Strategický plán Ostravy 2017 - 2023
Tematická pracovní skupina Metropolitní Ostrava II - obce ORP
12.10.2016, MMO 251, 14:30-16:00 hod.
Účast - dle prezenční listiny

1. Úvod
Primátor T. Macura přivítal zástupce starostů obcí v působnosti ORP Ostrava, představil cíl
jednání a informoval o dosavadním průběhu, o participativním přístupu (celkem zapojeno
cca 18 tis. osob), zdůraznil důležitost strategického plánu.

2. Proces přípravy Strategického plánu
D. Konczyna připomněl výsledky jednání z posledního setkání v květnu 2016. Připomněl, že
ne všechna zmiňovaná témata se do rozvojové strategie vešly, ale mnohé z nich se ve
strategii najdou.
Shrnul všechny možnosti participace na vzniku strategie, především sběr projektů
prostřednictvím webového formuláře na www.fajnova.cz/fajnovy-projekt.
Popis jednotlivých specifických cílů strategie.
Husťák, starosta Klimkovic
Plán a realita jsou rozdíl. Města by si měla vycházet vstříc. Např. logistická centra Ostravy
dopravně zatěžují obec. Není vzájemná ochota, vázne vzájemná komunikace na úrovni
samosprávy.
Macura, primátor Ostravy
Souhlasí s potřebou vzájemné komunikace, přiznává, že ne vždy může dojít ke konsensu.
Pokusí se ve věci dopravní potřeby Klimkovic zprostředkovat styk s radním pro dopravu.
Husťák, starosta Klimkovic
Klást důraz na územní plán, nutná provázanost strategického a územního plánu. Není
možné, aby v zájmu investora docházelo k výjimkám. Nutný kontrolní systém plnění
strategie.
Macura, primátor Ostravy
Veřejnost může plnit kontrolu. Lidé se musí ztotožnit s cíli strategie, např. nyní mají potřebu
zlepšení stavu historického centra, veřejného prostoru a kvalitní zeleně.

Dvořák, starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí
Nutné propojení se světem. Ostrava by měla více intervenovat v rámci většího propojení se
světem (letiště), podporovat významné kulturní a sportovní akce, které na sebe připojují
další služby a aktivity.
Macura, primátor Ostravy
Sport má ve srovnání s finanční podporou dalších oblastí činnosti velmi výraznou převahu.
Ostravská kultura by si zasloužila větší podporu. Přínosem je podpora sportu pro mládež,
např. olympijský Rio Park.
Bárta, starosta Olbramic
Občané přivítají zlepšení historického centra a kvality vzdělávání - děti a mládež z obce
využívají školská zařízení v Ostravě.
Macura, primátor Ostravy
Je snahou, aby místní občané studovali v Ostravě. Vidí potenciál v rozšíření studijních oborů
na Ostravské univerzitě, např. Fakulta umění, stomatologie.
Blažek, starosta Šenova
Oživení centra by pomohlo jiné řešení parkování, pro podporu podnikání navrhuje neplacené
parkování.
Macura, primátor Ostravy
Je třeba vytvořit podmínky, chystají se pravidla časově omezeného parkování v centru
zdarma. Parkovací místa v centru jsou. Je třeba ale zároveň řešit vliv individuální
automobilové dopravy na životní prostředí. Cílem je také zlepšení MHD ve směru
ekologizace.
Hrudová, starostka Vratimova
Kvituje zájem o kvalitní veřejnou zeleň. Jsou velmi výrazné rozdíly v kvalitě veřejné zeleně,
musí být ucelená, upravená. Je třeba dbát i na maličkosti (jednotlivé záhonky v parku).
Přání, aby město bylo vysokoškolským centrem, se směřováním na vědu, techniku. Město
by se mělo zaměřit na lepší architekturu.
Důležité je mít možnosti propojení se světem, tzn. letecké spoje.
Macura, primátor Ostravy
Město má velkou rozlohu, které svým územím by mohlo pojmout až milion obyvatel.
Současný stav území má svou historii. Nezastavěná území v centru jsou velkou výzvou.
Souhlasí s potřebou kvalitní architektury. Informoval o vyhlášení tří architektonických soutěží
(náměstí Msgr. Šrámka, prostor kolem Domu umění, Dům kultury města Ostravy).
Vyzvedl Jihomoravské inovační centrum v Brně jako vzor podpory inovačních firem.
Vyzdvihl dobrý příklad spolupráce Ostravy s Vratimovem v rámci odstraňování ekologických
zátěží (kaly z Ostramo).

Vřesná, starostka Zbyslavice
Připomněla potřebu MHD i na okrajích správního obvodu ORP, častější spoje, menšími
dopravními prostředky.
Navrhuje, aby pracovníci Odboru vnitřních věcí MMO v rámci agendy občanských průkazů
přijeli do jednotlivých míst. Magistrát tuto možnost nabízí jen pro nemohoucí občany.
Macura, primátor Ostravy
Pokud je to technicky možné, zvážíme tuto možnost.
Husťák, starosta Klimkovic
Cítí, že cílem strategie je udržení obyvatel ve městě. Navrhuje tento cíl přímo formulovat.
Navrhuje více využívat úseková měření.
Jak bude Ostrava připravena na nezaměstnané z OKD?
Co balneologické využití důlních vod?
Macura, primátor Ostravy
Udržení a přísun nových obyvatel bude součástí Vize strategie.
Ostrava postupně zavádí opatření úsekových měření, zkouší se různá opatření.
Počet volných pracovních ve městě je nyní zhruba 5 tis. míst, v budoucnu budou vznikat
další nová pracovní místa v průmyslových zónách, problémem je nesoulad mezi nabídkou a
poptávkou, pracovních příležitostí je dostatek pro ty, co pracovat chtějí. Město chystá projekt
řemeslného inkubátoru v DOV, kde se mohou uplatnit manuálně zruční lidé.
Město vytvoří odbornou skupinu, která prověří možnosti využití. Samotná investice na využití
pro balneo je na straně soukromého investora, nikoli města. Podpora soukromým
investorům se potkává s přísnými českými pravidly veřejné podpory, kdy Ostrava obtížně
konkuruje ostatním východoevropským městům.
Ostrava se potýká s problémem sociálních ubytoven, městu chybí nástroje k řešení
negativních dopadů.
Dvořák, starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí
Jak město pracuje s bytovým fondem?
Stará Ves je obsluhována různými dopravci, kteří mezi sebou nekomunikují. Navrhuje, aby
ostravské MHD obsluhovalo širší území okresu. Úloha KODIS.
Macura, primátor Ostravy
Kompetence v této oblasti mají městské obvody. Roste zájem o bydlení v centru. Samotné
město rozšiřuje nabídku nájemního bydlení.
Husťák, starosta Klimkovic
Má Ostrava návaznost na chytrý region MSK? Navrhuje zaměřit se v rámci tohoto na
elektromobilitu. Dobrou praxí je např. taxislužba pro potřebné.

Macura, primátor Ostravy
Smart region je společný projekt Ostravy a MSK. Využití chytrých aplikací v dopravě je
plánováno.
Husťák, starosta Klimkovic
Je možná spolupráce na výstavbě sociálního bydlení, bydlení pro seniory? Města jsou
limitována pravidly podpory.
Macura, primátor Ostravy
Ostrava pilotně testuje režim sociální bydlení.
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