, Festival duchovní hudby, ….) a množství

o stagnující a málo aktivní městská knihovna.

jiných kulturních akcí,

o Školství – personální zabezpečení vzdělávání

o množství volnočasových zájmů obyvatel – velké

odborníky na všech stupních vzdělávání

množství pěveckých sborů, lidé sportují,….,

o Chybějící vertikální komunikační platforma mezi

o existence loutkového divadla a SVČ, které se nejen

školami na všech stupních vzdělávání (univerzita –

věnuje, ale i vychovává nové a nové generace

vyšší odborné školy – střední školy – základní školy

amatérských herců, chovatelů domácích zvířat

– školky)
o Chybějící komplexní rozvojová strategie pro oblast
školství na všech úrovních
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

o Připravenost na demografické trendy (stárnutí

o Generační střety (stárnutí populace)

občanů) + odpovídající zázemí pro seniory

o Nárůst rizikových projevů chování

o Multioborová spolupráce (školy, podnikatelé, ÚP,

o Stagnace tuzemských, regionálních malých

neziskový sektor, atd.)
o Společenská

odpovědnost

a středních podniků
firem

(podpora

o Udržitelnost projektů financovaných z EU

propagace)

o Nedostatek financí

o Budování veřejné volnočasové infrastruktury

o Vnímání bezpečnosti ve městě

o Rozvoj a podpora regionálních výrobců

o Zaměstnávání v oblasti sociální ekonomiky

o Rovnoměrný rozvoj městských částí

o Změna legislativy

o Využití dotací (zejména EU)

o Změna politické reprezentace

o Příliv investorů do města

o Demografický vliv – úbytek studentů na středním

o "Aktivní přístup EU a ČR - MŠMT k politice

a vyšším stupni vzdělávání

mládeže - dotace, koncepce, rozvíjející se struktura

o Reformy a změny financování školství – omezování

napříč ČR"

počtu veřejných vysokých škol, rušení středních

o společenská odpovědnost firem (podpora

škol

propagace) – otázka etiky a společenské prestiže
při vytváření míst pro zdravotně či sociálně
handicapované občany
o Rozvoj postavení Opavy jakožto města s širokou
nabídkou vzdělání (VŠ, SŠ)
o Posilování znalostní ekonomiky
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Pracovní skupina Správa města a městských částí
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vnější komunikace

Vnější komunikace

o Zdravé město

o Evidence majetku – informovanost směrem ven

o Grantový systém

i ZMO

o Interaktivní přístup

o Komunikační kanály – neexistence kontaktního

o Otevřený přístup k občanovi

centra, TV vysílání, pasivita na sociálních sítích

o Komunikační kanály – Hláska, tisková mluvčí,
objednávkový systém

o Neexistence „rozklikávacího“ rozpočtu na webu
města
Vnitřní komunikace

o Zřízení správního centra na Krnovské
Vnitřní komunikace

o Rozdílné priority MMO a městské části

o Organizovanost zákonných podkladů

o Vynaložené prostředky na studie k nerealizovaným
projektům

o Možnost uspořádat si místní záležitosti
o Profesionalita úředníků – kvalifikovanost, pružnost

o Koncepce – nenaplňování a nepropojení

o Dostatečné technické a materiální vybavení MMO

o Jednotný ekonomický systém mezi městem a jeho

o Nízká míra fluktuace – stabilita úřadu

organizacemi
o Motivace zaměstnanců

o Propojení IS město versus městské části

o Koncepce využití městského majetku
o Vnitřní komunikace – příspěvkové organizace,
městské části, OS

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

o Vize 2014 + rozvoj veřejné správy z pohledu státu

o Legislativa – ingerence státu¨

o Evropské dotace

o Příspěvek na výkon státní správy

o Aktivita občanů – zpětná vazba

o Nenadálé výdaje – např. volby

o Rozšiřování města

o Aktivita občanů – zpětná vazba

o Volby – kontinuita

o Demografický vývoj

o Recese vs. růst ekonomiky

o Rozšiřování města
o Volby – kontinuita
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Pracovní skupina Životní prostředí
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

o Kvalitní Veřejná zeleň

o Doprava a ŽP

o Odpady

o Velký podíl individuální dopravy

o Třídění odpadů – lidé třídí - Kvalitní systém

o Vysoká zátěž hlukem z dopravy

nakládání s komunálním odpadem
o Kvalitní

systém

odpadového

o Zeleň
hospodářství

-

Významný podíl občanů třídicích odpad

o Omezení obnovy zeleně v intravilánu z důvodu
existence inženýrských sítí

o Odbor ŽP

o Neexistence plánování a nedostatek ploch pro

o Funkční spolky

výsadby veřejné zeleně v nových zástavbách

o Časopis Hláska

o Nefunkční systém ÚSES

o TSO

o Narušený

o Environmentálně šetrný provoz úřadu

krajinný

ráz

a

nízká

biodiverzita

v nezastavěné části města

o Kvalitní zajišťování údržby komunikací a čistoty
města

o Hospodaření zemědělců s dopadem na nízký
podíl zeleně v zemědělské krajině

o Fungující organizace zajišťující správu a údržbu
majetku (TSO) a svoz KO

o Nedostatek financí pro případný výkup pozemků
o Vlastnické vztahy k půdě

o Odpady

o Ovzduší

o Kvalitní systém nakládání s komunálním odpadem

o Překračování imisních limitů pro prachové částice

o Významný podíl občanů třídicích odpad

frakce PM10 a benzo(a)pyren a zhoršující se

o Využívání vyseparovaných složek odpadů jako

tendence především u NOx

materiálu k druhotnému zpracování

o Vysoký podíl emisního znečištění z lokálních

o EVVO

topenišť

o Existuje systém EVVO

o Vysoký podíl emisního znečištění z dopravy

o Existuje grantový systém

o Odpady

o Funkční koordinátoři na školách

o Třídění odpadů je ekonomicky zatěžující

o Environmentálně šetrný provoz úřadu

o Systém třídění na sběrných dvorech

o Zpravodaj Hláska

o Není

o Funkční spolky
o Dostatek přírodních rekreačních ploch v okolí města
o Kvalitní

systém

sledování

imisní

situace

a informování obyvatel

systém

sběru

a

zpracování

katastrof včetně systému informování veřejnosti

odpadů mimo vyhrazená místa i přes fungující

pro

odvádění

a

o Voda
o Nevyřešeno

o Dostatečné množství zdrojů kvalitní pitné vody
kapacita

o Dochází k zakládání černých skládek a odkládání

systém sběru a svozu komunálního odpadu

o Kvalitní systém krizového řízení v případě přírodních

o Dostatečná

dořešen

bioodpadu

čištění

odpadních

vod

v MČ

a v některých částech města
čištění

odpadních vod (pouze město)

o Nevyhovující

dešťová

kanalizace

v některých

částech města (Kylešovice, Jaktař)

o Ochrana před povodněmi je zajištěna na Q100

o Chybí audit meliorací

v úseku řeky Opavy od Cukrovaru po MČ Malé

o Protipovodňová ochrana

Hoštice

o Snižovaní retenční schopnosti vody v krajině

o Kvalitní

systém

MHD

s významným

podílem

trolejbusové dopravy

a vysoká eroze na orné zemědělské půdě
o Zvyšující se podíl zpevněných ploch intravilánu

o Využívaní dotačních titulů zaměřených na snižování
spotřeby energie (zateplování) a zkvalitnění způsobu

23

o Nezajištěna lokální protipovodňová ochrana
o Ochrana zemědělské půdy

vytápění (výměna kotlů)

o Psí exkrementy
o Energetická závislost a vysoká spotřeba energií
o Brownfieldy
o Nedostatečný počet WC
o Špatně nastavený ÚP vzhledem k ochraně
zemědělské půdy
o Světelný smog - chybějící regulace
o Nedostatek financí do oblasti životního prostředí
o EVVO – pouze částečné využití potenciálu, včetně
komunikačních kanálů
o Přírodně rekreační zařízení města - Nedostatek
přírodních

rekreačních

ploch

v okolí

města

a obtížná dostupnost
o Lesy
o Zapojování veřejnosti (nad rámec zákonů) - Malý
zájem veřejnosti o zapojování se do aktivit města
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

o Dotační tituly

o Nedostatečná Legislativa

o Grantový systém EVVO

o Nedostatek financí pro výkup pozemků

o Vytvořený ÚP - Příprava nového

o Není kontrola napojení na veřejnou kanalizaci, není

o Pozemkové úpravy

motivace

o Zdravé město - Zapojení města do aktivit Agenda
21

o Ohrožení povodní v důsledku nerealizace opatření
v krajině a nedořešení lokálních protipovodňových

o Legislativa - zákon o státní kontrole v praxi orgánů
ochrany životního prostředí – s účinností

opatření
o Ovzduší

o motivace občanů v používání ekologického paliva
apod.

o Využívání nekvalitních paliv, spalování odpadů
a provozování

nedokonalých

zařízení

o Zapojení občanů a firem

při provozování lokálních topenišť s negativním

o Motivace a nabídka

dopadem na zdraví obyvatel

o Osobní příklad

o Legislativa

o Grantový systém EVVO

o Doprava

o Místní Agenda 21 a Zdravé město

o Neexistence obchvatu

o Odpady

o Neřešení nárůstu intenzity dopravy ve městě

o Dořešení systému sběru a zpracování bioodpadu

s dopadem na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž

o (výstavba kompostárny)

o Zrušení veřejné služby

o Trvalý tlak na občany s cílem zajištění snižování

o Vlastnické vztahy k půdě a nedostatek financí

produkce odpadů a zvýšení míry třídění odpadů

pro výkup pozemků vhodných pro provádění úprav

o Doprava

v krajině (výsadby, protipovodňová opatření, VKP,

o Podpora alternativní dopravy

ÚSES)

o Podpora využívání MHD

o Energetická závislost

o Příprava nového ÚP

o Není kontrola napojení na veřejnou kanalizaci, není

o Větší důraz při plánování veřejné zeleně pro novou
obytnou zástavbu
o Propojení

o Nárůst produkce komunálních odpadů

systému

zeleně

města

extravilánu

s intravilánem

složek ŽP

o Vytvoření funkčního ÚSES
stavu

přírody

o Brownfields na území města je v soukromém
a

krajiny,

podpora

biodiverzity, obnova krajinných struktur, podpora
regenerace urbanizované krajiny
o Využití MP k zamezení znečišťování a poškozování
veřejných

prostranství

(černé

skládky,

psí

exkrementy)
o Využívání

o Nízká ekologická gramotnost občanů, nezájem
a neochota plnit základní povinnosti v rámci všech

o Komplexní pozemkové úpravy

o Zlepšení

motivace

dotačních

programů

pro

konkrétní

projekty v oblasti ŽP
o Využívání brownfields na území města a omezení
výstavby na zelené louce
o Voda
o Změna správcovství vodních toků (zrušena ZVHS)
s dopadem na zlepšení provádění údržby
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vlastnictví

o Rozšiřující

se

výstavba

domovních

ČOV

s pozitivním dopadem na čistotu povrchových vod
o Zlepšující se trend ve využívání dešťových vod
v zastavěném území v důsledku změny legislativy
o Rekonstrukce nevyhovujících dešťových kanalizací
při opravách komunikací – nutno prověřit
o Vybudování

kanalizace

a

zajištění

čištění

odpadních vod z MČ a z nedořešených částí města
o Protipovodňová ochrana
o Příprava dokumentu „Studie odtokových poměrů“
o Podpora zavádění nízkoemisních zdrojů spalování
a využívání ekologicky šetrných paliv u fyzických
osob

a

vytvoření

trvalého

tlaku

na

chování

provozovatelů lokálních topenišť
o Respektování systému veřejné zeleně správci IS,
ukládání

IS

do

zpevněných

ploch,

v rámci

investičních akcí provádění přeložky IS za účelem
uvolnění nezpevněných ploch pro nové výsadby
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