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1 Implementace Strategického plánu a akční plánování
Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 bude implementován prostřednictvím Akčního plánu. Cílem procesu akčního plánování je
definovat intervence a projekty pro dosažení klíčových změn a naplnění strategických cílů. Akční plán určuje v jakém čase, s jakými náklady se potřebné
intervence uskuteční, včetně toho, kdo je za iniciaci, přípravu, implementaci a vyhodnocení konkrétních projektů odpovědný. Proces akčního plánování
definuje:
a)
b)
c)
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vlajkové projekty (priority mezi strategickými projekty a inspirativními projektovými náměty, reprezentují strategické cíle, často mají významný vliv na
plnění indikátorů Strategického plánu; strategické cíle jsou prostřednictvím vlajkových projektů komunikovány),
strategické projekty k naplnění jednotlivých strategických cílů (vybrané podle předem definovaných kritérií, stěžejní pro naplnění strategického cíle,
již začala jejich příprava nebo realizace),
Inspirativní projektové náměty, které významně naplňují cíle Strategického plánu, avšak zatím nejsou připravovány ani realizovány (zájmem města je
zařadit je v blízké době mezi strategické projekty).

1.1 Etapy
Akční plán bude v rámci sedmiletého období platnosti strategického dokumentu (2017-2023) realizován ve dvou fázích, jeho aktualizace (seznam projektů a
jejich údajů) bude probíhat přibližně jednou ročně.
1. etapa, kdy Akční plán do značné míry vychází z aktuální projektové připravenosti strategických projektů města, ale zároveň je doplněn o další významné
intervence vzešlé z procesu přípravy nového Strategického plánu, byla stanovena jako tříletá (2017 -2019). Jsou zahájeny přípravné práce na strategických
intervencích a projektech pro další etapu.
2. etapa pokrývající období čtyř let (2020-2023), kdy do aktualizace Akčního plánu vstupují současné i nové náměty a větší investiční i neinvestiční projekty,
jejichž připravenost pro realizaci a financování je v současnosti minimální nebo nejsou dosud známé podmínky realizace (proveditelnost, ekonomické
zajištění, kvalita životního prostředí aj.).
Průběžný proces monitoringu a hodnocení dosahování úspěchu Akčního plánu se soustředí na dopady realizace projektů v jednotlivých strategických cílech a
také na to, jakým způsobem přispívají k naplnění indikátorů Strategického plánu.
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1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu
Ostrava při realizaci není jen nositelem a investorem projektů. Má současně výrazný zájem na tom, aby se na území města realizovaly projekty, které
naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města, aniž by město mělo přímý vliv nebo muselo vyčlenit rozpočet města. V zájmu Ostravy je
proto koordinovaný přístup v území, sdílení realizační kapacity a zdrojů s aktéry v území. Akční plán tak obsahuje nejen projekty statutárního města Ostravy,
ale také projekty dalších organizací a záměry, které vzešly z řad veřejnosti, které nemusí vždy nutně a výlučně spoléhat na zdroje města, ale město má zájem
je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.
Statutární město Ostrava vystupuje v kontextu jednotlivých intervencí jako nositel záměru, pokud má přímý vliv a odpovědnost za realizaci akce, nebo
partner projektu, v případě, že existuje formalizovaná dohoda o spolupráci nositele projektu a města, anebo v roli zájemce o realizaci projektu, který
různými formami podporuje nositele intervence v procesu její přípravy nebo implementace.
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2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace
2.1 Zásobník projektů
Intervence a projekty v Akčním plánu jsou generovány z tzv. “zásobníku projektů” v gesci odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. Podněty
pro zásobník projektů mají kdykoliv možnost zaslat jednotlivé odbory města, městské obvody, příspěvkové organizace, partnerské instituce, či jednotlivci z
řad veřejnosti přímo nebo prostřednictvím webových stránek www.fajnova.cz. Úkolem odboru strategického rozvoje je vyvíjet takovou aktivitu v průběhu
realizace Akčního plánu, aby v zásobníku byl dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích opatření Strategického plánu, iniciovat jeho doplňování,
např. svoláním řídícího výboru, pracovních skupin, výzvou veřejnosti, apod. Odbor strategického rozvoje zároveň expertně hodnotí strategický význam
navrhovaných intervencí a doporučuje zařazení vybraných do seznamu strategických projektů.
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Struktura informace slouží k zařazení projektu do zásobníku projektů. Byla nadefinována tak, aby byly ve fázi sběru projektů získány základní parametry,
které vysvětlují záměr. Předkladatel naplněním struktury formuláře potvrzuje věrohodnost a realizovatelnost prostřednictvím zodpovězení následujících
otázek.

Otázka/pomocné kritérium

Důkazy/požadované odpovědi

Identifikace projektu

Je uveden alespoň pracovní název projektového záměru. Předkladatel záměru je
identifikovatelný (uvedl minimální kontaktní údaje).

Náplň projektu

Je známo, jaké aktivity se budou v projektu realizovat, co konkrétně je náplní projektu,
případně jeho jednotlivé aktivity. Z popisu je zřejmé, že nositel ví, co a jak bude dělat a
že se jedná o rozvojový projekt.

Co konkrétně je náplní projektu?

Zdůvodnění potřebnosti
Proč a pro koho je projekt potřebný?

Je popsáno, proč a pro koho je projekt potřebný, důvody, proč budou navržené aktivity
realizovány, přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit. Musí existovat
konkrétní a jasný důvod pro realizaci daných aktivit. Obvykle má formu cíle nebo
očekávaného výsledku pro definovanou cílovou skupinu.
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Nositel/Garant
Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný?

Je známa organizace, instituce či jeho část (odbor, oddělení), která projekt připravuje
nebo by měla projekt připravovat a realizovat jeho aktivity.

Dopad projektu v území

Odvozuje se od místa realizace projektu a předpokládaného místa dopadu aktivit
projektu. Pro zařazení projektu do zásobníku projektů Strategického plánu města je
Je území dopadu realizace projektu na území města Ostravy?
klíčové, aby většinový dopad byl přímo na území města Ostravy.
Vazba projektu na strategické cíle
Naplňuje projekt alespoň jeden ze strategických cílů města?
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Dle charakteru projektu je vybrán jeden, dva nebo tři strategické cíle, které podle
předkladatele projekt naplňuje. Aby mohl být projekt zařazen mezi strategické, musí
naplňovat alespoň jeden ze sedmi strategických cílů města. Rozhodující posouzení, které
cíle projekt naplňuje, a který jeden z nich má převažující význam je na odboru
strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Těmto požadavkům odpovídá i struktura elektronického formuláře, který představuje systémový nástroj pro sběr a evidenci projektů - viz ilustrativní odkaz na
interaktivní formulář na webových stránkách www.fajnova.cz níže.
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Obrázek 1 Ukázka online formuláře pro vyplnění projektového námětu (zdroj: www.fajnova.cz/fajnovy-projekt)
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2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů
Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů byla definována s cílem nalézt projekty naplňující co nejvíce jednotlivé strategické cíle. Strategické
projekty by měly splňovat většinu níže uvedených kritérií ve vysoké míře. Výsledkem vyhodnocení na základě navržených parametrů je expertní doporučení
odboru strategického rozvoje pro zařazení konkrétního projektu do seznamu strategických projektů Strategického plánu - do Akčního plánu. Projekty jsou
následně posuzovány/schvalovány vedením města a případně do Akčního plánu zařazeny. Strategické projekty tvoří zároveň jeden z hlavních pilířů
komunikace naplňování Strategického plánu vůči aktérům v území i veřejnosti.
Projekty ze zásobníku se budou posuzovat na základě výsledku hodnocení podle kritérií s ohledem na míru jejich souladu se strategickým zaměřením plánu a
jejich významu v kontextu zvýšení kvality života ve městě.
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Z projektu musí být v rámci hodnocení v prvé řadě zřejmé, že jeho realizace naplňuje některý ze strategických cílů plánu a že se zároveň jedná o
rozvojový projekt. V opačném případě projekt není přijatelný k dalšímu hodnocení a bude konstatováno, že se nejedná o strategický projekt. Takový projekt
nebude zařazen do Akčního plánu.
Následně se bude projekt posuzovat podle klíčových kritérií, která určí přínosy pro Ostravu:



Hodnocení souladu se strategií
Hodnocení významu projektu

Od strategických projektů se očekává naplnění obou kritérií v maximální možné míře. Zařazování projektů do strategie bez splnění těchto dvou základních
kritérií ve vysoké míře neodpovídá požadavkům na strategické řízení. Při výběru projektů je posuzována kritéria v kombinacích, která jsou znázorněna v
následujícím obrázku, kritéria se vzájemně kombinují. Za strategické lze označit takové projekty, které se budou nacházet ve většině případů v kvadrantu A.
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Schéma 1 Soulad se strategií vs. význam projektu (vlastní zpracování)

C

(+)

A
Žádoucí projekty

Soulad se
strategií

D

B

Nežádoucí projekty

(-)
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(-)

(+)
Význam projektu

V rámci hodnocení souladu se strategií bude posouzena především míra dopadu projektu do strategických cílů plánu, provázanost projektu s jinými
aktivitami nebo projekty, vazba na vlajkové projekty strategie a vazba na plnění některého z indikátorů.
V rámci hodnocení významu projektu bude posuzována především velikost území, na které má projekt pozitivní dopad, návaznost na potřeby cílových
skupin, vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, pozitivní vliv na image Ostravy a její atraktivitu, vazba na další koncepce a strategie města a rámec smart
city a vliv projektu na provozní výdaje města. Význam projektu znamená míru/rozsah a povahu změn, které budou projektem prokazatelně vyvolány.
Nejedná se nutně o přímý příspěvek k naplnění indikátoru Strategického plánu, ale projekt musí prokázat, jakým způsobem přispěje k rozvoji města, k jakým
změnám v jeho důsledku dojde a jak se v důsledku těchto změn zlepší podmínky konkrétní cílové skupiny.
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Při hodnocení je nutné také počítat s rizikem nedostatečného popisu jednotlivých informací z projektového námětu, což může mít negativní vliv na výsledek
hodnocení projektu.
Projekty, které nenaplní obě kritéria (soulad se strategií a význam projektu) ve vysoké míře, by neměly být zařazeny mezi strategické projekty do Akčního
plánu. Tyto projekty budou dále vedeny v zásobníku projektů a případně nabídnuty jako projektový námět k realizaci příslušným odborům Magistrátu města
Ostravy, organizacím města, městským obvodům nebo soukromým investorům.

U projektů, které dle výše uvedeného hodnocení budou posouzeny jako strategické, bude dále ověřována jejich realizovatelnost a možná rizika, která
mohou vzniknout při jejich přípravě a realizaci. Společně s hodnocením souladu se strategií a významu projektu to budou podklady pro vedení města
k rozhodnutí, zda projekt zařadit do Akčního plánu či nikoliv.

10

Pro posouzení realizovatelnosti projektu je nutný předpoklad jeho realizace v blízké budoucnosti. Bude tedy ověřováno, zda je známý nositel, který má
zájem projekt realizovat, zda je předpoklad na projekt vyčlenit odpovídající finanční prostředky, případně zajistit jiné zdroje financování. Dále bude ověřena
proveditelnost předprojektové přípravy, nastavení časového harmonogramu, předpoklad provozních výdajů nebo spolupráce s partnery.
Při posouzení eliminace rizik projektu budou zvažovány možné hrozby z pohledu majetkoprávního, legislativního, politického nebo časového, a to jak při
přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a v provozní fázi.
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Schéma 2 Realizovatelnost projektu vs. eliminace rizik (vlastní zpracování)
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(-)

(+)
Realizovatelnost projektu

Hodnocení a posouzení všech výše uvedených kritérií bude provedeno odborem strategického rozvoje jako podklad pro projednání vedením města, které
má kompetenci rozhodovat o zařazení či nezařazení projektů do Akčního plánu. Při posuzování jednotlivých projektů využije vedení města podklad
z hodnocení souladu se strategií a významu projektu, společně s posouzením realizovatelnosti projektu a eliminací rizik. Vzhledem ke způsobu hodnocení
budou vedení města předkládány jen projekty, u nichž expertním hodnocením dospěl odbor strategického rozvoje k názoru, že se jedná o strategické
projekty - splňují kritéria hodnocení souladu se strategií a významu projektu ve vysoké míře. Tento názor odboru strategického rozvoje má pro vedení města
doporučující charakter. Průběžně navrhovat zařazení těchto projektů do Akčního plánu bude rada města, přibližně jednou ročně bude Akční plán a jeho
aktualizace schvalovat zastupitelstvo města.
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Obrázek 2 Schéma priorit a strategických cílů Strategického plánu (vlastní zpracování)
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3 Akční plán
Akční plán je strukturován dle strategických cílů Strategického plánu. Pro každý cíl jsou uvedeny dva typy strategických intervencí (viz body č. 1 a 2) a
návaznost na vlajkové projekty (pokud existuje). Vlajkové projekty jsou konkrétní strategické projekty nebo inspirativní projektové náměty, stejně tak to
mohou být i soubory projektů a aktivit, které významně naplňují Strategický plán.
1. Strategické projekty - projekty v různé fázi připravenosti, mají definovaného nositele, rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování, je
stanoven garant přípravy a realizace, u projektu již alespoň začala předprojektová příprava. Tyto projekty byly projednány vedením města.
2. Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti - u těchto
projektových námětů není prozatím určen jejich nositel, investor, rozpočet, harmonogram, projektový tým apod. - projektové náměty jsou zde
uvedeny, jelikož významně naplňují cíle Strategického plánu a mají značný dopad na město Ostravu - zájmem vedení města společně s Magistrátem
je v blízké době určit nositele a ověřit realizovatelnost projektu a možnosti financování.

13

3.1 Vlajkové projekty
Jako vlajkové projekty jsou označeny strategické intervence, které po projednání s vedením města a řídícím výborem tvorby Strategického plánu
reprezentují nejvýznamnější projekty plánované v každém strategickém cíli. Jedná se o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města,
současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a současně se od nich dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové
indikátory Strategického plánu. Prostřednictvím vlajkových projektů je zároveň komunikováno zaměření jednotlivých cílů směrem k veřejnosti, jejich
realizace bude mít současně vliv na vnímání úspěšnosti naplňování Strategického plánu jako celku. Vlajkové projekty níže v tabulce jsou dále v dokumentu
blíže rozepsány v rámci jednotlivých projektů a projektových námětů v Akčním plánu.

PRIORITA

Metropole
regionu

STRATEGICKÝ CÍL

SC 1 Propojit město
dovnitř i se světem

VLAJKOVÉ PROJEKTY
● Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon
2020).
● Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí.
● Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka.
● Výstavba nové koncertní haly (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy).
● Nové expozice v ZOO Ostrava.
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● Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro
podnikání, pro technické a technologické vzdělávání).
● Výstavba haly pro míčové sporty.
● Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury.
● Projekt městské lanovky.
● Revize statutu města.
● Výstavba Severního spoje
SC 2 Oživit historické
centrum města
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Bohatství
v lidech

SC 3 Být centrem
prvotřídního vzdělávání

SC 4 Zlepšit prostředí pro
rozvoj podnikání

●
●
●
●
●

Rekonstrukce historické budovy městských jatek - přeměna na kulturní centrum.
Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka.
Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky).
Revitalizace Černé louky.
Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice.

●
●
●
●
●

Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny.
Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity.
Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Fotbalová akademie Bazaly - moderní tréninkové centrum.
Grantové schéma na podporu talentů.

●
●
●
●
●
●
●

Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice).
Příprava nové průmyslové zóny Ostrava-Hrušov.
Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky.
Sdílko - projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců.
Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele.
Rozvoj Vědecko-technologického parku Ostrava pro podporu inovačního podnikání.
Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě
Ostrava.
● Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.
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SC 5 Podporovat
komunitní život a zapojit
občany do správy města

Zdravé město

SC 6 Kultivovat prostředí
pro život všech generací
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SC 7 Přiblížit město přírodě

● Grantové schéma na revitalizaci veřejného prostoru.
● Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní
aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu.
● FajnOVA - platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města.
● Participativní rozpočtování městských obvodů.
● Revitalizace Náměstí republiky.
● Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj
města.
● Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory.
● Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky MHD, lavičky, odpadkové koše, atd.).
● Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní - Ostrava-Jih.
● Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklo dopravy.
● Rozvoj Městské nemocnice Ostrava.
● „Refill“ - dočasné využití nevyužitých prostor (mezinárodní projekt v síti URBACT).
● Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční).
● Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě.
● Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro
kočárky a handicapované občany).
● Bikesharing a podpora čisté mobility.
● Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody.
● Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy.
●
●
●
●
●

Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu.
Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí.
Dokončení sanace Lagun Ostramo.
Kandidatura na European Green Capital.
Podpora výměny lokálních topenišť.
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3.2 Strategické projekty
3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020)
“In Focus“ regionální talent
management

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor
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Identifikace projektů pro plánování a
řízení aktivit a procesů, které lákají do
města / regionu talentované, vzdělané a
kvalifikované obyvatele s důrazem na
zkvalitňování brand managementu,
marketingu a služeb.

Tvorba
akčního
plánu

2016-2018

1,6 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Studie

Od roku 2020
(inv. DPO)
Od roku 2025
(inv. SŽDC)

5 000 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU /
národní zdroje
(SŽDC) /
rozpočet SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí
Přestupní uzel Hl.
nádraží rekonstrukce
budovy vlakového
nádraží (SŽDC),
rekonstrukce
tramvajové smyčky
(Estetizace
vstupních bran do
regionu)

Správa
železniční
dopravní
cesty,
Dopravní
podnik
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Generální rekonstrukce nástupišť a
tubusů Hlavního nádraží. Úprava a
rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí
k dosažení úplné bezbariérovosti,
estetizace veřejného prostoru.
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Přednádraží
Ostrava-Přívoz,
terminál Jirská
(Estetizace
vstupních bran do
regionu)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Výstavba autobusového terminálu
určeného převážně pro příměstské spoje,
končící na Hlavním nádraží.

Dokument.
pro
provedení
stavby

Od roku 2017 10,5 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Přednádraží
Ostrava-Přívoz,
prodloužení ulice
Skladištní

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Komunikační propojení ulic Nádražní a
Hlučínské. Vhodnější příjezd regionálních
spojů na Hlavní nádraží a dopravní
odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové,

Dokument.
k územnímu
řízení

Od roku 2018 28,6 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Ostravské muzeum
MHD

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Výstavba interaktivního muzea MHD
v prostoru před Hlavním nádražím.
Využití stávajících historických objektů.

Investiční
záměr

Od roku 2018 349,1 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba nové koncertní haly (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy)
Koncertní sál a
rekonstrukce
Domu kultury
města Ostravy

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast kultury

Přístavba koncertního sálu Domu kultury
města Ostravy (architektonická soutěž).
Spolupráce s MSK a MKČR.

Arch. soutěž

Od roku 2019 1 300 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Realizace

Od roku 2017

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nové expozice v ZOO Ostrava
Areál ZOO energie

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast životního
prostředí

Opatření ke zkapacitnění zásobení ZOO
el. energií pro její další rozvoj (výstavba
nových pavilonů).

149,9 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 - AKČNÍ PLÁN

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba haly pro míčové sporty
Hala pro míčové
sporty

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sportu

Výstavba nové haly pro míčové sporty na
území města Ostravy

Studie, výběr
lokality

Od roku 2018 45 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury
Dokončená
MSK, ŘSD,
prodloužená Rudná SMO,
MOb
Poruba

18

Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy

Propojení části Ostravy a vazba na okolní
města, odklon hlavní tahů z centrální
zabydlené části Poruby - spolupráce na
dotažení projektu.

Realizace

2012-2019

3 228 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)

Investiční
záměr

Od roku 2020 600 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
soukromý
investor)

Jednání na
úrovni
pracovních
skupin

Od roku 2016 n.a.
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Projekt městské lanovky
Lanovka (DOVZOO)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Lanová dráha spojí turistické atraktivity
města – Dolní oblast Vítkovice, Černou
louku a ZOO. Hlavním cílem projektu je
zvýšení atraktivity a turistického ruchu
města.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města
Revize statutu
města

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Zefektivnění řízení a správy města, revize
dělby kompetencí mezi statutární město
a městské obvody, včetně zpřehlednění
pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený
rozvoj všech městských částí.
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Severního spoje
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MSK - Komunikace
- Severní spoj

Správa
silnic
Moravsko
slezského
kraje

Magistrát města
Ostravy, člen rady pro
oblast dopravy

Významné komunikační propojení centra
města a Poruby, které odlehčí dopravě na
přetížených ulicích Opavské a Rudné.

Dokument.
k územnímu
řízení

Od roku 2020 1 383 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)

Prodloužená
Porážková IV.

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady pro
oblast dopravy

Stavba podél koridoru žel. tratě doplňuje
komunikační rošt centra města a
navazuje na realizovaný úsek ul.
Porážkové. Cílem stavby je odlehčení ul.
Nádražní a Poděbradovy.

Investiční
záměr

Od roku 2019 150 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)
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3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce historické budovy městských jatek - přeměna na kulturní centrum
Revitalizace
historické budovy
jatek
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Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Rekonstrukce objektu pro budoucí
využití.

Arch. soutěž

Od roku 2018 150 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Arch. soutěž

Od roku 2019 Dle výsledku
soutěže
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Arch. studie

Od roku 2020 Dle výsledku
soutěže
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka
Proměna nám.
Msgre. Šrámka

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Estetizace prostranství a redukce
parkovacích ploch a dopravy v okolí
katedrály (na základě architektonické
soutěže)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky)
Lauby Pivovarská Muzejní

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Architektonická studie pro budoucí
využití proluky nazvané „Nové Lauby“
(mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Černé louky
Černá louka dočasné řešení
(VO, lavičky,
sadové úpravy)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu a člen
rady města pro oblast
dopravy

Úprava chodníků, veřejného osvětlení,
Projektová
pořízení mobiliáře. Nová výsadba zeleně a dokument.
revitalizace stávající

Od roku 2017 10 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice
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Napojení DOV na síť Statutární
cyklostezek podél
město
Ostravice
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu

Napojení národní kulturní památky Dolní
oblast Vítkovice na síť cyklostezek (lávka
pro cyklisty a pěší přes Ostravici).

Studie

Od roku 2018 20 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SFDI)

Revitalizace
veřejného prostoru
ulice Umělecké

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu

Estetizace prostranství a redukce
parkovacích ploch a dopravy v okolí
Domu umění (na základě architektonické
soutěže).

Arch. soutěž

Od roku 2019 Dle výsledku
soutěže
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Statutární
město
Ostrava
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3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Dokument.
pro stavební
povolení

n.a.

1 000 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
MSK)

Studie

2019-2021

1 400 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Studie

Od roku 2018 200 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Moravskoslezská
vědecká knihovna
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MS kraj /
SM
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor,
náměstek pro oblast
školství

Vybudování nové vědecké knihovny
regionálního významu dle plánu na
realizaci tzv. “Černé kostky”.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity
Fakulta umění a
fakulta tělesné
výchovy v centru
města

Ostravská
univerzita

Magistrát města
Ostravy, primátor,
náměstek pro oblast
školství

Výstavba nové fakulty v prostorách Černé
louky

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fotbalová akademie Bazaly - moderní tréninkové centrum
Bazaly - fotbalová
asociace tréninkové
centrum pro
mládež

Vítkovice
Aréna

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sportu

Přestavba stadionu na tréninkové
centrum pro mládež.
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma na podporu talentů
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Program na
Statutární
podporu vzdělávání město
a talent
Ostrava
managementu
v oblasti
technických a
přírodních věd

Magistrát města
Ostravy, primátor,
náměstek pro oblast
školství

Program na podporu vzdělávání a talent
managementu v oblasti technických a
přírodních věd na území statutárního
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí
2018

Program
vyhlášen

2017-2018

40 mil. Kč ročně
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Klíče pro
budoucnost našich
dětí ve školských
zařízeních města
Ostravy II

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast školství

Rozšíření, modernizace a zkvalitnění
zájmového vzdělávání dětí a mládeže podpora technického a přírodovědného
vzdělávání, podpora řemesel, IT a
multirobotiky, včetně zajištění
bezbariérového přístupu

Dokument.
pro
provedení
stavby

2017-2018

11 mil Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Statutární
město
Ostrava,
náměstek
pro oblast
školství
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3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Studie

Od roku 2017 200 mil Kč.
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Dokument. k
územnímu
řízení

Od roku 2018 1 772 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO/národní
zdroje)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice)
Řemeslný
inkubátor
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Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Projekt podpory řemeslné výroby a
začínajících podnikatelů. 1. etapa
projektu je již zahájena (veřejná / fajna
dilna).

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava nové průmyslové zóny Ostrava-Hrušov
Rozvojová lokalita
Hrušov

DIAMO

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Příprava a následný rozvoj průmyslové
zóny v Hrušově (výkupy pozemků,
výstavba infrastruktury).

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky
Rozvojový fond na
podporu výstavby
podnikatelských
nemovitostí pro
malé a střední
podniky

Statutární
město
Ostrava /
ČMZRB

Magistrát města
Ostravy, primátor

Vytvoření rozvojového fondu na podporu
výstavby podnikatelských nemovitostí
pro malé a střední podniky a jeho
implementace (ve spolupráci s
Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou)

Studie
realizovatelnosti

Od roku 2018 500 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj vědecko-technologického parku Ostrava pro podporu inovačního podnikání
Rozvoj vědeckotechnologického
parku Ostrava

MS kraj /
SM
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Rozvoj Vědecko-technologického parku
Ostrava, a.s. jako systematické podpory
inovačního podnikání
v Moravskoslezském kraji

Příprava

Od roku 2017 30 mil. Kč ročně
(převažující
zdroj financí:
SMO/MSK)

Rozšíření VTP
Ostrava - I. Etapa
(Rozvoj vědeckotechnologického
parku)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Rozšíření vědecko-technologického
parku.

Výběr
lokality

Od roku 2018 172 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO/národní
zdroje)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
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Kolokační centrum
pro výzkum
řídicích,
informačních a
komunikačních
technologií pro
průmysl 4.0

Vysoká
škola
báňská Technická
univerzita
Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava

Platforma pro spolupráci nových
technologických oborů (kybernetika,
strojní inženýrství, informatika,
mechatronika, systémové inženýrství,
automatizace) s cílem provázat jednotlivé
součásti do technologií poptávaných
průmyslovými podniky.

Příprava

2018-2021

315 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské - Technické
univerzitě Ostrava
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Centrum
kompetencí pro
smart řešení

VŠB-TUO
/ MSK /
SMO

Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava

Vytvoření excelentního výzkumného
pracoviště (Národního centra
kompetence) zaměřeného na vývoj
nových technologií a řešení vedoucích ke
zvýšení kvality života s důrazem na
problematiku efektivního využívání
energetických zdrojů a inteligentního
řízení dopravy.

Příprava

2017-2019

1 000 - 1 500
mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Zkvalitnění
podmínek pro
rozvoj
strategických
studijních
programů FS a
FMMI VŠB-TUO

Vysoká
škola
báňská Technická
univerzita
Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava

Cílem projektu je vytvoření
odpovídajícího prostředí pro realizaci
kvalitního výukového procesu v
modernizovaných studijních programech
Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství VŠB-TUO, které
se dlouhodobě potýkají s nedostatkem
prostor pro "těžké stroje", absencí dalších
specifických laboratorních prostor i
odpovídající podpory vzdělávacího
procesu.

Příprava

2018-2020

230 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)
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3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Vyhlášeno
výběrové
řízení

2017-2018

5 mil. Kč ročně
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Tvorba plánu
komunikace
a participace

2017-2023

n.a.
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Probíhá
(Ostrava-Jih,
Poruba,
Mariánské
Hory a
Hulváky)

2016-2023

n.a.
(převažující
zdroj financí:
SMO / městské
obvody)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma na revitalizaci veřejného prostoru
Grantový program Statutární
„Revitalizace
město
veřejného prostoru Ostrava
v Ostravě“
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Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Podpora projektů, které povedou ke
zkvalitnění a postupné revitalizaci
zanedbaných veřejných prostranství se
zapojením veřejnosti.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: FajnOVA - platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města
FajnOVA

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Marketingová platforma pro komunikaci
projektů ve městě a zapojování obyvatel
do správy města.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Participativní rozpočtování městských obvodů
Participativní
rozpočty
městských obvodů

Městské
obvody
statutární
ho města
Ostravy

Starostové městských
obvodů

Využití participativních rozpočtů ve vazbě
na grantová schémata, alokace
prostředků na projekty a záměry
veřejnosti - aktivní zapojení občanů do
rozhodování o části finančních prostředků
z rozpočtů obvodů
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3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Studie

Od roku 2019 300 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO/fondy EU)

Investiční
záměr

2017-2019

Schválení
generelu
rozvoje
Městské
nemocnice
Ostrava

Od roku 2017 1 000 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Náměstí republiky
Přestupní uzel
Náměstí Republiky
(Estetizace
vstupních bran do
regionu)
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Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady pro
oblast dopravy

Úprava dopravního řešení lokality včetně
estetizace veřejného prostoru.
Zkvalitnění přestupních vazeb mezi
jednotlivými druhy MHD, příměstskými
spoji a osobními automobily.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory
Domov pro seniory
Hulváky

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sociálních věcí

Výstavba nového domova pro seniory
s kapacitou cca 100 míst v blízkosti
Komunitního centra.

266 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj městské nemocnice Ostrava
Rekonstrukce a
modernizace
Městské
nemocnice Ostrava

Statutární
město
Ostrava /
Městská
nemocnic
e Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sociálních věcí

Cílem tohoto projektu je přeměna
současné nemocnice na moderní
zdravotnické zařízení, které ve
střednědobém horizontu zajistí
poskytování kvalitní zdravotní péče
občanům z Ostravy a jeho okolí.
Základem pro realizaci je zpracování
Generelu rozvoje a rekonstrukce MNO.
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: “Refill“ - dočasné využití nevyužitých prostor (mezinárodní projekt v síti Urbact)
“Refill“ - dočasné
využití nevyužitých
prostor
(mezinárodní
projekt v síti
URBACT)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, primátor

Projekt Refill usiluje o zavedení
dočasného užívání prázdných prostor
jako běžně dostupné služby v Ostravě. V
rámci projektu vznikne akční plán, který
vyvine konkrétní nástroje na podporu
dočasného užívání v Ostravě.

Tvorba
akčního
plánu

2016-2018

1,2 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)
Vila "Na
Zapadlém"

Statutární
město
Ostrava
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Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy a náměstek
pro oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu

Oprava chátrajícího objektu na ul. Na
Zapadlém, přestavba na reprezentativní
vilu města.

Zpracovaný
investiční
záměr

Od roku 2019 53 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě
Prodloužení
tramvajové tratě na
7. a 8. obvod Poruba

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy

Napojení 7. a 8. obvodu Poruby na
tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní
obsluhy území, estetizace veřejného
prostoru.

Dokument.
k územnímu
rozhodnutí

Od roku 2020 900 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

IDS (telematika)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy

Inteligentní řízení dopravy ve městě,
vybavení křižovatek moderními řadiči.
Pořízení navigačních tabulí, preference
emergency složek.

Úprava
zadávací
dokument.

Od roku 2018 100 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a
handicapované občany)
Vozy MHD na
alternativní pohon

Dopravní
podnik
Ostrava
a.s.

Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy

Nákup vozů MHD - tramvaje, trolejbusy,
elektrobusy. Jedná se o obnovu vozového
parku zejména v kontextu jeho
modernizace a zvýšení komfortu pro
cestující.

Připravena
poptávka

2017-2020

680 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

35 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility
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Bikesharing Ostrava

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Systém veřejného sdílení kol. Pilotní
nasazení projektu v centru města.

Tvorba
zadávací
dokument.

2017

Vybudování
dobíjecích stanic
pro elektromobily

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Vytvoření sítě dobíjecích stanic pro
elektromobily na území města, podpora
čisté mobility.

Studie

Od roku 2018 10 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody
Cyklotrasy,
cyklostezky (4
projekty)

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
investice

Doplnění sítě cyklostezek na území města
Ostravy - Cyklistická stezka Proskovická,
Blanická; Cyklotrasa Y – Průmyslová –
Baarova; Cyklotrasa M přes Svinovské
Mosty; Cyklostezka Nová Ves – vodárna)

Různý

2017-2020

140 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy
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Parkoviště, smyčka
Hlučínská

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady pro
oblast dopravy

Záchytné parkoviště P+R pro automobily
ze směru od Petřkovic a Hlučína, přestup
na MHD.

Investiční
záměr

Od roku 2018 20 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Parkovací dům u
MNO

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Výstavba parkovacího domu u Městské
nemocnice Ostrava. Část kapacity po
lékaře, část kapacity P+R (návaznost na
terminál Nám. Republiky).

Projektová
dokument.

Od roku 2018 585 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO/fondy EU)

Centrum pro rodinu
a sociální péči v
areálu bývalé
nemocnice Zábřeh

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sociálních věcí

Výstavba centra pro rodinu a sociální péči
v Zábřehu

Dokument.
k územnímu
rozhodnutí

Od roku 2018 64,2 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Transformace
Dětského centra
Domeček

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sociálních věcí

Výstavba dětského centra a zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc.

Investiční
záměr

Od roku 2018 120 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Transformace
pobytových služeb
Čtyřlístek

Statutární
město
Ostrava,
Čtyřlístek

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sociálních věcí

Výstavba rodinných domů pro klienty
Čtyřlístku v různých lokalitách Ostravy.

Projektová
dokument.

Od roku 2018 270 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Domov pro seniory
Korýtko

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu

Rekonstrukce stávajícího objektu domova
pro seniory Korýtko.

Příprava
realizace

2017-2018

65,8 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)
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Sportovní areál
Poruba rekonstrukce

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sportu

Rekonstrukce sportovního areálu Sareza v
Porubě

Investiční
záměr

Od roku 2017 21 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Komplexní
rekonstrukce
Divadla J. Myrona

Národní
divadlo
Moravsko
slezské

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast kultury

Soubor dílčích stavebních opatření
vedoucí ke zlepšení kvality divadla
(úprava soc. zařízení, vnitřního vybavení,
oprava fasády a výměna oken)

Investiční
záměr

Od roku 2018 300 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Nová střelnice v
Nové Vsi

Statutární
město
Ostrava a
Policie ČR

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sportu

Výstavba nové střelnice ve spolupráci
s Policií ČR.

Studie

Od roku 2018 66 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Rekonstrukce
tramvajových
nástupišť Kotva

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast dopravy

Úprava dopravního řešení křižovatky u
Kotvy, rekonstrukce tramvajových
nástupišť, estetizace veřejného prostoru

Dokument.
k územnímu
rozhodnutí

Od roku 2017 41 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Terminál Hulváky,
II. Etapa

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast dopravy

Vybudování tramvajových nástupišť
v blízkosti terminálu Hulváky, zlepšení
bezpečnosti a přestupních vazeb.

Dokument.
k územnímu
rozhodnutí

Od roku 2018 108 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Sportovní areál U
Cementárny II.
etapa

SAREZA

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast sportu

Rozšíření sportovního areálu u
Cementárny (in-line dráha, kurty…)

Příprava
realizace

2017

71 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)
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3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”
Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem
Název projektu

Nositel /
investor

Garant

Popis

Stav

Předpoklad
realizace

Předpokládané
náklady

Tvorba
strategie

2017

780 tis. Kč
(převažující
zdroj financí:
SFŽP)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu
Adaptační strategie Statutární
statutárního města město
Ostravy na dopady Ostrava
a rizika vyplývající
ze změny klimatu
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Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Tvorba adaptační strategie města vč.
akčního plánu - příprav území města, jak
čelit klimatické změně

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí
Revitalizace
lesoparku Benátky
a Hulváckého
kopce

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Úprava stávající a výsadba nové zeleně,
vybudování komunikačního propojení pro
cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28.
Října. Úprava rybníků a výstavba výletní
restaurace v oblasti Benátek.

Investiční
záměr

Od roku 2018 100 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)

Revitalizace
Pustkoveckého
údolí

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Úprava stávající a výsadba nové zeleně,
regulace toku, rekonstrukce komunikací a
mostků

Příprava
investičního
záměru

Od roku 2018 20 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
hledá se)
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení sanace Lagun Ostramo
Nápravná opatření
- laguny Ostramo

DIAMO

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Dosažení finální sanace lagun Ostramo a
regenerace území.

V realizaci

Od roku 2017 1 500 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)

Příprava
kandidatury

2017-2020

300 tis. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

n.a.
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kandidatura na European Green Capital
Ostrava, kandidát
na titul European
Green Capital 2020

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Příprava a realizace kandidatury Ostravy v
soutěži European Green Capital 2020.

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť
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Kotlíkové dotace grantové schéma

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Realizace kotlíkových dotací na snížení
emisí z lokálních zdrojů.

V realizaci

2016-2018

Rekonstrukce
objektu Střelniční

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast investic

Pilotní projekt v návaznosti na koncept
chytrého města (“Smart City“)
hospodařící se zdroji energie a
adaptačními opatřeními s akcentem
trvalé udržitelnosti a využití nových
technologií pro provoz bytového domu.

Veřejná
zakázka na
projektovou
dokumentaci

Od roku 2018 37 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
fondy EU)

Využití řek
Ostravice, Odry a
Opavy pro
rekreační plavbu

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, člen rady
města pro oblast
dopravy

Soubor opatření vedoucí k rekreačnímu
splavnění řek na území města Ostravy
(úpravy jezů, tábořiště, nástupní místa).
Vybudování vodáckého slalomového
kanálu

Studie

n.a.

n.a
(převažující
zdroj financí:
hledá se)
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Revitalizace
nábřeží řeky
Ostravice

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstkyně
pro oblast ochrany
životního prostředí

Revitalizace nábřeží v úseku od mostu
Miloše Sýkory po hradní lávku. Dojde k
estetizaci prostoru vybudováním
vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře,
výsadbou nové zeleně atd.

Projektová
dokument.

2018

43 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
SMO)

Sběrač B do
Radvanic

Statutární
město
Ostrava

Magistrát města
Ostravy, náměstek pro
oblast hlavního
architekta a
stavebního řádu

Vybudování kanalizačního sběrače

Veřejná
zakázka na
zhotovitele

Od roku 2018 293 mil. Kč
(převažující
zdroj financí:
národní zdroje)
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3.3 Inspirativní projektové náměty
3.3.1 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka
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Rozvoj letiště ve
spolupráci
s Moravskoslezským
krajem

Statutární
město
Ostrava /
Moravskoslezský kraj

Užší spolupráce s Moravskoslezským krajem na rozšíření leteckých linek z letiště
Ostravy Mošnova. Zkrácení doby cestování do a z Ostravy letadlem. Přímé linky do
hlavních dopravních uzlů, navazující spoje. Zlepšený komfort odbavení a cestování.
Snadný, rychlý a pohodlný spoj z a na letiště. Snadná a efektivní objednávka celé
dopravy až na místo v jednom kroku. Dochvilnost spojů, profesionalita a vysoká
úroveň všech služeb (včetně infrastruktury) během celé doby přepravy.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu /
Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Jiří Závada)

Komunikační strategie
města

Statutární
město
Ostrava

Vytvoření a realizace jednotné koncepce marketingu města, řízení značky města
Ostravy ve spolupráci s partnery v regionu. Řízení značky cílí na všechny obyvatele
města a kraje, specificky na talenty, investory a turisty. Řízení značky pomůže také
místním exportérům k podpoře jejich aktivit na zahraničních trzích. Ke zlepšení
image Ostravy nestačí „lepší balení“, k tomu je potřebné zlepšení obsahu a tedy
konkrétní dobrá zkušenost obyvatel i návštěvníků s tím, jak se Ostrava mění k
lepšímu.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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Řízení realizace koncepcí
a strategií na území
města

Statutární
město
Ostrava

Revize, iniciace a především realizace již platných koncepcí a strategií města
Podnět z pracovních
(uvedených v příloze č. 3 Strategického plánu), především v oblasti udržitelné
skupin tvorby plánu
mobility, místních akčních plánů pro vzdělávání, komunitního plánu, koncepce
kulturních a kreativních průmyslů, strategie sportu a koncepce statické dopravy.
Vznik koncepce pro adaptaci na klimatické změny. Uplatnění konceptu “chytrých”
a také “zdravých” měst. Institucionální zajištění realizace strategie – interně na
Magistrátu nebo externě, s důrazem na kontinuitu, odbornost, zodpovědnost a
měřitelné výsledky. Příprava a uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního
urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech
městských částech a ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy
městský architekt). Vznik studie dlouhodobých dopadů na hospodaření a rozvoj
města v kontextu smršťování a úbytku obyvatel. Revize statutu města a nastavení
strategické spolupráce Statutárního města a velkých obvodů na vyváženém rozvoji
Ostravy. Partnerství při realizaci Regionální inovační strategie, Strategie
restrukturalizace Moravskoslezského kraje a Paktu zaměstnanosti.

Dopravní propojení Dolní
oblasti Vítkovice s
historickým centrem

Statutární
město
Ostrava,
Dopravní
podnik
Ostrava

Vybudování adekvátního komunikačního propojení Dolní oblasti Vítkovice a Nové
Karoliny s centrem Ostravy, např. nová linka MHD (DOV - Karolina - centrum - hl.
nádraží), včetně pořízení vozidel a zastávek, příp. propojení pomocí lanové dráhy,
cyklostezka apod.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

O ucelenou prostorovou studii opřená modernizace dopravních terminálů a
příjezdů do města zahrnující modernizaci hlavního nádraží, komplexní přeměnu
Náměstí republiky, revitalizaci území mezi Svinovským vlakovým nádražím a
terminálem pro veřejnou dopravu, dobudování prodloužené Rudné, vyřešení
systému parkování ve městě a zkvalitnění navigace po městě, včetně cizojazyčných
nápisů a služeb pro návštěvníky regionu a koncepční zkvalitnění veřejného
prostoru na příjezdových tazích do Ostravy.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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Estetizace vstupních bran Statutární
do regionu
město
Ostrava
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Ulice Opavská - důstojný
vjezd do metropole
regionu

Statutární
město
Ostrava

Ulice Opavská ze směru od Opavy představuje jeden z vjezdů do Poruby, v aktuální
situaci je lemována volnými pozemky, částečně nevhodnou zástavbou
zahrádkářskou kolonií a nepředstavuje tak důstojný vjezd do města metropolitního
charakteru z tohoto směru. Pozemky nejsou vhodně rozvojově využité, možnost
jejich využití k rozvoji vědeckotechnologického centra při VŠB. Dále chybí
propojení výstavby Nového Pustkovce a obvodů Poruby a vysokou školou. Cílem
by tak mělo být využití přilehlých pozemků k rozvoji této části Ostravy a s tím
související změna této části ulice Opavské na městskou třídu postupně přecházející
do hustější zástavby Poruby. Doporučena je příprava území. Výkupy pozemků a
příprava stavebních ploch a infrastruktury pro zástavbu soukromých investorů.

Návrh na fajnOVý
projekt (Zuzana
Bajgarová, MOb
Poruba)

Národní bezpečnostní
centrum Ostrava - NBCO

n.a.

S využitím výjimečných a jedinečných podmínek vybudovat v Ostravě (a v kraji)
Národní bezpečnostní centrum, které efektivně využije, propojí a dále rozvine již
existující aktivity a instituce pro školení a výcvik všech bezpečnostních složek.
Jedná se o propojení a využití: VŠB-TU- Fakulta bezpečnostního inženýrství - jediná
v ČR; Bezpečnostní klastr - jediný v ČR; Integrovaný záchranný systém - špičkový v
ČR; Báňská záchranná služba - jedinečná; značný rozsah brownfieldů (doly a jejich
zařízení, poddolovaná území, vybudovaná a nevyužitá technická i dopravní
infrastruktura, ...) vhodných k úpravě a využití pro praktický výcvik všech
bezpečnostních složek - armády, policie, hasičů, protiteroristických a zvláštních
jednotek, záchranářů, zdravotníků, aj.; Letiště Leoše Janáčka s vysokými parametry
pro nejnáročnější podmínky výcviku i provozu; OU - Lékařská fakulta - zaměření na
rozvoj specializovaného oboru - traumatologie; tradiční Dny NATO v Ostravě a na
letišti. (Celkově velký synergický efekt.).

Návrh na fajnOVý
projekt (Petr Czekaj,
Sdružení pro rozvoj
MSK, MSPakt)

Využití důlních vod

Statutární
město
Ostrava /
soukromý
investor

Využití důlních vod z dolů v tzv. ostravské dílčí pánvi pro energetické, průmyslové
případně rekreační využití.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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3.3.2 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice
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Koncepce rozvoje Nové
Karoliny

Statutární
město
Ostrava

Plánem je území co nejvíce majetkově scelit (navrácení pozemků z nerealizovaných Podnět z pracovních
etap výstavby Karoliny) a vykoupit areál Eurovia (oblast mezi Trojhalím, DOV a
skupin tvorby plánu
Ostravicí) pro následný rozvoj lokality.

Kostelní náměstí a
Biskupská zahrada

Statutární
město
Ostrava a
Biskupství
ostravskoopavské

Úprava prostranství, zeleně a parkoviště, návaznost na pěší zónu a ul. Pivovarskou
(komunikace a spolupráce s biskupstvím)

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Mappingová show
(vizualizace německého
domu), tam kde kdysi
stával

Statutární
město
Ostrava

Na dnešním volném místě, kde kdysi německý dům stával, by bylo hezké a naučné
lidem ukázat pomoci mappingové show jak stavba kdysi vypadala. Bylo by hezké
tímto způsobem oživit i jiné, již zaniklé stavby. Bohužel znovupostavení by bylo
nákladné, ale při dnešní technologii alespoň takhle vzkřísit starou a krásnou
Ostravu.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Pavel Stöhr)
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3.3.3 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Fakulta stomatologie
Ostravské univerzity
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Ostravská
univerzita

Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity,
včetně vybudování infrastruktury.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro
podnikání, pro technické a technologické vzdělávání) (strategický cíl 1)
Experimentální učení s
využitím Světa technicky

Dolní oblast
Vítkovice /
Statutární
město
Ostrava /MS
kraj

Rozvoj vzdělávacích programů pro experimentální, zejm. neformální vzdělávání,
rozvoj nových přístupů. Rozšíření a příprava nových aktivit realizovaných Světem
techniky s cílem na místní úrovni budovat systémový přístup a propojovat funkčně
formální a neformální výuku např. i s cílem popularizovat technické a
přírodovědné vzdělávání, a na regionální a přesregionální úrovni oslovit
prostřednictvím rozmanité nabídky širší cílovou skupinu.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Evropské centrum
excelence pro rozvoj
kompetencí

n.a.

Výzkumné a vývojové centrum pro rozvoj specifických (profesních) i
Podnět z pracovních
přenositelných kompetencí (uplatnitelných napříč různými sektory ekonomiky).
skupin tvorby
Výstupy činnosti směřují jak do počátečního i celoživotního vzdělávání. Identifikace plánu/MSPakt
a příprava vhodných nástrojů, jejich efektivní a systémové vyžití v regionu ve
spolupráci na přípravě mezinárodních programů.
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Ostravský pakt
zaměstnanosti - OPZ

Statutární
město
Ostrava/Sdru
žení pro
rozvoj
Moravskosle
zského kraje

Ostravský pakt zaměstnanosti - vytváření a rozvoj komunikační platformy založené Návrh na fajnOVý
na efektivním partnerství veřejné správy/města, zaměstnavatelů a vzdělavatelů na projekt (Jan Beneš,
trhu práce v Ostravě a v MSK (nelze zcela oddělit). K tomu využít výsledky analýzy v Petr Czekaj)
prioritě B: Bohatství v lidech. OPZ generuje, posuzuje a navrhuje k realizaci
strategické aktivity a projektové záměry k propojení zájmů všech partnerů na trhu
práce v Ostravě a okolí. OPZ zajistí dlouhodobou kontinuitu strategických a
rozvojových záměrů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a posílí jejich nezávislost
na politických změnách. (Podrobněji lze rozpracovat celý projekt s využitím více
než pětiletého fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti www.mspakt.cz.)

Projekt „Rodilí mluvčí do
škol

Statutární
město
Ostrava
/MOb

Vytvořit systém využívání rodilých mluvčích pro školy zřizované statutárním
městem Ostrava minimálně pro jazyky anglický, německý a ruský.

Návrh na fajnOVý
projekt (MOb Slezská
Ostrava)

Vysokoškolský kampus
VŠB-TU Ostrava - místo
veřejného prostoru

VŠB-TUO/
Statutární
město
Ostrava

Projekt zaměřený na problematiku veřejného prostoru a univerzitního kampusu
VŠB-TU Ostrava. Slovní spojení „univerzita jako místo veřejného prostoru“ se v
posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen samotných vysokých škol,
ale také urbanistů a architektů, problematika často obsahově spojuje s tak zvanou
„třetí roli univerzit“. “Campus” je definován jako souvislý areál vysoké školy
(univerzity). Univerzitní kampus zahrnuje veřejné budovy, posluchárny, učebny,
knihovny, laboratoře, zelené plochy, sportoviště a ubytovací kapacity – studentské
koleje a další nutnou infrastrukturu. Typický kampus má rozlohu mnoha hektarů a
zpravidla bývá situován na okrajích měst a sídel. Hlavní předností je, že v kampusu
se soustřeďuje vzdělávání, výzkum, bydlení, sport i kultura. Jestliže koncentrujeme
do jedné vybrané lokality řadu lidských činností, pak lze vyvodit, že všechny tyto
činnosti jsou smysluplné a vedou k naplnění vizí univerzit a vytvářejí veřejný
prostor a oživují město jako takové. Výstup projektu: urbanisticko-architektonické
studie mladých architektů do 30 let a studentů studijního programu Architektura a
stavitelství, zapojení mladých architektů do problematiky města, prezentace
výsledků a studií, výstava, workshop v prostorách Trojhalí, DOV, apod.

Návrh na fajnOVý
projekt (prof. Ing.
Darja Kubečková,
Ph.D., prorektorka pro
rozvoj a investiční
výstavbu, VŠB-TU
Ostrava)
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Platforma podpory
polytechnického
vzdělávání

Statutární
město
Ostrava

Vytvoření sítě na podporu polytechnického vzdělávání k posílení vzájemné
informovanosti a synergie realizovaných aktivit. Součástí je koordinace
popularizačních aktivit (kroužky, tábory, ad.).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Nové univerzitní obory
pro inteligentní
specializaci

Statutární
město
Ostrava /
Moravskoslezský kraj

Příprava lidských zdrojů pro rozvoj oborů definovaných v rámci regionální přílohy
Strategie inteligentní specializace, případné užší zacílení na úrovni města na
specifické segmenty ekonomiky. Intenzifikace kroků směřujících k naplnění potřeb
zaměstnavatelů v těchto specifických oborech v budoucnu (s vazbou např. i na
lákání talentů).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Duální vzdělávání v
odborném školství

Moravskoslezský kraj /
statutární
město
Ostrava

Cílem záměru je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, posílení komplexní Podnět z pracovních
cílené provázané spolupráce ZŠ a SŠ s podniky společnou realizací aktivit v oblasti
skupin tvorby plánu
rozvoje odborných kompetencí žáků a oblasti popularizace technických oborů.
Dále motivovat žáky k setrvání v technickém oboru a zvýšit počet absolventů
nastupujících do technických profesí, na které je připravila škola. Koncept využívá
prvků duálního vzdělávání.

Síť služeb kariérového
poradenství

Moravskosle
zský kraj /
statutární
město
Ostrava /
Úřad práce
ČR

Projekt umožní vytvoření kapacit k poskytování standardizovaného kariérového
poradenství v síti akreditovaných center (individuální a skupinové poradenství), a
dále samoobslužné kariérové poradenství a plánování s využitím on-line
sebehodnotících aplikací a e-learningových programů. K porovnání vlastních a
požadovaných dovedností budou využity generické kompetenční modely
vybraných sektorů a profesí – viz projekt Regionální observatoř trhu práce. Tyto
služby budou provázány s existujícími službami profesionálních personálních
serverů a personálních agentur. Využití sítě ke kariérovému poradenství pro cílové
skupiny: žáci a studenti, zaměstnanci a zájemci o změnu zaměstnání,
nezaměstnaní.
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Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
(MS Pakt)
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Kompetence pro život
jako součást výuky v ZŠ

Moravskoslezský kraj /
statutární
město
Ostrava

Systémová aplikace nástroje na rozvoj měkkých kompetencí v běžných
předmětech na základních a středních školách, včetně programu na přípravu
pedagogických pracovníků pro využití těchto vzdělávacích programů a aplikaci
moderních přístupů ve vzdělávání.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
(MS Pakt)

Yes, I Do

Moravskoslezský kraj /
statutární
město
Ostrava

Systémový přístup k rozvoji jazykových kompetencí na všech úrovních
vzdělávacího systému. Vývoj a implementace nástrojů pro výuku a příprava
pedagogů či školitelů. Cílem je zvýšení úrovně jazykových kompetencí občanů
města v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů i zahraničních investorů.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
(Moravskoslezský kraj)

AdTech - Rozvoj
kreativity s využitím 3D
tisku

Moravskoslezský kraj /
statutární
město
Ostrava

Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu žáků a studentů ZŠ, SŠ i VŠ na Podnět z pracovních
zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření skupin tvorby plánu
vícestupňového vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Cílem je (MS Pakt)
rozvíjet kreativní tvoření žáků a studentů a jejich obecné dovednosti pro uplatnění
v technických oborech a rozvíjet také jejich profesní dovednosti související s
využíváním aditivních technologií jako moderního odvětví významně zvyšující
uplatnitelnost na trhu práce.
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3.3.4 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Sdílko - projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců
Sdílko
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Statutární
město
Ostrava /
Městské
obvody

Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí
zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného
prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci
rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné
správy obyvatelům města.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele
Vozovna Poruba - chytrá
čtvrť

Statutární
město
Ostrava

Vytvoření nové čtvrti - chytré čtvrti, inteligentní město, kvalitní architektura,
chytré technologie, kombinace bydlení, podnikání, ve vazbě na VŠB, kvalitní
veřejný prostor. Prvním krokem studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají
a autobusů a změna územního plánu lokality.

Návrh na fajnOVý
projekt (Zuzana
Bajgarová, MOb
Poruba)

Síť poradenských služeb
na podporu zahájení
podnikání a rozvoje
malých a
středních firem – s
využitím nejlepších
příkladů dobré praxe

Statutární
město
Ostrava /
Moravskoslezský kraj

Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje malých a
středních firem – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe (např. z JIC) a
existujících základních prvků (CPI, VTP, ARR, BIC).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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Talenty do podnikání

Statutární
město
Ostrava /
Moravskoslezský kraj

Vytvoření nástroje pro identifikaci talentu pro podnikání a rozvoj kompetencí k
podnikavosti na různých stupních vzdělávacího systému, integrace těchto
vzdělávacích prvků do běžné výuky. Nástavbové aktivity pro talentované žáky pro
rozvoj podnikatelských kompetencí v neformálním vzdělávaní.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Řemeslník – Mistr Podnikatel

Moravskoslezský kraj /
statutární
město
Ostrava /
Úřad práce
ČR

Rozvoj manuální zručnosti a řemeslného vzdělávání na základních a středních
školách, včetně zajištění odpovídající infrastruktury, s návazností na programy k
rozvoji kompetencí k podnikání a programy podpory zahájení podnikaní. Zapojení
řemeslníků a mistrů nad 50 let do realizace těchto vzdělávacích programů pro
uplatnění jejich praktických zkušeností, v rámci programů odborné přípravy, i za
účelem vnitrofiremního přenosu know-how ve fázi zapracování nově příchozího
zaměstnance.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Kreativní klastr

n.a.

Multioborové kreativní uskupení, kdy cílem je vytvořit nová kreativní propojení
mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a zástupci
kreativních odvětví. Součástí je vytvoření kreativního centra - nového prostoru k
práci, setkávání, ochytřování, tvoření nebo relaxaci.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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3.3.5 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity,
kvalitní veřejný prostor a novou architekturu
Malá Kodaň

Statutární
město
Ostrava /
organizátoři
akcí
(komunity)

Urbanistická vize/iniciativa propojující zájmy různých aktérů v území i různé typy
funkcí. Cílem je zkultivovat území v souladu s moderními principy urbanistického
plánování a s důrazem na využití veřejného prostoru a jeho aktivní využívání
(kulturní akce, trhy, gastrofestivaly, apod.).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Studentské centrum

Sociální
podnik

Jednalo by se o založení studentské kavárny, která by propojila studenty obou
univerzit, ale také jednotlivých fakult. Skvělá káva z českých malých pražíren za
"rozumnou" cenu, čaj, “fresh“ občerstvení, rychlé připojení WIFI, k dispozici
připojení na tiskárnu a kopírku popř. scanner za režijní ceny. Vybavení přizpůsobit
studentům (popř. vyhlásit soutěž o vybavení kavárny na jednotlivých fakultách).
Dát studentům a nejen studentům možnost mít se kde scházet, diskutovat popř.
řešit studijní věci. Vybudování toho studentského centra přímo v srdci města bych
chtěla tyto mladé lidi přilákat do centra města a přispět k jeho oživení. Prodejem
kávy z malých pražíren podpoříme tyto malé podnikatele a přispějeme k jejich
rozvoji.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Lucie Hoderová)
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Soutěž o nejlepší
studentský projekt pro
Ostravu

Městské
obvody/
Statutární
město
Ostrava

Projekt cílí na komunikaci města se vzdělávacími institucemi - střední školy,
Návrh na fajnOVý
gymnázia, univerzity. Každoročně může vyhlašovat soutěže o nejlepší projekty pro projekt (Tereza
Ostravu na určité téma, které Ostravu aktuálně pálí. Město tak může vzbudit zájem Aubrechtová)
studentů o veřejný prostor ve městě, popř. o dění v něm a získá tak zpětnou vazbu
od studentů z hlediska jejich vnímání daných problémů.

Sheldon

Statutární
město
Ostrava

Nasazení komunikačního nástroje zachycujícího podněty občanů, včetně procesu
jejich vyřizování. Nástroj umožní sledovat postup vyřizování podnětu a průběžně
informovat občana o průběhu a stavu podnětu. V IT se takové skupině nástrojů
říká issue trackery, velmi usnadňují práci s podnětem a umožňují minimalizovat
manuální úkony a zajistí jednoduchou a komfortní komunikaci.

Návrh na fajnOVý
projekt (Jiří Závada)

Sociální akcelerátor

Statutární
město
Ostrava /
SINEC

Systémová podpora a iniciace aktivit v oblasti sociálních inovací a sociální
ekonomiky/podnikání. Zajištění činností formulace poptávky (veřejný sektor,
veřejnost) po sociálních inovacích, podpora vzniku nápadů, jejich posouzení a
poradenství při rozvoji inovace. Podpora udržení nově vzniklých a existujících
podniků, síťování a sdílení know-how.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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3.3.6 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města

48

Vznik platformy pro
koncepční městské
plánování a moderní
architektonický a
urbanistický rozvoj
města

Statutární
město
Ostrava

Příprava a uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu,
zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech městských částech a
ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy městský architekt).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše, atd.)
Estetizace a výměna
Statutární
městského mobiliáře
město
(přístřešky, MHD, lavičky, Ostrava
odpadkové koše, atd.)

Postupná výměna prvků městského mobiliáře podle současného standardu
estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí u obchodního domu “Hlubiňák“ na ulici Horní - Ostrava-Jih
Revitalizace náměstí u
obchodního domu
“Hlubiňák“ na ulici Horní
- Ostrava-Jih

Statutární
město
Ostrava

Revitalizace veřejného prostoru na multifunkční náměstí a nahrazení podchodu
pod ulici Horní bezpečným přechodem.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklodopravy
Rekonstrukce městské
třídy Opavská a 28. října,
město propojené uvnitř,
město pro lidi

Ostravské
komunikace,
Statutární
město
Ostrava,
MSK, DPO

Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi částmi města. Návrhem je:
- vytvoření napojení na okolní ulice
- změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy
- vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky
- vytvoření míst pro zastavení aut
- zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě a zkvalitnění veřejného prostoru
doplněním pásu zeleně do tramvajového tělesa.

Návrh na fajnOVý
projekt (Zuzana
Bajgarová, MOb
Poruba)

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)
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Rekonstrukce vil v areálu
Městské nemocnice
Ostrava

Statutární
město
Ostrava

Rekonstrukce dvou vil (kulturní památky) na ulici Nemocniční a Hornopolní
v areálu Městské nemocnice Ostrava.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Prevence sociálního
vyloučení - účelné využití
bytového fondu města v
letech 2018 - 2020

Statutární
město
Ostrava

Efektivní využívání bytového fondu města s ohledem na demografické změny a
zdravotní stav občanů. Cílem je zajistit bydlení přiměřené počtu členů domácnosti,
změnám a potřebám nájemníků (např. bezbariérové bydlení, dostupná občanská
vybavenost) a zajištění cenové dostupnosti (snížení závislosti na sociálních
dávkách).

Návrh na fajnOVý
projekt (Mgr. Zdeněk
Živčák)

Dotační program Demolice nevhodných
staveb na území města

Statutární
město
Ostrava

Vytvoření fondu na demolice, resp. dotačního programu, či jiné formy finanční
podpory těchto aktivit, jak pro soukromé vlastníky, tak pro město, městské
obvody, příspěvkové organizace a společnosti zakládaném SMO. Nově vzniklé
volné plochy lze využití k nové výstavbě nebo úpravě prostoru, vytvoření kvalitního
veřejného prostoru, zeleň.

Návrh na fajnOVý
projekt (Zuzana
Bajgarová, MOb
Poruba)

Vyřešení dopravy na ul.
Bohumínská (odklon a
zahloubení)

Statutární
město
Ostrava

Vyřešení dopravy na ul. Bohumínská (odklon a zahloubení).

Návrh na fajnOVý
projekt (MOb Slezská
Ostrava)
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Úprava prostranství před
Kotvou a kostelem sv.
Ducha

Statutární
město
Ostrava,
městský
obvod
Ostrava-Jih

Předmětem projektu je úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a
kostelem sv. Ducha v Ostravě - Zábřehu. Tato úprava navazuje na již vytvořenou
studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav ve
vymezeném území a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na
ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti
realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen
městským obvodem Ostrava-Jih.

Návrh na fajnOVý
projekt (Ing. Martin
Bednář, Úřad
městského obvodu
Ostrava-Jih)

Kamerový systém v
Bělském Lese

Statutární
město
Ostrava,
městský
obvod
Ostrava-Jih

Obsahem projektu je vybudování kamerového systému v městském obvodu
Ostrava-Bělský Les. Ve vybraných oblastech dané lokality dojde k vybudování a
instalaci kamerového systému pro jejich monitoring a prevenci kriminality.

Návrh na fajnOVý
projekt (Ing. Martin
Bednář, Úřad
městského obvodu
Ostrava-Jih)

Město bez reklam

Statutární
město
Ostrava

Odstranit reklamní panely, billboardy, reklamy na veřejném osvětlení a
velkoplošné reklamy z fasád domů a mostů, kde by měla vyniknout architektura
města.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Pavel Krpec)

Příběh pro Porubu

Lektiko,
s.r.o.,
statutární
město
Ostrava

Osazení velkoplošných grafik - mapových zobrazení jednotlivých ostravských
lokalit, do plochy chodníků. Vždy každá lokalita ve dvojím provedení: mapa
Stabilního katastru z 1. třetiny 19. století a k tomu současná ortofotomapa téhož
území. Bude doplněno poutači, které budou "animovat" proměnu městských
lokalit a zobrazovat klíčové zájmové body. Doplňkem jsou poznávací a soutěžní
aktivity pro mládež vyššího školního a středoškolského věku - ve spolupráci se
školami ve městě.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Aleš Bajgar, Lektiko,
s.r.o.)

Příběhy budov

Nestátní
neziskové
organizace

Na stavby v neutěšeném stavu by byly umisťovány cedulky (může se dít i virtuálně
na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy. Kdo nese
odpovědnost za neutěšený stav, jaké jsou plány do budoucna atp.

Návrh na fajnOVý
projekt (Tereza
Aubrechtová)
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Statutární
město
Ostrava

Zavedení veřejného internetu a možnosti dobíjení mobilních zařízení ve veřejném
prostoru tak, aby lidé mohli pracovat v parcích a oživili tak veřejné prostory i
během dne.

Návrh na fajnOVý
projekt (Tereza
Aubrechtová)

Reálný manuál veřejného Statutární
prostoru
město
Ostrava

Vytvoření “reálného manuálu“ veřejného prostoru (např. opravit nebo dočasně
upravit cca 1 m2 prostoru na frekventovaných místech ve městě s doprovodnými
informacemi ohledně smyslu daného řešení).

Podnět z pracovních
skupin (Lukáš Výtisk)

Zastřešený freestyle park

Statutární
město
Ostrava

V okolí centra chybí sportoviště, které můžou využívat lidi, co lítají ve vzduchu.
Hybrid skejtparku (jak pro skejt tak i pro BMX kola) s tréninkovým centrem
parkouru a snowboardingu. Součástí parku by byly trampolíny a rampy s
molitanovým dopadištěm.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Monika Jastřembská)

Soutěže pro studenty
fakult architektury na
téma funkčního
veřejného prostoru

Statutární
město
Ostrava

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru
(po vzoru Letní školy architektury 2016 na využití území mezi DOV a Novou
Karolinou).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vytvoření linek mezi
velkými obvody bez
mezizastávek

Dopravní
podnik
Ostrava

Zrychlení MHD - vytvoření páteřních linek mezi velkými městskými obvody bez
mezizastávek.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Konference reSITE v
Ostravě

Statutární
město
Ostrava

Uspořádat mezinárodní konferenci o urbanismu a veřejném prostoru typu reSite v
Ostravě od roku 2017.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Přestupní uzel
Smetanovo náměstí

Statutární
město
Ostrava

Přestupní uzel Smetanovo náměstí - Přestup MHD v souvislosti s úpravou dopravy
na ul. Pivovarská.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vytvoření parkovací
politiky města

Statutární
město
Ostrava

Realizace kvalitní parkovací politiky (progresivní sazby v centru města, zrušení
volných parkovacích kapacit u obchodních center pro nezákazníky, výstavba
parkovacích domů a podzemních parkovišť, apod.).

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
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3.3.7 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”
Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.
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Název projektového
námětu

Potenciální
nositel /
investor

Popis projektového námětu

Předkladatel / autor

Smart Cities

Statutární
město
Ostrava

Zavedení prvků Smart Cities v komponentě Smart Governance, Smart Energy a
Clean Mobility Environment.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

Vodíkové technologie
pro Ostravu

Statutární
město
Ostrava

Mapování předpokladů pro zavádění vodíkových technologií v Ostravě a zapojení
města do přípravy pilotních projektů s celorepublikovým dopadem zaměřených na
reálné využití vodíku jakožto alternativního paliva v dopravě a v hromadných
dopravních prostředcích nebo využití technologie palivových článků v
energetických systémech města pro zajištění jeho budoucích energetických a
environmentální potřeb.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu
(odbor strategického
rozvoje Magistrátu
města Ostravy)

Zelené tratě tramvaji

Dopravní
podnik
Ostrava

Zatravnění tramvajových tratí.

Návrh na fajnOVý
projekt od veřejnosti
(Jiří Schmied)

Vytvoření odpočinkové
zóny kolem Odry v
Ostravě – Výškovicích

Statutární
město
Ostrava,
městský
obvod
Ostrava-Jih

Předmětem projektu je vybudování infrastruktury, resp. mobiliáře kolem Odry v
městském obvodu Ostrava-Výškovice pro trávení volného času chodců a cyklistů a
sportovních aktivit obyvateli. Realizace projektu zahrnuje úpravy pro cyklisty, příp.
bruslaře, mobiliář pro odpočinek, hřiště, posilovací stroje (work-outové hřiště).

Návrh na fajnOVý
projekt (Ing. Martin
Bednář, Úřad
městského obvodu
Ostrava-Jih)
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Splavnění řeky Odry z
Ostravy do Polska

Statutární
město
Ostrava

Splavnění řeky Odry z Ostravy do Polska.

Návrh na fajnOVý
projekt (MOb Slezská
Ostrava)

Revitalizace městských
parků

Statutární
město
Ostrava

Revitalizace městských parků (např. sad Milady Horákové, sad Boženy Němcové)
s využitím funkční zeleně, moderního mobiliáře, vodních prvků, atd.

Podnět z pracovních
skupin tvorby plánu

