Zápis z jednání
Jednání Tematické pracovní skupiny s vedoucími odborů MMO pro přípravu
Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023
Místo konání: NR 206a
Datum a čas: 13. 9. 2016, 14:30 - 16:30 hod.
Účast: dle prezenční listiny
1. Úvod
Náměstek primátora B. Riger přivítal zástupce odborů Magistrátu města Ostravy a představil
cíl jednání.
2. Proces přípravy Strategického plánu
D. Konczyna prezentoval proces tvorby strategického plánu, aktuální stav přípravy a
plánované aktivity - viz prezentace a předložené materiály.
Vkládání projektů prostřednictvím fajnového formuláře dostupného na fajnOVA.cz/fajnovyprojekt nebo excelového formuláře.

PRIORITA METROPOLE REGIONU
D. Konczyna prezentoval obsah priority a jednotlivé strategické cíle. Vyzval přítomné k
námětům v rámci jednotlivých klíčových oblastí změn.
●

Plnění role metropole

●

Soudržnost města

●

Živé centrum

M. Pácl, odbor dopravy
Zásadní je preference MHD. I v automobilové dopravě je stále co zlepšovat
C. Vltavský, útvar hlavního architekta
Co je myšleno revitalizací nevyužitého území a proluk?
O. Dostál, odbor strategického rozvoje
Zahušťování města primárně v nevyužitých částech města, např. prostor mezi DOV a
centrem města. Netýká se to zalesněných ploch.
B. Stankušová, odbor kultury a volného času
Jak je myšlen nedostatek kvalitního bydlení v centru?
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J. Hudec, odbor strategického rozvoje
V centru je nedostatek kvalitního, ale hlavně dostupného bydlení.
J. Rovňáková, odbor sociálních věcí, zdravotnictví
Ve strategii není věnována pozornost pro cílovou skupinu starších lidí (bydlení, služby,
bezpečnost, doprava).
O. Dostál, odbor strategického rozvoje
Tyto aktivity jsou obsahem dalších priorit.

PRIORITA ZDRAVÉ MĚSTO
O. Dostál prezentoval obsah priority a jednotlivé strategické cíle. Vyzval přítomné k
námětům v rámci jednotlivých klíčových oblastí změn.
●
●
●
●

Funkční veřejný prostor
Kvalitní bydlení a architektura
Udržitelná mobilita
Šetrné nakládání se zdroji

J. Rovňáková, odbor sociálních věcí, zdravotnictví
Je vhodné odvolávat se ve strategii na tematické strategie, které jsou již schválené a
realizují se, a to např. Komunitní plán sociálních služeb.
P. Valerián, odbor životního prostředí
Doporučuje v dokumentu uvést obecně dostavbu kanalizační sítě.
P. Durasová, odbor IT služeb a outsourcingu
Upozorňuje především na špatnou úroveň interiéru Hlavního nádraží.
M. Pácl, odbor dopravy
Ostrava již má Plán udržitelné mobility, kde je řešeno mnoho velkých dopravních akcí.

PRIORITA BOHATSTVÍ V LIDECH
E. Štefková prezentovala obsah priority a jednotlivé strategické cíle. Vyzvala přítomné k
námětům v rámci jednotlivých klíčových oblastí změn.
●

Odborné kompetence pro trh práce

●

Klíčové kompetence pro život

●

Mimořádné prostředí pro mimořádné talenty

●

Růst podnikavosti
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●

Zahájení a rozvoj podnikání

●

Propojení výzkumu s aplikací v praxi

●

Potenciál komunitního života

●

Spoluzodpovědnost obyvatel a města

S. Sládečková, odbor školství a sportu
Kvalitní vzdělání, podpora jazykového a technického vzdělání, podpora talentů. Podpora
sportu především u dětí.
Na úrovni školství funguje síťování, v oblasti sportu síťování ještě chybí. Doporučuje
integrovanost činností.
J. Rovňáková, odbor sociálních věcí, zdravotnictví
Školství nedostatečně reaguje na potřeby trhu práce.
P. Durasová, odbor IT služeb a outsourcingu
Nejdůležitější jsou pracovní možnosti.
Nedostatečná síť specializovaných zdravotnických služeb, např. Klinický logoped.
M. Bayer, odbor kancelář primátora
Snížení počtu obyvatel je přirozený, původní stav obyvatel byl uměle udržován. Důležité pro
lidi je zaměstnání.
B. Gibas, tajemník
Úbytek obyvatel je přirozený. Mladá kosmopolitní generace již nemá lokální patriotismus.
Prioritou by mělo být zefektivnění veřejné správy, změna Statutu města.
Moravskoslezský kraj věnuje oblasti vzdělávání nedostatečné finance, v celorepublikovém
srovnání nejméně ze všech krajů.
E. Seborská, odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
Mladým lidem se v Ostravě líbí, ale nemají zde pracovní příležitosti.
B. Stankušová, odbor kultury a volnočasových aktivit
Vyšší mzdy, lepší bydlení, vzdělání, mobilita, všechny zmiňované aktivity.
B. Gembík, odbor investic
Nejsou tu velké možnosti pracovního uplatnění a špatné mzdové ohodnocení.
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B. Riger, náměstek primátora
Město se musí připravit na demografické změny, musí být odhodlané k radikálním krokům.
Ostrava musí být cílem, např. pro studenty. Město musí být nápomocno investorům a
občanům, nabídnout přátelské služby a přitom dělat osvětu.
P. Valerián, odbor životního prostředí
Kvalitní bydlení pro mladé lidi, vč. revitalizace vnitrobloků bytových domů.
M. Fridrichová, odbor platový a personální
Lidé potřebují pocit, že bydlí v atraktivním městě a pocit bezpečí a jistoty.
M. Pácl, odbor dopravy
Praha má stále více atraktivit, Ostrava nemůže konkurovat.
C. Vltavský, útvar hlavního architekta
Nejdůležitější jsou: práce, kvalitní bydlení a rekreace. Strategický plán by se měl zaměřit na
to, jak se budou aktivity realizovat. Město musí zcelovat pozemky, budovat technickou a
dopravní infrastrukturu.
V. Rajnochová, odbor majetkový
Důležité říct, proč mladí lidé studují mimo Ostravu. Důležitá jsou i prorodinná opatření.
R. Váňa, Městská policie Ostrava
Městská policie Ostrava realizuje mnoho programů prevence pro zlepšení bezpečnosti, je
důležité zapojit děti i mimo prostor školy.
Shrnutí zmiňovaných typových projektů/intervencí v rámci priorit SPRM
PRIORITA 1. METROPOLE REGIONU
- Preference hromadné dopravy
- Zahušťování nevyužité části města
- Revitalizace interiéru Hlavního nádraží
- Zefektivnění fungování města revizí statutu města
- Zatraktivnění města pro studenty a investory
- Proklientské chování úřadů města a zaměstnanců
PRIORITA 2. BOHATSTVÍ V LIDECH
- Podpora jazykového a technického vzdělání
- Podpora talentů
- Síťování a přenos dobré praxe
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-

Posilování prorodinných aktivity dle koncepce rodinné politiky
Snížit daňové zatížení bydlícím a pracujícím v Ostravě
Zvýšit počet pracovních příležitostí
Zatraktivnit univerzitní obory
Zvýšit investice do vzdělání
Vzdělávání dle potřeb regionu

PRIORITA 3. ZDRAVÉ MĚSTO
- Realizace aktivit Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
- Realizace aktivit plánu mobility
- Demolice neobydlených domů
- Kvalitní bydlení pro mladé rodiny
- Revitalizace vnitrobloků
- Vykupovat a zcelovat pozemky, na těchto budovat infastrukturu, byty
- Výstavba multifunkčních a dopravních hřišť
- Nedostatek dětských a odborných lékařů
- Dostavba kanalizační sítě

Zpracovali:
Ondřej Dostál, statutární město Ostrava
Jana Krátká, statutární město Ostrava
Eva Štefková, RPIC-ViP s.r.o.
Daniel Konczyna, BeePartner a.s.

V Ostravě dne 13. září 2016
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