
 
 

Strategický plán Ostravy 2017 - 2023 

 

Tematická pracovní skupina Propojená Ostrava II. - “větší” městské obvody 

5.5.2016, NR 206a, 15:00-17:00 

 

Účast - dle prezenční listiny 

 

1. Úvod - pan primátor přivítal zástupce městských obvodů, představil cíl jednání 

 

2. Proces přípravy Strategického plánu 

D. Konczyna prezentoval proces tvorby strategického plánu, značku fajnOVA, aktuální stav 

přípravy a plánované aktivity - viz prezentace a materiál na stole 

-  

3. Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů 

E. Štefková představila výsledky dotazníkového šetření a závěry rozhovorů s klíčovými 

osobnostmi (cca 83,5% odpovědí na dotazníky byli obyvatelé šesti největších MOb) 

 

4. Vstup p. prof. Vítězslava Kuty 

Pozice Ostravy v širším středoevropském prostoru 

- Ostrava je dominantní centrum ostravské aglomerace (800 tis. - 1 mil. obyv., 10% 

obyvatel, 5% území) 

- Ostravská aglomerace má třikrát větší hustotu obyvatel než je průměr ČR 

- Ostravská aglomerace je dlouhodobě druhý rozvojový póĺ ČR 

- Aktuální situace Ostravska je závěrečnou rozhodující etapou probíhající restrukturalizace 

a konverze průmyslu - její zvládnutí zásadně ovlivní budoucnost regionu 

- Ostrava je součástí souboru krajských měst, které je potenciálně regionální metropolí - 

nesporné v ČR jsou takto pouze Praha, Brno, Ostrava - ostatní krajská města jsou příliš 

blízko Praze 

- Ostravou severojižním směrem probíhá koridor, který propojuje evropský prostor, je zde 

potenciál velkého rozvoje napříč hranicemi  

 

Funkce Ostravy jako metropole 

- Minimálně polovinu zodpovědnosti za rozvoj kraje nese regionální metropole - Ostrava 

(Statutární město Ostrava má např. více zaměstnanců než Krajský úřad) 

- Město je přirozeným centrem ekonomického růstu - inspiruje, iniciuje a rozvíjí ekonomiku 

- Město plní finanční funkci - je sídlem významných institucí, které přivedou a redistribuují 

kapitál do regionu 

- Intelektuální infrastruktura - školy, kultura, sport - máme velké mezery, ale zároveň i 

úspěchy (mezi negativy zmíněn: zánik ústavů akademických věd, kvalita učňovského 

školství) 

- Obslužná funkce - Nedostatek kvalitního bydlení - překážkou při lákání talentů do 

regionu 



 
 

- Město plní významné politické, administrativní a správní funkce 

- Zásadní je změna životního prostředí (příklad lagun) 

- Málo hlasitě křičíme při požadavcích na nápravu životního prostředí v Ostravě, kterou 

jsme zdědili po službě státu za komunismu (např. laguny apod.) 

 

Ostrava a okolí disponuje velmi výraznými pozitivními prvky, které můžou mimořádně 

ovlivnit další rozvoj regionu 

- Koordinace a spolupůsobení na cestě k dosahování vyšších efektů je zatím dluhem, 

který máme 

- Geografická poloha - v perspektivě je Ostrava obrovskou dopravní křižovatkou, kde se 

stýkají všechny typy dopravy (vč. Širokorozchodné tratě z Ruska) 

- Přírodní prostředí nabízí neuvěřitelné příležitosti, které jsou v dosahu (Beskydy, 

Jeseníky, Oderské vrchy) 

- Možnost technické infrastruktury - má rezervy ve všechny typech médií, které potřebuje 

pro svůj provoz - nemá před sebou ekonomické prahy (dostatek pitné vod - Ostravský 

skupinový vodovod, el. energie, přebytek plynu, funkční kanalizace) 

- Disponuje dostatkem bytového fondu - při rozumném zacházení je obrovskou příležitostí 

- Kvalita pracovní síly - nacvičený návyk průmyslového zaměstnance, technická zručnost 

- Relativní náboženská a etnická tolerance zdejšího obyvatelstva 

- Ostrava má největší podíl prodejní plochy na obyvatele v ČR 

 

Návrhy směřování  

- Angažování se v koridoru Moravské brány 

- Usilovat o další rozvoj intelektuální infrastruktury 

- Ostrava by se měla přihlásit k odpovědnosti za rozvoj regionu, návrat důvěry lidem v 

rozvoj města a v sami sebe 

 

5. Diskuze se starosty o potřebách a problémech Ostravy jako celku i v jednotlivých 

obvodech 

Petra Bernfeldová (Mor. Ostrava a Přívoz, 38 661 obyvatel) 

- Laguny - varianta zabetonování lagun už neexistuje - finanční stránka by měla mít 

větší prioritu než stavební řešení - chybí podpora státu 

- Problematika “centra” města - zlepšit komunikace obvodu s MMO, do řešení vstupují 

soukromí vlastníci, otázkou statická doprava v centru, důraz na jednotné a komplexní 

řešení v rámci města (např. Senior express) 

 

Petr Dlabal (Vítkovice, 6 916 obyvatel) 

- Kumulace sociálních a bezpečnostních problémů je hrozbou - ale spoustu věcí je 

otázkou platné legislativy - politika dávek, chybí pracovní návyky 

- Příležitost: důl Jeremenko má léčivou vodu 

- Podpora kulturní a sportovní infrastruktury - křižovatka u Městského stadionu (Rudná) 

 

Petr Mihálik, Zuzana Kotyzová (Poruba, 66 603 obyvatel) 

- Problematika bydlení a sociálního bydlení - neexistuje “sociální byt”, lidé se stěhují se 

sociálním problémem 

- Pittsburgh - fenomén v oblasti kvalitního bydlení v USA 



 
 

- Kraj - město - obvod (velký počet - 23 obvodů), bližší vztah obyvatel k obvodům a 

Ostravě než ke kraji (lidé v Ostravě příliš nevyužívají institut krajského úřadu - neví, k 

čemu slouží, např. v Porubě máme 4 vlastníky silnic a místních komunikací) 

- Krajské politiky není nikde slyšet, jsou neloajální při postupu do vyšší politik, bylo by 

dobré nezapomenout místní rozměr (např. zřízení lékařské fakulty v Ostravě by mělo být 

přirozeně zájmem státu, aktivity tohoto typu nemůžou vznikat stále odzdola bez vlivu na 

státní rozpočet a daňovou politiku) 

- Role metropole Ostravy by měla být rovněž v zastoupení institucí republikového 

významu (jako je například v Brně - Ústavní, Nejvyšší soud, ombudsman, apod.) - 

usilujme a umístění centrálních orgánů do Ostravy 

Zdeněk Karásek - je problémem přitáhnout něco, co již existuje v Praze; pojďme se 

zasadit o vznik nových vznikajících institucí v Ostravě, nebo se zasaďme o zajištění 

vzdělávání centrálních úředníků v Ostravě; Primátor: dílčí úspěchy už jsme zaznamenali 

nebo jsou v jednání (TAČR, Báňský úřad, Správa silnic a dálnic, logistické centrum pro 

Galileo, …) 

- V Porubě testujeme využití participativního rozpočtu - má velký potenciál pro 

komunikaci občanů mezi sebou i vůči MOb; zároveň se u toho učí např. jak fungují 

výběrová řízení, kolik stojí infrastruktura, apod.; prozatím jsme uvolnili 1 mil. Kč - pokud 

se osvědčí, uvolníme více; 

- Zapojujeme lidi v několika úrovních - vstupy občanů z veřejného fóra zapracováváme do 

územního plánu - primátor: máme zájem toto otestovat a následně využít v jiných 

obvodech i na úrovni města 

- Statut města: postrádáme v něm jasné financování městských obvodů - pokud toto 

nebude pojmenováno, je to problémem do budoucna a omezuje to možnost rozvoje 

městských obvodů; za MOb Porubu přijdeme na podzim s návrhem znění nového statutu 

města a představíme jej zastupitelstvu města; primátor - statut je důležité téma a musíme 

najít konsensus i s menšími MOb - navrhuji si nejdříve vydefinovat problémy současného 

statutu 

- Pokud si město dá za cíl zachovat svůj historický charakter, nesmí přijít o žádnou 

historickou budovu, tedy i např. o sorelu v Porubě 

 

Liana Janáčková (Mariánské Hory a Hulváky, 12 270 obyvatel) 

- Naštěstí se zablokovaly počty bytů v majetku obvodů tak, abychom měli nachystané 

kvalitnější byty 

- Chybí kvalitní zaměstnanci státní správy 

- Větší provázanost s KÚ 

- Posun města směrem k lázeňství - možnost vzniku ambulantního lázeňství na 

Hulváckém kopci - podpora image rekreologie města - je to možnost, kterou můžeme 

nabídnout investorovi, další studie proveditelnosti ve Vítkovicích a na Slezské Ostravě 

- Větší projektová připravenost - posílit absorpční kapacitu - mít připravené studie 

proveditelnosti, projektovou dokumentaci pro rychlou reakci na příležitosti - existuje 

problém s přístupem auditorů 

- Silnější role architekta města v Ostravě 

- S vazbou na rozvoj iniciativ ze zdola zavést participativní rozpočet 

- Sbor starostů - platformou pro posílení spolupráce obvodů a MMO - mít prostor se 

domluvit 



 
 

- Ostrava svým statutem dává největší pravomoce svým MOb ze všech statutárních měst; 

je možno, že výsledkem úpravy statutu bude upraven i počet městských obvodů 

 

Aleš Boháč (místostarosta, Radvanice a Bartovice, 6 493 obyvatel) 

- Potvrzuje problematiku životního prostředí, nicméně patrný rozdíl mezi mediálním 

obrazem a prožíváním místními obyvateli - viz výsledky image a ŽP v Radvanicích a 

Bordovicích 

- Infrastruktura - limity v kanalizaci - odpadní (splaškové) vody z některých obvodů 

jdou do řek; je problémem celého města - primátor souhlasí a zdůrazňuje, že se 

zrychlila příprava kanalizačních staveb ve spolupráci s OVAKem 

- Ovzduší - víme, že výraznými zdroji znečištění je průmysl a doprava - jaké budou 

další kroky při snižování znečistění - v koordinaci - obvody, město, stát, průmysl (z 

ArcelorMittalu nyní oproti minulosti vyjíždějí nákladní auta namísto vlaků - hrozba pro 

kvalitu ŽP) 

- Příležitost: Do Ostravy budou jezdit se vzdělávat církevní hodnostáři z celé republiky 

- Žádost a o zdůraznění tématu regenerace starých ekologických zátěží a náprava 

důlních škod do strategie města - otevřít prostor/zeleň lidem, odstranit bariéry 

 

Barbora Jelonková, Roman Goryczka (Slezská Ostrava, 21 161 obyvatel) 

- Je vhodné zkoordinovat přípravu strategických plánů města a městských obvodů a 

také se zástupci kraje - Dan Konczyna: zpracováváme strategii restrukturalizace kraje, 

máme podněty i od zástupců kraje, připravujeme pracovní skupinu “ITI” s krajem jako 

přirozeným partnerem do zpracování 

- Otevírání starých hald a jejich přesouvání - stejný problém jako ovzduší a jiné 

problémy ŽP na Slezské Ostravě 

- Problém kamionové dopravy - nutná podpora železniční dopravy ze strany státu 

- “Razítek je čím dál tím víc, ale lidé se vytrácejí” 

 

 

Zpracovali: 

Ondřej Dostál, SM Ostrava 

Eva Štefková, RPIC-ViP s.r.o. 

Daniel Konczyna, BeePartner a.s. 

 

V Ostravě dne 5. května 2016 

 

 

 


