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Co je strategický plán FajnOVA Poruba?

Dokument, který ve střednědobém horizontu pěti let ukazuje cestu, 
kterou by se měl ubírat rozvoj městského obvodu Poruba.

Proč strategicky plánovat?

Město není skanzen a neobstojí beze změn. Strategické plánování je nástrojem  
smysluplného rozvoje měst, pomáhá uspokojovat potřeby současnosti, ale myslí  
i na budoucí potřeby. Zajišťuje efektivnější využívání rozpočtu města a řešení  
klíčových problémů. Je vytvořeno na základě široké shody politických stran,  
odborníků i veřejnosti.

Kdo na plánu pracoval?

Zaměstnanci a vedení městského obvodu Poruba a statutárního města Ostravy,  
zástupci významných institucí, experti na městské plánování, odborná 
i laická veřejnost.

VIZE PORUBY Priorita: AKTIVNÍ ŽIVOT

Priorita: KVALITNÍ ZELEŇ

Priorita: ČISTÁ DOPRAVA

Priorita: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Priorita: PROSTOR PRO LIDI

Poruba je místem, ve kterém se chcete znovu probudit, protože: Strategický cíl

Posilování spolupráce s organizacemi, spolky, podnikateli a s občany,  
aby se mohli aktivně podílet na dění a rozhodování ve své obci

Popis priority

Podpora komunitních, volnočasových a participativních 
aktivit, péče a rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury, 
rozvoj talentů a zkvalitňování výuky ve školách, 
aktivní trávení volného času včetně aktivního 
stárnutí.

Příklady projektů:

• Výstavba Komunitního centra Všichni spolu
• POKLAD pokladem – rekonstrukce domu kultury a jeho okolí
• Hlavní třída žije – pravidelné kulturní a sportovní akce
• Sdílko a další podpora místních podnikatelů
• Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba
• Rekonstrukce sportovišť škol

Více o projektech na: www.fajnovaporuba.cz

Máme vizi pro Porubu a co dál?

Kromě vize jsme si stanovili pět priorit a strategických cílů, na které se chceme zaměřit. 
Porubskou vizi budeme naplňovat postupnou realizací projektů. Ty neřeší jen jedno téma  
(např. pouze zeleň), projekty nabízí komplexní řešení daného místa. Za realizaci a financování 
jednotlivých projektů zodpovídá nejen městský obvod Poruba, ale také partneři: statutární  
město Ostrava, Moravskoslezský kraj a další. Naší snahou je získat maximum finančních  
prostředků z externích zdrojů.

Strategický cíl

Zlepšování životního prostředí a přibližování města přírodě

Popis priority

Zdravé a zelené město. Zavádění metod adaptujících město na klimatické  
změny, a to například formou systematické práce se zelení,  
snižováním produkce odpadů a jejich recyklací, využitím  
propustných materiálů, smysluplným  
zastavováním půdy.

Příklady projektů:

• Revitalizace Pustkoveckého údolí
• Revitalizace Zámeckého parku
• Revitalizace náměstí Družby
• Porubský les a Myslivna jako místo relaxace

Více o projektech na: www.fajnovaporuba.cz

Strategický cíl

Zvýšit podíl využívání udržitelných forem dopravy obyvatel

Popis priority

Řešení dopravních problémů a jejich dopadů na životní prostředí. Posílení  
alternativních druhů dopravy (např. chůze a veřejné dopravy), zvýšení účinnosti  
a efektivity přepravy osob a zboží současně se snížením znečištění emisí  
skleníkových plynů a spotřeby energie a zvýšení bezpečnosti.

Příklady projektů

• Vybudování Severního spoje – přivaděče na dálnici
• Porubou na kole/čkách – sdílení kol, cyklostezky
• Rekonstrukce zastávek s chytrými prvky
• Dokončená prodloužená Rudná
• Tramvaj na VII. a VIII. obvod
• Parkovací politika

Více o projektech na: www.fajnovaporuba.cz

Strategický cíl

Vysoká kvalita služeb, komunikace a spolupráce úřadu s občany

Popis priority

Optimalizace procesů napříč celou organizací a městem, zlepšení služeb  
ve vztahu k obyvatelům, řízení dle principů místní Agendy 21 směrem  
k udržitelnému rozvoji obvodu s důrazem na zapojování aktérů do  
plánování a řízení města, využívání digitálních technologií.

Příklady projektů:

• Porubané spolurozhodují – Zelená Porubě, Porubské desatero aj.
• FajnOVA Poruba – komunikační strategie
• eGovernment na úřadě
• Revize statutu města
• Spolupráce s RESIDOMO
• Spolupráce s VŠB-TUO
• Spolupráce s FNO

Více o projektech na: www.fajnovaporuba.cz

Kvalitní a příjemný veřejný prostor a bydlení

Vysoká kvalita služeb, komunikace a spolupráce úřadu s občany

Popis priority

Zkvalitňování veřejných prostranství i bydlení. Vytváření funkčního, esteticky přitažlivého 
a bezpečného veřejného prostoru, který naplňuje potřeby lidí a poskytuje zázemí pro pohyb  
po městě s radostí a vytváří podmínky ke komunitnímu životu ve městě.

Příklady projektů

• Nabídka kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny
• Revitalizace vnitrobloků a veřejných prostor
• Klenot Poruby – městská památková zóna
• Výstavba Komunitního domu pro seniory
• Rozšíření hřbitova a nová smuteční síň
• Opavská bezpečnou městskou třídou
• Přeměna lokality Dělnická

Více o projektech na: www.fajnovaporuba.cz

..myslí na dnešek i zítřek

..je domovem osobitých lidí

..vytváří prostor pro 
nápaditost a seberealizaci

..vibruje pozitivní energií

..je městem stromů

..je silným článkem silného regionu..tvoří dějiny ..je fajnOVA

..se tady cítíte být doma

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  
PORUBY 2018–2023

Poruba centrem vzdělání, vědy a výzkumu

Poruba v číslech

Porubské zajímavosti

“Díky tomu, že Poruba plánuje 
svou budoucnost, bude zítra ještě 
více fajnova, než je dnes.”

Ondřej Dostál, specialista 
strategického plánování, 
Magistrát města Ostravy
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VIZE PORUBY
V ROCE 2023

Dokončená prodloužená Rudná

Ulicemi Poruby projíždí tranzitní doprava ve 
směru Ostrava–Opava, chybí přeložka silnice  
1. třídy I/11. Dokončením stavby dojde ke 
snížení tranzitní dopravy v Porubě, k ekologi-
zaci a navrácení městského prostoru lidem.

Garant: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Duhové náměstí

Celková revitalizace prostranství u Duhy: 
Horní náměstí; Dolní náměstí a park.  
Vznik pobytové plochy náměstí s alejemi 
stromů, zastřešení tržního místa a rekon-
strukce zastávek MHD. 
Doplnění kvalitního 
mobiliáře – laviček, 
veřejného osvětlení, 
odpadkových košů. 
Umístění vodních 
prvků, hodin aj.

Garant: městský obvod Poruba

Vybudování Severního spoje 
– přivaděče na dálnici

Komunikace „Severní spoj“ propojí obvody 
Poruba a Martinov s dálnicí D1. Toto nové sil-
niční propojení odlehčí dopravě na přetížených 
ulicích Opavská a Rudná. Součástí projektu je 
výstavba chodníků pro pěší a cyklostezek.

Garant: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Revitalizace Pustkoveckého 
údolí

Rekultivace významného krajinného prvku  
s cílem vytvořit kvalitní parkové území  
uprostřed města, posílit hodnotná místa 
přírodního charakteru, vytvořit pobytové zóny 
s preferencí klidového charakteru, revitalizace 
Pustkoveckého potoka (např. vysázení mokřad-
ních trvalek, vytvoření dětského vodního hřiště 
napájeného ze studny).

Garant: statutární město Ostrava

Městský bulvár Hlavní třída

Vytvoření kvalitního městského bulváru  
a estetizace veřejného prostoru. Dílčími  
projekty jsou: Úprava středového pásu dle 
návrhu krajinářského architekta – zeleň,  
opravy komunikací a mobiliáře, zpomalení 
dopravy a zvýšení propustnosti silnice pro 
chodce, využití pro parkování i jako klidová 
zóna, případně i pro obchodní plochy, vyřešení 
napojení Hlavní třídy na VŠB-TUO a V. stavební 
obvod. Revitalizace Alšova náměstí, Revi-
talizace prostranství u Floridy, Vybudování 
podzemního parkoviště.

Garant: městský obvod Poruba

Komunitní centrum

Výstavba komunitního centra nejen pro  
osoby se zdravotním handicapem. Reali- 
zací vznikne víceúčelový prostor s hřištěm, 
mnoha atrakcemi různého typu a budovou  
se zázemím, která bude sloužit ke vzdělávání  
i jako místo pro aktivity nejrůznějších  
organizací.

Garant: městský obvod Poruba

Porubou na kole/čkách

Zavedení veřejného systému sdílení kol  
a koloběžek. Dobudování vhodné infra- 
struktury pro využití kol, kolečkových  
bruslí a koloběžek. Doplnění sítě cyklostezek 
– výstavba kvalitního a rychlého propojení 
s ostatními městskými obvody (zejména  
do centra města přes Svinovské mosty).

Garant: statutární město Ostrava,  
městský obvod Poruba

Tramvaj na VII. a VIII. obvod

Zlepšení dopravní obsluhy území VII.  
a VIII. obvodu, estetizace veřejného prostoru. 
Ekologizace a zkapacitnění dopravy, zrychlení 
dopravy směrem do centra města (přímé 
napojení tramvajovou linkou), odstranění 
dopravních zácp.

Garant: statutární město Ostrava

POKLAD pokladem 
– rekonstrukce domu kultury  
a jeho okolí

Rekonstrukce Domu kultury Poklad včetně  
letního kina AMFI. Revitalizace okolního veřej-
ného prostoru (parčíků) – do kvality městských 
parků s pobytovými funkcemi, úprava Alšovy 
ulice (památková zóna) – navrácení urbanis- 
ticky významné pohledové osy a propojení 
původních funkcí s kvalitami a potřebami 
současnosti. Vytvoření kvalitního zázemí pro 
aktivní, nejen kulturní život obyvatel.

Garant: statutární město Ostrava, AKORD & 
POKLAD, s.r.o., městský obvod Poruba

Efektivní a vstřícný úřad

Úřad spolupracující s občany. Revize,  
iniciace a realizace strategií (např. par-
kování, umisťování podzemních kontejnerů), 
uplatňování konceptu „chytrého” a také 
„zdravého” města. Interní realizace strategie 
formou „Projektové laboratoře“ a výkonného 
projektového týmu, revize statutu města.

Garant: městský obvod Poruba

Revitalizace Zámeckého parku

Úprava Zámeckého parku a okolí rybníka  
a jejich vzájemné propojení. Vytvoření kva- 
litního městského parku. Zpřístupnění parku, 
odstranění či eliminace zásadních prosto- 
rových bariér – horkovod, garáže, komuni- 
kace Nad Porubkou. Řešení problematiky  
bezpečnosti – eliminace problému s lidmi  
bez domova, odstranění sběrny surovin, 
prosvětlení parku. Vytvoření adekvátní náplně 
parku. Projekt přímo navazuje na zámek a je 
připravován mimo jiné ve spolupráci s veřej- 
ností a odborníky z Nadace Proměny Karla 
Komárka.

Garant: městský obvod Poruba

Revitalizace vnitrobloků 
a veřejných prostor

Uzpůsobení vnitrobloků současným potřebám 
obyvatel. Zapojení místních obyvatel do plá-
nování úprav vnitrobloků. Obnova zeleně. 
Hledání rovnováhy mezi potřebou parkovat  
a prostorem pro pěší.

Garant: městský obvod Poruba

Nová vozovna

Vymístění tramvajové vozovny, autobusových  
a boxových garáží. Příprava plochy pro bydlení, 
služby a podnikání. Plány na vytvoření nové 
čtvrti – chytré čtvrti s vazbou na VŠB-TUO,  
s kvalitní architekturou a veřejným prostorem.

Garant: statutární město Ostrava

Opavská bezpečnou městskou 
třídou

Revitalizace ulice Opavské a koncepční zkvalit- 
nění veřejného prostoru na příjezdovém tahu  
do Ostravy. Podstatné je zvýšení bezpečnosti,  
zklidnění ulice a zlepšení její prostupnosti pro 
pěší. Dojde také k napojení na okolní ulice, 
vytvoření parkovacích míst, vymezení vlastního 
jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, 
odstranění zábradlí v tramvajovém pásu,  
snížení hluku z tramvajové tratě a zkvalitnění 
veřejného prostoru doplněním pásu zeleně do 
tramvajového tělesa.

Garant: statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba

Rozšíření hřbitova a nová  
smuteční síň

Hřbitov a smuteční síň jsou základními  
službami pro veřejnost, kapacita hřbitova  
je vyčerpaná, smuteční síň hřbitov nemá.  
Projekt má proto za cíl tyto služby zajistit.

Garant: městský obvod Poruba

Spolupráce s institucemi

Podpora a spolupráce mezi institucemi na ino-
vačních projektech, akcích a aktivitách v obvodu. 
Spolupráce s VŠB-TUO například ve věcech: 
parkování v areálu VŠB-TUO, společné spor-
tovně-kulturní akce, územní plánování, praxe 
a workshopy studentů,  marketing technického 
vzdělávání v ZŠ. Spolupráce s Fakultní nemocnicí 
Ostrava a Moravskoslezským inovačním centrem 
Ostrava.

Garant: městský obvod Poruba

Pasportizace majetku

eGovernment „dovnitř“ úřadu – pasportizace  
a systematická správa majetku obvodu, např. 
oprav komunikací, dětských hřišť, zeleně, 
zastávek MHD atd.

Garant: městský obvod Poruba
 

Proměna lokality Dělnická,  
dům pro seniory, Oblouk

Zatraktivnění bydlení – opravy domů  
a úpravy veřejného prostoru. Nové funkce  
pro budovy – např. z opuštěného domu 
bývalého sídla RPG vznikne Komunitní dům 
pro seniory. Využití volných komerčních 
prostor v objektu Oblouku. Fungující služby 
neziskových organizací působících v sociálně 
vyloučené lokalitě (eliminace problémů  
s docházkou dětí do školy, nezaměstnaností, 
pořádkem v domě a jeho okolí – funkce do-
movníků). Rekonstrukce Oblouku a jeho okolí. 
Rozvoj spolupráce se společností RESIDOMO.

Garant: městský obvod Poruba

Rekonstrukce Sportovního 
areálu Poruba

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba 
(dříve stadion TJ VOKD Poruba), jehož provo-
zovatelem je SAREZA. Vznik kvalitního mul-
tifunkčního sportovního areálu pro potřeby 
sportovních klubů, škol i široké veřejnosti.

Garant: statutární město Ostrava,
SAREZA

Ulice 17. listopadu městskou 
třídou

Revitalizace ulice 17. listopadu dle ucelené 
prostorové studie. Cílem je zklidnění auto-
mobilové dopravy, vytvoření samostatného 
jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky 
a kultivace prostoru. Součástí je revitalizace 
prostoru před FNO a VŠB-TUO a ztišení  
tramvajového pásu.

Garant: městský obvod Poruba,
FNO, VŠB-TUO
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Příklady vlajkových a strategických projektů


