PŘÍLOHA EVALUACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2009-2015
Dílčí vize
1. Územní
rozvoj

Strategický cíl
Trvale posilovat
metropolitní
funkce města
1.2
Zvýšit atraktivitu 1.2.1
města novou
architekturou

1.2.2

1.3

Překonat
nekompaktní
strukturu města

1.3.1

1.3.2

Dílčí vize
2. Rozvoj
lidských
zdrojů

Opatření

1.1

Strategický cíl
2.1
Připravit,
přilákat a udržet
vysoce
kvalifikované a

2.1.1

Využívání
architektonických
soutěží pro
významné městské
projekty

Motivace stavitelů a
developerů
k originalitě a vysoké
kvalitě
architektonických děl
Odstranění
nespojitých a
omezujících prvků a
ploch na území
města

Realizace klíčových
projektů pro rozvoj
území města

Opatření
Zajištění špičkových
odborníků pro
realizaci inovativních
projektů

Příklady klíčových projektů
Projekt meziobecní spolupráce obcí
v rámci ORP
Strategie ITI ostravské aglomerace
Určení významných městských projektů
pro použití architektonických soutěží.
Koncertní hala
--Vypisování architektonických soutěží.
Urbanisticko-architektonická soutěž na
revitalizaci Černé louky
Úprava podmínek soutěží typů „Dům
roku“.
Nerealizováno

Určení nespojitých ploch a jejich vhodné
zapojení do organismu města.
Lesopark Benátky (studie)
ÚSES
Dolní oblast Vítkovic
Nová Karolina
Regenerace brownfield Přívoz – Stará
ČOV
Regenerace brownfield Bělský les
--Vytipování a pasportizace „investičních
možností“.
Rozšíření VTP Ostrava Výstavba multifunkčních budov III a IV
Zóna Hrušov
ACT 4 PPP (studie)
--Zahrnutí vodních toků do organismu
města.
Revitalizace řeky Ostravice
Objekty na řece
Revitalizace Komenského sadů
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi
na Havlíčkově nábřeží
Projekt Nové Vítkovice.
Dolní oblast Vítkovice
--Projekt Hrušov.
Zóna Hrušov
Příklady klíčových projektů
IT4INNOVATIONS - Centrum excelence.
IT4INNOVATIONS - Centrum
excelence.
---

PŘÍLOHA EVALUACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2009-2015
tvůrčí odborníky
pro rozvoj
oborů s vysokou
přidanou
hodnotou

2.2

Zajistit lidské
zdroje pro
strojírenské a
další technické
obory

nadregionálního
významu

2.1.2

Zkvalitňování
komunikace mezi
zaměstnavateli a
školami a její využití
k modernizaci
vzdělávacích
programů

2.1.3

Rozvoj tvůrčího
potenciálu dětí a
mladých lidí

2.2.1

Optimální využití
místních obyvatel
pro uspokojení
poptávky firem po
zaměstnancích

MVTC – Moravskoslezské výzkumné a
technologické centrum jako centrum
produkční excelence pro uplatnění
talentů (mozků) ve výzkumu, vývoji a
praktické aplikaci inovací.
MVTC – Moravskoslezské výzkumné a
technologické centrum
--Centrum pokročilých inovačních
technologií při VŠB-TUO.
Centrum pokročilých inovačních
technologií při VŠB-TUO.
--Integrovaný výzkumný ústav
biomedicíny.
Nerealizováno
Každoroční konference a veletrh
pracovních příležitostí „Kariéra+“ a na ni
navazující aktivity.
Realizováno
--Regionální observatoř trhu práce průzkumy, analýzy potřeb sektorů,
firem, vzdělavatelů a studentů.
Částečně realizováno
Svět techniky: Experimentální muzeum
3. tisíciletí.
Svět techniky
--Matematika jinak: příprava vzdělávacích
modulů pro moderní výuku matematiky
na středních školách s vazbou na
aplikace v robotice a informatice.
Nerealizováno
--Vznik multifunkčního centra současného
umění mladé generace, typu Meet
Factory
Galerie Plato
--Animační programy a dětské/rodinné
ateliery v kulturních a vzdělávacích
institucích, zejména galeriích a muzeích.
Klíče pro budoucnost našich dětí
Kariérové poradenství pro zájemce o
zaměstnání (změnu).
Realizováno
--Aktivní práce s neúspěšnými studenty
technických oborů VŠ a SŠ, nabídka
uplatnění.
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2.3

Podporovat
osobní a
profesní
úspěšnost všech
obyvatel
rozvojem jejich
obecně
využitelných
kompetencí

2.2.2

Cílené doplňování
chybějících
zaměstnanců
z externích zdrojů

2.2.3

Rozvoj kvalitního
technického vzdělání
ve školách a
vzdělávacích
organizacích
v procesu
celoživotního učení

2.3.1

Rozvoj schopnosti
obyvatel města ke
komunikaci v
angličtině

Nerealizováno
--Vyšší zapojení nezaměstnaných
z evidence úřadu práce.
Nerealizováno
--Specifické aktivity pro mladé lidi na
odchodu z dětských domovů.
Domy na půl cesty
--Opatření na pracovní zapojení lidí ze
sociálně vyloučených skupin.
Připravena strategie sociálního
začleňování na území Ostravy
Agenturní zaměstnávání cizinců.
Nerealizováno
--Řízená imigrace (nástroj typu „zelená
karta“)
Nerealizováno
--Individuální import pracovních sil
Realizováno
FORTECH: další rozvoj iniciativy
zaměřené na popularizaci technických
oborů u dětí základních škol – příprava
vzdělávacích modulů pro moderní výuku
na základních školách.
Realizováno
--Centrum technické gramotnosti: učebny
sdílené školami (vzdělávacími
institucemi) se zaměřením na jednotlivé
moduly základní technické gramotnosti.
Realizováno (technické učebny a dílny
z ROP MS)
Zlepšení výuky jazyků na všech úrovních
a typech škol.
Realizováno
--Rozvoj mezinárodních škol.
Realizováno
--Aktivity k rychlému zlepšení znalosti
cizího jazyka – vzdělávání absolventů a
další vzdělávání jako nutná podmínka
zachování ekonomického rozvoje kraje.
Realizováno
--Zvýšení motivace obyvatel učit se cizí
jazyk.
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Dílčí vize
3.
Hospodářs
-ký rozvoj

3.1

Strategický cíl
Vytvářet
prostředí pro
dynamický
rozvoj místní
ekonomiky
v klíčových
oborech

2.3.2

Rozvoj měkkých
kompetencí pro trh
práce

2.3.3

Rozvoj lidských
zdrojů ve službách

2.3.4

Kvalitní vzdělávání
v humanitních a
medicínských
oborech

3.1.1

Opatření
Rozvoj firem
v oborech klíčových
pro místní
ekonomiku

Realizováno – informační kampaň na
území města
Centrum excelence pro klíčové
kompetence – využití programů a
certifikovaných trenérů k rozvoji
měkkých kompetencí požadovaných
zaměstnavateli (např. komunikace,
kooperace, flexibilita, podnikavost,
orientace na zákazníka, samostatnost
apod.).
Realizováno
--Zavedení rozvoje měkkých kompetencí
do vzdělávacích institucí v procesu
celoživotního učení.
Realizováno
--Rozvoj měkkých kompetencí
k posilování adaptability zaměstnanců a
nezaměstnaných ve věku nad 50 let.
Realizováno
Rozvoj špičkového odborného školství
ve službách.
Realizováno
--Cílený rozvoj měkkých kompetencí
s vazbou na uspokojování potřeb
zákazníků u zaměstnanců všech
kategorií v oblasti služeb.
Realizováno
Zřízení Právnické fakulty
Realizováno
--Zřízení lékařské fakulty
Realizováno
--Rozvoj studijních oborů humanitního
zaměření.
Realizováno
Příklady klíčových projektů
Přesné strojírenství.
Realizováno
--Automobilový průmysl.
Realizováno
--Materiálové inženýrství.
Realizováno
--Informatika a automatizace.
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3.2

Stát se městem
se špičkovou
kvalitou služeb
ve všech
oblastech
spojených
s rozvojem
místní
ekonomiky a
blahobytu jeho
obyvatel a
návštěvníků

3.1.2

Příprava a realizace
projektů
nadregionálního
významu v klíčových
oborech

3.1.3

Aktivní získávání
významných
investorů v klíčových
oborech.

3.2.1

Rozvoj
outsourcingových
služeb pro firmy a
organizace

Realizováno
--„Green“ technologie.
Realizováno
--Energetika.
Realizováno
--Nanotechnologie (specializace na výše
uvedené obory).
Realizováno
--Biomedicínské inženýrství.
Realizováno
IT4INNOVATIONS – Centrum excelence.
Realizováno
--MVTC – Moravskoslezské výzkumné a
technologické centrum jako centrum
produkční excelence.
Realizováno
--Centrum pokročilých inovačních
technologií při VŠB-TUO.
Realizováno
--Integrovaný výzkumný ústav
biomedicíny.
Nerealizováno
Efektivní využití cca 30 ha
vědeckotechnologického parku.
Realizováno
--Cílená akvizice tuzemských i
zahraničních investorů v klíčových
oborech.
Realizováno
Efektivní využití nově vytvářených
kancelářských prostor pro rozvoj
outsourcingových služeb.
Realizováno

3.2.2

Rozvoj služeb pro
obyvatele a

Zavedení a rozvoj značek a výborné
image v oblasti služeb typu „město
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návštěvníky

3.3

Být turistickým
magnetem
regionu
s nabídkou
mimořádných
zážitků ve
vybraných
oblastech

3.3.1

Magnet v oblasti
industriálního
turismu

3.3.2

Magnet v oblasti
profesního turismu

3.3.3

Magnet v oblasti
zábavního turismu

přátelské k rodinám“, „ přístav na cestě
– služby projíždějícím“ apod.
Realizováno
--Nejlepší sociální a zdravotní služby pro
obyvatele.
Komunitní centrum „Duhový dům“
--Evropské hlavní město kultury 2015.
Nerealizováno
Projekt NOVÉ VÍTKOVICE.
Realizováno
--Rozvoj areálu Hornického muzea
Landek.
Realizováno

Rozvoj kongresové turistiky s vazbou na
výstavbu kongresových sálů,
ubytovacích kapacit, odpovídající kvality
služeb a špičkových pracovišť
s potenciálem přilákat účastníky
z tuzemska i zahraničí.
Realizováno
--„Ostravské hvězdy“ (viz Michelin) –
podpora špičkové kvality služeb v oblasti
hotelnictví, stravování, kultury apod.
pro návštěvníky a obyvatele
prostřednictvím testování, srovnání a
doporučení nejlepších poskytovatelů.
Nerealizováno
„Evropské hlavní město kultury roku
2015“.
Nerealizováno
--Podpora vzniku nových prestižních
kulturních událostí – divadelní a filmové
festivaly, akce podporující trvalou
spolupráci mezi kulturními institucemi a
městy na mezinárodní úrovni.
Realizováno
--Podpora a rozvoj stávajících událostí
typu „Colours of Ostrava“, loutkářské
bienále Spectaculo Interesse , „Zlatá
tretra“ apod.
Realizováno
--Projekt „Vrátit řeku lidem“.
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Realizováno
--Další rozvoj ostravské ZOO.
Pavilon evoluce
Safari V ZOO
Administrativní budova, vstup do ZOO
a parkoviště
--Zábavní centrum pro 5 milionů
(obyvatel aglomerace tvořené MS
krajem a přilehlými regiony Slezska a
severozápadního Slovenska, ale i pro
další návštěvníky ze vzdálenějších
oblastí) – zahrnující také nový fotbalový
stadion pro 22-30 tisíc diváků, atletický
stadion pro 15 tisíc diváků a další
atrakce typu golfového hřiště na haldě
Hrabůvka, výstavby hipodromu apod.
Realizováno částečně
--Vznik kulturních center v nákupních
centrech, např. v projektu Nové Karoliny
– největším shopping mallu v České
republice.
Nerealizováno
Dílčí vize
4. Kvalita
života

Strategický cíl
4.1
Zvyšovat kvalitu
bydlení a
vytvářet
podmínky pro
bydlení pro
různé skupiny
obyvatel

4.1.1

Opatření
Rekonstrukce
veřejných
prostranství
v sídlištních celcích

Příklady klíčových projektů
Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť.
Realizováno – v rámci ROP
(modernizace infrastruktury pro
vzdělávání, nadace ČEZ – hřiště,
v rámci IOP-IPRM v MOb Vítkovice:
lokality U Cementárny, hřiště u Nám. J.
z Poděbrad, Víceúčelové hřiště Sirotčí)
--Odpočinkové zóny v rámci sídlištních
celků.
Realizováno - revitalizace sídlišť
(spolufinancováno MMR – Jih a Fifejdy)
v rámci IOP-IPRM v MOb Vítkovice
--Úprava místních komunikací.
Realizováno (především řešení
havarijních stavů a bezpečnost na
komunikacích, např. i v rámci IOP-IPRM
v MOb Vítkovice: ul. Prokopa Velikého,
Komunikace a chodníky Zengrova)
--Komunitní a společenská centra.
Realizováno (rekonstrukce DK, např.
Stará Bělá)
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4.1.2

Technické úpravy
bytových domů

4.1.3

Příprava a realizace
strategie bydlení ve
městě

4.1.4

Realizace nových
projektů
podporujících
prevenci sociálněpatologických jevů
v oblasti bydlení.

--Doplnění občanské vybavenosti
v obytných zónách.
Realizováno (Nová Karolina)
--Podpora zástavby proluk v centru
města.
Realizováno (Nová Karolina, Anet N.)
Opravy panelových domů.
Realizováno
v rámci IOP-IPRM v MOb Vítkovice –
bytové(cihlové) domy: Štramberská 6,
8, 12, 14, 16,18, 29/29A + Zengrova 12,
Sirotčí 39A, 74, 41A/43A
--Regenerace sídlišť.
Realizováno (Mor. Ostrava a Přívoz, Jih,
Slezská, Mariánské Hory a Hulváky,
Vítkovice)
Definování požadavků jednotlivých
skupin obyvatel.
Částečně realizováno (dle MOb)
--Určení lokalit nebo bytů pro
znevýhodněné skupiny a zajištění
podmínek pro vyčlenění těchto bytů
z domovního fondu města.
Nerealizováno
--Podpora výstavby nebo rekonstrukcí
bezbariérových bytů.
Nerealizováno
Domy na půli cesty.
Realizováno prostřednictvím p.o. SMO
(Vozovna trolejbusů, CSS, Renarkon,
Dům na půl cesty Bozděchova)
--Domovy důchodců
Nerealizováno
--Domy s pečovatelskou službou.
Realizováno (Duhový dům, Poruba VIII.
obvod, Zukalova)
--Byty s asistenčními sociálními službami.
Realizováno (Čtyřlístek – Kořenského,
Vítkovice
--Startovací byty.
Realizováno (např. Renarkon)
---
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4.2

Nabízet vysoce
kvalitní
zdravotní,
sociální a
vzdělávací
služby

4.2.1

Zajištění optimálních
zdravotních služeb

4.2.2

Zajištění optimálních
zdravotních služeb

4.2.3

Rozvoj vzdělávací
infrastruktury

Vytvoření pracovní skupiny zástupců
města a RPG k projednání a přípravě
partnerských projektů v této oblasti,
včetně provázání na vzdělávání,
zaměstnání a volnočasové aktivity.
Realizováno - pracovní skupina
Centralizace chirurgických oborů
městské nemocnice.
Nerealizováno (je ve fázi projektové
přípravy)
--Zvýšení počtu lůžek následné péče.
Nerealizováno
--Podpora vysoce specializovaných
zdravotnických zařízení včetně
výzkumných center.
Realizováno (edukační centrum),
PrimeCell Therapeutics (FNO)
--Zdravotnická osvěta.
Realizováno
--Zajištění dostupné ambulantní
zdravotnické péče v návaznosti na
demografický vývoj.
Nerealizováno
Terénní a odlehčovací služby.
Realizováno (např. vozidla)
--Terapeutická centra.
Realizováno
--Příprava kvalitních pracovníků v sociální
oblasti.
Realizováno
--Odstraňování bariér pohybu osob
s hendikepem.
Realizováno
--Úzká spolupráce s ostatními
poskytovateli sociálních služeb.
Realizováno (Komunitní plán)
--Další rozvoj komunitního plánování.
Realizováno (Komunitní plán)
Nová Fakulta elektrotechniky a
informatiky.
Realizováno
---
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4.3

Rozvíjet nabídku
kvalitního
trávení volného
času

4.3.1

Rozvoj kvality volně
přístupných ploch

4.3.2

Výstavba a
zkvalitňování
sportovních,
volnočasových a
zábavních areálů

Využití areálu bývalé nemocnice
v Zábřehu pro nové fakulty.
Realizováno
Úpravy, modernizace a zpřístupnění
školních hřišť.
Realizováno
--Volná prostranství – propojení systému
volných ploch a zeleně.
Realizováno (např. Komenského sady,
Jožky Jabůrkové)
Revitalizace Komenského sadů
--Zahrnutí vodních toků do organismu
města.
Revitalizace řeky Ostravice
Objekty na řece
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi
na Havlíčkově nábřeží
--Parkové úpravy městské zeleně.
Realizováno ( Revitalizace městské
zeleně, Bělský les -výsadba zeleně)
Revitalizace Komenského sadů
Modernizovaný lehkoatletický stadion.
Realizováno
--Nový fotbalový stadion.
Nerealizováno
--Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava.
Realizováno
--Vodní areál Ostrava – Jih.
Realizováno
--Koblovská jezera.
Nerealizováno
--Nové projekty a pavilony ZOO Ostrava.
Realizováno
--Interaktivní muzeum – vědecko-zábavní
park.
Realizováno (Svět techniky, DOV)
--Rekonstrukce opuštěných prostor pro
volnočasové aktivity.
Realizováno (areál Na cementárně)
Sportovní a zábavní cíl na soutoku
Ostravice a Lučiny
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4.3.3

Dílčí vize
5. Doprava
a
technická
infrastruktura

Strategický cíl
5.1
Posilovat
systémy
integrované
dopravy osob
včetně řešení
bezbariérové
dopravy

5.2

Zajistit
podmínky pro
rozvoj řídících
inteligentních
dopravních
systémů,

5.1.1

Realizace
architektonicky
jedinečných staveb
pro účely kulturních
akcí (Evropské hlavní
město kultury 2015)

Opatření
Budování a rozvoj
přestupních
terminálů a
přestupních vazeb na
významných
dopravních uzlech

5.1.2

Odstraňování
přepravních bariér
pro imobilní a
hendikepované
občany

5.2.1

Automatizace
systému řízení
městského silničního
provozu

--Nová návštěvnická centra v areálech
technických památek.
Realizováno (DOV, Důl Michal)
--Budování naučných stezek.
Realizováno (Bělský les, Slezská
Ostrava, …)
Nová galerie moderního umění.
Realizováno (Plato)
--Nová koncertní síň.
Nerealizováno
--Úpravy Slezskoostravského hradu a jeho
okolí.
Hradní terasa Slezskoostravského
hradu
Příklady klíčových projektů
Terminál Hranečník.
Realizováno
--Autobusové stanoviště Vítkovice.
Realizováno
--Terminál Dubina.
Autobusový terminál Dubina Interspar
Rozšiřování a úpravy terminálu Svinov.
Realizováno
Přestupní terminál Hulváky
--Posilování dopravního integrovaného
systému.
Realizováno
Zvyšování počtu bezbariérových
dopravních prostředků.
Realizováno
--Bezbariérová řešení nástupních míst.
Realizováno (veškeré dopravní stavby
města, v rámci kterých byly řešeny
nástupní místa, byly budovány jako
bezbariérové)
Zavádění telematických aplikací
v dopravě.
Realizováno (Inteligentní dopravní
systémy, I .etapa - digitální tabule
o počtu volných parkovacích míst ve
městě, dále projekt ROP „Inteligentní
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parkování a
zklidňování
dopravy

5.2.2

5.2.3

5.3

Vytvářet
podmínky pro
rozvoj letecké a
vodní dopravy

5.3.1

5.3.2

5.4

Vytvářet
podmínky pro
další rozvoj
kvalitní a
kapacitně
vyhovující
technické
infrastruktury

5.4.1

5.4.2

zastávky“ (2015))
--Bezpečnostní opatření v místech vysoké
nehodovosti.
Realizováno
Veškeré dopravní stavby realizované
SMO v uplynulém období měly za cíl
zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě
(např. Obvodová komunikace
Františkov, Zklidnění ul. Nádražní,
Nová ul. Porážková, Propojení ul.
Pavlovova Plzeňská, Prodloužená ul.
Porážková)
Zlepšování podmínek Realizace záchytných parkovišť.
pro parkování a
Nerealizováno
odstavování vozidel
--Výstavba parkovacích domů.
Nerealizováno
Rozvoj podmínek pro Rozvoj cyklistické dopravy s vazbou na
cyklistickou a další
regionální cyklistické trasy.
nemotorovou
Realizováno
dopravu včetně
--doprovodné
Budování místních cyklistických stezek.
infrastruktury
Realizováno
--Vytváření podmínek pro in-line bruslaře.
Realizováno (IOP-IPRM: Sportovní areál
ul. U Cementárny, I. etapa)
Zlepšování veřejného Autobusová kyvadlová doprava.
dopravního spojení
Realizováno
mezi městem a
--letištěm a zvyšování
Železniční napojení letiště.
počtu mezinárodních Realizováno
leteckých linek
--Přilákání nízkonákladových (low-cost)
leteckých společností.
Realizováno
Rozvoj vodní dopravy Splavnění Odry a vybudování přístaviště
pro přepravu zboží
(Ostrava, Bohumín…)
Nerealizováno
Zajištění dostatečné
Elektrocentrála a ústředna Nová
kapacity
Karolina.
v zásobování
Realizováno
elektrickou energií
--Využívání alternativních zdrojů energie.
Realizováno částečně

Dobudování a
rekonstrukce
kanalizačních,

Dobudování jednotné kanalizační sítě.
Realizováno částečně
---
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5.4.3

Dílčí vize
6. Životní
prostředí

Strategický cíl
6.1
Regenerace
území starých
ekologických
zátěží

6.2

Snižování
negativních
dopadů
průmyslu,
dopravy a
malých zdrojů
znečištění na
životní prostředí

6.1.1

stokových a
vodovodních sítí
Budování bezdrátové
datové sítě

Plošné kanalizace.
Realizováno částečně
Budování hot spotů dostupných na
veřejných prostranstvích.
Realizováno

Opatření
Revitalizace starých
ekologických zátěží

Příklady klíčových projektů
Sanační zásahy v terénu ohrožující
stabilitu budov a terénu.
Realizováno (např. Hrušov, Sanace
svahu Heřmanice)
--Realizace opatření eliminujících
nebezpečí výstupu důlních plynů.
Realizováno
--Revitalizace území starých
průmyslových areálů.
Realizováno (např. DOV, Důl Michal)
--Doplnění databáze ekologických zátěží.
Nerealizováno
--Revitalizace odvalů a hald.
Realizováno částečně
Podpora nezávislých studií a
monitorování velkých zdrojů znečištění.
Realizováno
--Podpora zavádění systému
environmentálního managementu a
čistší produkce zejména v malém a
středním podnikání.
Nerealizováno
Realizace opatření Strategické hlukové
mapy.
Nerealizováno
--Protihluková zařízení.
Realizováno
--Eliminace dopadů nákladní dopravy a
logistických center.
Realizováno (ECOSTARS)
--Odstavná parkoviště.
Nerealizováno
--Veřejná zeleň jako nástroj snižování
dopravní zátěže, zahrnující „zelené“
bariéry v blízkosti nejzatíženějších

6.2.1

Snižování emisí
z průmyslových
podniků

6.2.2

Snižování
negativních dopadů
dopravy
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6.3

6.4

Dílčí vize
7. Správa
města a
vnější
vztahy

Třídění odpadu
a jeho další
energetické
využití

Podpora
snižování
energetické
náročnosti
budov a
provozů

6.3.1

Rozvoj systémů
třídění odpadu

6.3.2

Energetické využití
komunálních odpadů

6.4.1

Snižování
energetické
náročnosti budov a
technologií

Strategický cíl
7.1
Zvýšit efektivitu 7.1.1
a kvalitu
veřejných služeb
pro občany a
organizace

Opatření
Elektronizace služeb

oblastí.
Realizováno
Izolační zeleň města Ostravy – 01, 02,
03 a 04
Zelená osa Vítkovic
Zajištění místa pro výstavbu nové
skládky zbytkového komunálního
odpadu.
Realizováno (rozšíření Hrušova)
--Posilování systémů třídění včetně
nových technologií.
Realizováno
Spolupráce s okolními městy na
energetickém využití komunálních
odpadů.
Nerealizováno
--Vybudování spalovny komunálního
odpadu.
Nerealizováno
Energetické audity a realizace projektů
snižujících energetické náročnosti
budov.
Realizováno (Projekty Ekotermo I.-IV.,
Zateplení ZŠ Hošťálkovice, Revitalizace
knihovny Podroužkova, Snížení
spotřeby energie v Zoo Ostrava,
Zateplení DPS Kamenec)
--Kogenerační jednotky a tepelná
čerpadla pro vytápění budov.
Realizováno částečně (kogenerační
jednotka v OVAK u ČOV na bioplyn)
--Rozšíření využívání obnovitelných zdrojů
(např. u veřejného osvětlení atd.).
Nerealizováno
Příklady klíčových projektů
Informační systém pro komunikaci
s úřadem (kiosky, informační recepce).
IOP: 1.Rozšíření portálu statutárního
města Ostravy,
2.Digitalizace Archivu města Ostravy,
3.Centrum ICT služeb města Ostravy.
--Další rozvoj aplikací a dostupnosti
systému eSMO a CzechPoint.
Realizováno
---
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7.1.2

7.2

Zlepšit vnímání
7.2.1
města veřejností
a partnery

7.2.2

Kontinuální
vzdělávání
pracovníku města

Příprava a realizace
komunikační
strategie vůči
veřejnosti

Efektivní spolupráce
a partnerství mezi
veřejnou správou,
neziskovou sférou,
podnikatelskými
subjekty a občany

Pokračování v optimalizaci pracovních
činností a personálního obsazení
magistrátu a úřadů městských obvodů.
Realizováno
--Elektronizace úřední desky.
Realizováno
Vzdělávání v oblasti projektového řízení.
Realizováno
--Podpora budování týmů, komunikačních
dovedností a dalších dovedností
pracovníků magistrátu a zaměstnanců
města.
Rozvoj personálního potenciálu
Magistrátu města Ostravy
Program vzdělávání statutárního
města Ostravy
Příprava komunikační strategie vůči
veřejnosti.
Nerealizováno
--Tvorba jednotného vizuálního stylu.
Realizováno
--Pořádání prestižních akcí.
Realizováno
--Nástroje aktivního marketingu města.
Realizováno
--Využívání systému ukazatelů rozvoje
města.
Realizováno
Podpora účelově zaměřených
partnerství, např. na koordinaci aktivit
k rozvoji cestovního ruchu v MS kraji.
Realizováno
--Partnerství Ostravy a MS kraje v oblasti
podpory městských kulturních,
vzdělávacích a dalších institucí, které
plní funkci pro obyvatele celého kraje.
Realizováno
--Spolupráce s partnerskými městy.
Realizováno
--Podpora partnerství na místní,
regionální, celorepublikové a
mezinárodní úrovni v oblasti kultury,
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7.2.3

Využívání
projektového a
procesního řízení

7.2.4

Usilování o titul
Evropského hlavního
města kultury v roce
2015

vzdělávání volnočasových aktivit a
sportu.
Inkubátor specialistů regionálního
rozvoje
--Zlepšení komunikace s okolními obcemi
a hlavními sídly v rámci širšího regionu.
Realizováno
--Vytvoření širšího sdružení zaměřeného
na marketing a propagaci města.
Realizováno (Destinační management)
Vytváření projektových týmů pro
přípravu a realizaci strategických
projektů.
Realizováno
--Pracovní skupina „Development of
Ostrava“ (mapování a audit lokalit).
Procesní optimalizace odboru
ekonomického rozvoje v prostředí
MMO
Optimalizace řídících a plánovacích
procesů odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MMO
Nastavení systému řízení lidských
zdrojů Městské policie Ostrava
Zpracování a realizace strategie na
získání titulu Evropského hlavního
města kultury 2015.
Realizováno

