Plnění priorit z
Veřejného fóra 2018
PREZENTACE SHRNUJÍCÍ STAV REALIZACE PRIORIT

Veřejné fórum 2018
• 18. 5. 2018 ve Fokusu
• 8 tematických stolů => 15 priorit
• Radou a zastupitelstvem schváleno 13

Opatření

Hlasů v Pořadí v
anketě anketě

Hlasů
Ověření (tj. do 10.
Pořadí
na
místa na fóru i v Zastupitelstvo
na fóru
fóru
anketě)

Napojení cyklostezky přes viadukt na Čerťák

151

1

16

3

ANO

✔

Zapracovat do revitalizace Čerťáku vybudování zázemí pro uživatele
Čertových stezek a vybudování pump tracku

133

2

19

1

ANO

Již z VF
2017

Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)

57

3

18

2

ANO

✔

Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí

34

4

8

8

ANO

✔

Revitalizace okolí toků

30

5

9

7

ANO

✔

Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké
(seniory a zdravotně postižené)

20

6

4

10

ANO

✔

Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince

15

7

12

4

ANO

✔

Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných
pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními
aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.)

11

8

2

4

ANO

✔

Rozšíření kapacity ZŠ Montessori

11

8

5

9

ANO

❌

Opatření

Ověření (tj. do 10.
Pořadí na
místa na fóru i v Zastupitelstvo
fóru
anketě)

Hlasů v
anketě

Pořadí v
anketě

Hlasů na
fóru

Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev
jídla)

8

10

4

10

ANO

✔

Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní

6

11

2

13

NE

✔

Zajištění možnosti parkování kol u škol

6

11

1

14

NE

✔

Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí

5

13

12

4

NE

✔

Zajištění studentských stáží u zavedených podnikatelů

5

13

3

12

NE

❌

Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)

4

15

0

15

NE

✔

Napojení cyklostezky přes viadukt
na Čerťák

Napojení cyklostezky přes viadukt na Čerťák
Bylo obnoveno jednání s Ministerstvem obrany, k odkupu pozemku by mělo dojít v
červenci 2020

Po napojení dojde k propojení s atraktivními výletními lokalitami
V rozpočtu vyhrazeno 1,6 mil. Kč.
V prosinci 2019 podána žádost o dotaci ve výši 300 000 Kč na zpracování projektové
dokumentace (PD) "Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - úsek vojenská vlečka"
◦ Program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
◦ PD by měla být hotova v únoru 2021, realizace je plánována v roce 2021

Vybudování pump tracku

Vybudování pump tracku
Pump track by měl být součástí sportovního areálu u Grassmanky
◦ Navržen i v rámci zastavovací studie, která byla dokončena v lednu 2020
◦ Pump track navržen tak, aby se doplňoval se skateparkem - betonový skatepark s
asfaltovým pumptrackem jsou atraktivní prvky, které zapadají do konceptu nového
komplexu sportovišť v Novém Jičíně.
◦ K jeho realizaci by mělo dojít v letech 2021–2022.

Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat
(včetně parků)

Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)
Mimořádně žádoucí a městem podporovaný návrh – průběžný úkol
V loňském roce dokončena revitalizace areálu bývalého letního kina

U investičních akcí povinné zadání rozšíření zeleně a projektování s ohledem na
zachování stávající zeleně
Aktuálně zpracováván Katalog adaptačních opatření
◦ Osvěta veřejnosti – v loňském roce proběhly 2 semináře zaměřené na dobrou praxi měst v
oblasti změny klimatu
◦ Termín dokončení: červen 2020 (kvůli koronaviru možné posunutí na září 2020).

Problém je málo vhodných ploch pro výsadbu zeleně
◦ Mnohá místa, která se jeví vhodná, jsou pod povrchem protkána inženýrskými sítěmi

Učinit podpůrné kroky pro podnikatele
s provozovnou na náměstí

Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou
na náměstí
Tento bod je do programu současné koalice: „Podpoříme podnikání v historickém centru města s cílem jeho oživení“
Podpora podnikatelů s provozovnou na náměstí aktuálně bohužel nemá systematickou podporu a koncepční charakter
Aktuální podpora podnikatelů v centru:
◦ Parkovací politika města – možnost parkovat v těsné blízkosti centra zdarma (v řadě jiných měst platí, že čím chce člověk parkovat blíže
centru, tím více platí)
◦ Podpora trhů
◦ Finanční pomoc v době pandemie COVID-19 (sleva na nájmu 75 %, prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství v
případě restauračních předzahrádek)

Další kroky jsou zatím ve fázi plánů:
◦
◦
◦
◦
◦

Dát městskému centru funkci konkurenceschopného obchodního centra – široké spektrum služeb, občerstvení i zboží
Volné NP nabízet v případě městem preferovaných služeb či sortimentu po nějakou dobu bezplatně nebo se slevou na nájmu
rozdělení velkých nebytových prostor na menší prodejny (tak jako např. v případě Dobré čočky)
Intenzivněji spolupracovat s Novojičínským sdružením podnikatelů – vytvořit memorandum o spolupráci
Přilákat návštěvníky z partnerských měst

Poradenská pomoc osobám pečujícím
v domácnostech o své blízké (seniory
a zdravotně postižené)

Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech
o své blízké (seniory a zdravotně postižené)
Je zpracován Manuál pro pečující osoby nazvaný „Pečovat a žít doma“, OSV jej
dokončil v srpnu 2019
◦ Manuál k dispozici pro občany na OSV a na nově otevřeném SeniorPointu

◦ Lidé se z manuálu dozvědí, kde mohou požádat o ošetřovné nebo příspěvek na péči,
jaké jsou možnosti při pořizování kompenzačních pomůcek, jaké jsou možnosti co se
týče zdravotní, ošetřovatelské nebo hospicové péče pro pacienta
Rozšíření vzdělání u 3 pracovnic příslušného oddělení (Oddělení sociální práce a
veřejného opatrovnictví)
◦ absolvovaly akreditovaný kurz Základy manipulace s imobilním klientem a jsou schopny
podat základní informace pečujícím osobám

Nadále zachována možnost konzultovat problémy přímo na úřadě

Umístit panoramatickou mapu s popisem
výhledu na vrchol Svince (U křížku)

Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol
Svince (U křížku)
Zpracovaný projektový záměr, ke kterému v březnu 2019 proběhlo veřejné projednání
◦ Autory jsou novojičínští architekti z ateliéru MOAD
◦ Na místě bude namísto panoramatické mapy umístěn kukátkový sloup, na vrcholu budou
vyměněny a doplněny stávající lavičky
◦ Na podnět krajského Odboru životního prostředí probíhá od června 2019 do června 2020
průzkum místních populací v každém ročním období
◦ Na základě výsledků může dojít k realizaci záměru

Zajištění možnosti parkování kol u škol

Zajištění možnosti parkování kol u škol
Úkol souvisí s dořešením cyklostezek a cyklopruhů, aby byla zajištěna bezpečnost
cyklistů

Nutná spolupráce ze strany ZŠ a SŠ
◦ Ředitelé škol osloveni na poradě ředitelů, následně jim byl zaslán dotazník (kapacita a
možnosti parkování kol u škol, poptávka ze strany žáků, podpora ze strany města)
◦ Částečně zastřešené stání má ZŠ Komenského 66, kde mají stojany na kola v atriu školy (kapacita pro 10 kol se
zdá být dostatečná)
◦ ZŠ Komenského 68 nepovažuje za žádoucí kvůli bezpečnosti provozu a nedostatku parkování, možností je
vyčlenit při případné modernizaci školního hřiště část právě pro parkování kol
◦ ZŠ Tyršova registruje zájem, má prostor pro navýšení kapacity, ale nepovažuje dojíždění žáků na kole do škol za
bezpečné; v případě finanční podpory ze strany města by kapacity pro stání navýšili

Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí

Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí
Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek Místek se povedlo
připravit projekt Dobrovolnictví v rodinách dětí ze znevýhodněného prostředí
◦ Dobrovolnictví je vnímáno jako další metoda práce s ohroženým dítětem, kde lze maximálně
využít neformálních vztahů (dobrovolník – dítě) za účelem vytváření žádoucích hodnot a
postojů, které jsou v souladu s hodnotami a normami společnosti.
◦ Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města rozhodnutím ZM v červnu 2019
◦ Proběhl nábor mladých dobrovolníků a jejich proškolení, vytipovávání rodin v evidenci
OSPOD vhodných k zapojení do projektu, projekt funguje od září 2019.

Vybudování parkovacích boxů pro kola
(např. u Lidlu, ZUŠ)

Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)
Jedná se o bezpečnou a levnější variantu v porovnání s cyklověží
Podána žádost o dotaci na vybudování cykloboxů na 2 místech
◦
◦
◦
◦

2 sestavy, každý umožňuje uskladnit 6 kol
Celkové náklady přes 1 mil. Kč
Realizace plánována na 2021 (čekáme na výsledky dotace)
Pravděpodobné umístění cykloboxů je u Tebenu
a na tržnici Na Valech
◦ V případě, že projekt nebude podpořen, budou vybudovány pouze cykloboxy u Tebenu

Děkujeme za pozornost

www.novyjicin.cz/zdravemesto/

www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/

