Plnění priorit z
Veřejného fóra 2019
PREZENTACE SHRNUJÍCÍ STAV REALIZACE PRIORIT

Veřejné fórum 2019
• 25. 5. 2019 ve Fokusu
• 8 tematických stolů => 16 priorit
• Do hlasování se zapojilo celkem 500 občanů Nového Jičína a místních částí.
• Radou a zastupitelstvem schváleno 11

Hlasů
na fóru

Pořadí
na fóru

Hlasů v
anketě (+/-)

Pořadí
v
anketě

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

Postavení víceúčelové sportovní haly

27

2.

355
(362/7)

1.

ANO

✔

Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy,
propustné parkovací plochy aj.)

28

1.

104
(104/0)

2.

ANO

✔

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními
zajímavostmi

26

3.

70 (75/5)

3.

ANO

✔

Oživení náměstí zelení

9

8.

45 (45/0)

4.

ANO

✔

Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus

11

6.–7.

33 (34/1)

5.

ANO

✔

Více brigád pro mladé (15–18 let)

15

5.

20 (22/2)

7.

ANO

❌

Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že
bude jeho výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce
statické dopravy města Nový Jičín (KSD)

2

13.–15.

24
(34/10)

6.

NE

✔

Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením

7

9.

15 (15/0)

8.

ANO

✔

Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou
(Gen. Hlaďo - Tyršova)

11

6.–7.

10 (13/3)

11.

NE

❌

Opatření

13.–15.

Zastupitelstvo

Hlasů
na fóru

Pořadí
na
fóru

Pořadí
v
anketě

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

Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů

1

6.

15 (16/1)

9.

ANO

❌

Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína

17

4.

-3 (9/12)

14.

NE

✔

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

6

10.–
11.

7 (10/3)

12.

NE

✔

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6

10.–
11.

4 (9/5)

13.

NE

✔

Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok

5

12.

-20 (22/2)

15.

NE

❌

Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

2

13.–
15.

-92 (44/136)

16.

NE

❌

Opatření

Hlasů v anketě (+/-)

Zastupitelstvo

Postavení víceúčelové sportovní haly

Postavení víceúčelové sportovní haly
Víceúčelová hala větších kapacit v Novém Jičíně dlouhodobě chybí, vybudování haly u
stadionu je aktuálně v přípravě
◦ V únoru 2020 byla dokončena zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu ul. U
Stadionu
◦ Navržená víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro provozování všech míčových
sportů s příslušným zázemím, tribunou pro cca 500 diváků, šatny, provozní zázemí, jednací
prostory, klubovny, sociální zařízení pro veřejnost s možností využití plochy pro kulturní akce
◦ Odhadované náklady dle studie jsou 146 mil. Kč bez DPH
◦ V rámci studie řešen celý areál: vybudování nových sportovišť a úprava stávajících - již
rekonstruována Hala ABC, probíhá rekonstrukce zimního stadionu

Podpora prvků podporujících zadržování vody
(zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.)

Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené
střechy, propustné parkovací plochy aj.)
Město Nový Jičín vypracovává Katalog adaptačních opatření (termín vyhotovení červen
2020)
◦ Záměrem je vyhodnotit největší hrozby plynoucí ze změny klimatu (analýza zranitelnosti
města) a připravit katalog vhodných adaptačních opatření ke snižování teploty, zvyšování
vlhkosti a dosažení vyšší kvality života ve městě

Dílčí opatření město podniká již teď
◦
◦
◦
◦

U nových parkovacích míst používány propustné materiály
Vybudován průleh (příkop na zadržení vody ve svahu nad Mateřskou školou) u Hückelových vil
V Loučce v plánovány retenční nádrže k zachytávání dešťové vody
U nových investičních projektů budou zapracovány postupy šetrné k přírodním zdrojům

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek
s kulturními a přírodními zajímavostmi

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a
přírodními zajímavostmi
Cílem je více propagovat a vyznačit stávající přírodní stezky s návazností na okolní
přírodní a kulturní zajímavosti

Vhodné využívat aplikace na plánování tras po místních stezkách a za zajímavostmi v
regionu
Město je zapojeno do 2 platforem (obě aplikace ke stažení zdarma):
◦ „Na kole i pěšky“ – zveřejňovány i tipy na výlety, na NCNJ k dispozici výtisk s tipy a trasami
pro Novojičínský region
◦ „Mobilní turista“ – funguje pod MSK, NCNJ přidává tipy na trasy a tematické výlety

Oživení náměstí zelení

Oživení náměstí zelení
Dlouhodobě opakovaný podnět na Veřejných fórech i Školních fórech
◦ Obtížně snesitelné je pobývat na náměstí bez stínu především v létě během extrémních
veder – horkých dní je stále více
◦ Názor Národního památkového ústavu (NPÚ) je dlouhodobě negativní, protože náměstí má
v současné podobě svůj jedinečný historický ráz a stromy by ho narušily
◦ kompromisním řešením se zdály být stromy v květináčích, ty se ale neosvědčily

Město v reakci na klimatické změny aktuálně zpracovává Katalog adaptačních opatření
◦ dle podnětů občanů i odborné pracovní skupiny je náměstí v období veder vnímáno jako
jedno z nejvíce problematických míst
◦ Doporučení odborníků zpracovávajících katalog budeme moci využít při dalších jednáních s
NPÚ

Vybudování bezpečného přechodu u
SVČ Fokus

Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus
Dlouhodobě problematické a frekventované místo pro přecházení
◦ Aktuální přechod u Pekárny U Starého slunce není ideální (špatná viditelnost přes auta, příliš
daleko od Fokusu), níže je zase problémem horizont – je důležité, aby případné nové řešení
bylo bezpečné
◦ Řada chodců navíc chodí níže mimo přechod

Možností je přechod níže na ulici (pod Fokusem)
◦ Zpracována studie (březen 2020) – vyhodnocen jako realizovatelný
◦ Nutné zpracování projektové dokumentace (odhadované náklady 80 tis. Kč vč. DPH)
◦ PD zadána v květnu 2020, termín vypracování PD listopad 2020, následně možná realizace

Vybudování parkovacího domu

Vybudování parkovacího domu v případě, že bude jeho
výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce
statické dopravy (KSD)
Otázka potřebnosti řešena v rámci KSD
◦ K porovnání navrženy 4 varianty
◦ Jako nejvhodnější se jeví varianta vybudování parkovacího domu na ulici Bezručova –
předpokládá se vznik 300 parkovacích míst, odhadované náklady jsou 90 mil. Kč (nutná změna
územního plánu, zpracování studie a projektové dokumentace) – termín aktuálně nelze stanovit

Nové možnosti parkování v centru díky vykoupení bývalého areálu České pošty na
ulici Hoblíkova
◦
◦
◦
◦

Areál odkoupen na začátkem roku 2019 za cca 6,5 mil. Kč
Možnost vzniku 100 nových parkovacích míst (předpokládané náklady cca 9 mil. Kč bez DPH)
Zpracování projektové dokumentace 2021
Realizace možná 2022

Podpora služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením
V květnu 2019 se rozšířily kapacity sociálně terapeutických dílen EFFATHA
v Novém Jičíně
◦ služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, lidi s poruchami autistického
spektra

V září 2019 zároveň došlo k navýšení kapacit denního stacionáře EDEN
◦ služba pro lidi se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným
postižením

V lednu 2020 došlo k navýšení kapacit terénní sociální služby Slezské diakonie - RÚT
sociální rehabilitace a terénní sociální služby JINAK o.p.s.

Jedná se o navýšení terénní sociální služby ProSenior Nový Jičín

Komplexní úprava Smetanových sadů

Komplexní úprava Smetanových sadů
Vhodnější variantou je koncepční řešení než nahodilé úpravy
◦ V rozpočtu na rok 2020 je vyhrazeno 300 000 Kč na aktualizaci projektové dokumentace k
úpravě Smetanových sadů
◦ Obnova parkového mobiliáře (lavičky, koše atd.)
◦ V únoru 2020 zadána objednávka na úpravu Smetanových sadů v Novém Jičíně, II. etapa
◦ V roce 2020 by měl být realizován návrh Venkovní čítárny (vítězný projekt v rámci výzvy
Projektů pro Nový Jičín 2019)

Rozšíření sdílených kol a koloběžek
do Nového Jičína

Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína
Službu v ČR poskytuje několik společností, většinou s finanční podporou města a
místních firem
◦ Většinou funguje ve větších městech - menším městem, kde služba funguje, je pouze Písek (30 tis.
obyvatel)
◦ Velmi odlišné zkušenosti s provozováním služby (při nízkém využívání občany je služba příliš drahá)
◦ Proběhla schůzka se zástupci Rekol (nabídka 700 tis. Kč bez DPH/4 měsíce nebo 1 mil. Kč/8 měsíců) a
Nextbike (552 tis. Kč/4 měsíce)

V rámci Evropského týdne mobility (9/19) proběhla prezentace bikesharingu a veřejné
projednání
◦ Přes předchozí zájem o téma byla velmi nízká účast – je o službu skutečně zájem?
◦ V ověřovací anketě po fóru byla priorita až na 14. místě. Zamýšlená anketa k ověření odložena z
důvodu pandemie COVID-19 (problematické sdílení kol a současné dodržení hygienických standardů)

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku”
a “Etiketa”

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”
Odbor školství, kultury a sportu: Alternativní výuka je žádoucí a prospěšná
Místní ZŠ nejsou zapojeny přímo do těchto projektů, ale dílčí aktivity jsou součástí
jejich výuky
◦ Např. učení venku se postupně rozšiřuje
◦ Dle možností výuky a počasí již probíhá na ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66 (obě školy mají
vhodně vybaveny venkovní prostory, u ZŠ Komenského 66 se dokončuje úprava atria)
◦ Pravidelně probíhají exkurze a projektové dny
◦ Etiketě není věnován samostatný prostor, školy mohou zařadit

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Námět podpořen i výstupem z procesu komunitního plánování z diskuzního fóra péče o
rodinu

Odbor sociálních věcí: navýšení kapacit je možné v případě, že tato navýšená kapacita
by byla součástí základní sítě sociálních služeb MSK, financována ze státního rozpočtu
Výstup: od ledna 2020 má služba navýšenou kapacitu o 1 pracovníka

Děkujeme za pozornost

www.novyjicin.cz/zdravemesto/

www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/

