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Co je a k čemu slouží Akční plán 

Akční plán je klíčový strategický dokument, který konkretizuje schválený „Strategický plán rozvoje 

městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030“. Dokument popisuje způsob 

naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dílčí fáze projektů a dostupné 

finanční prostředky.  

Akční plán zahrnuje konkrétní seznam projektů, které budou v daném roce realizovány a vytváří 

vazby s prioritami strategického plánu. Tento způsob pomáhá přesně určit, jak se tyto priority daří 

naplňovat.  

Akční plán umožňuje rychlou orientaci v postupu a realizaci významných projektů, které naplňují 

vizi a cíle strategického plánu. Je určen nejen pro vedení a pracovníky úřadu, ale také pro 

širokou veřejnost. 

Akční plán přispívá k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování 

finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu městského obvodu Poruba. 

Jak se tvoří Akční plán 

Proces vzniku akčního plánu je úzce vázán na standartní rozpočtový proces. Nicméně ne 

všechny plánované akce jsou vždy kryty rozpočtem, a to např. u projektů ve stavu projektového 

záměru, přípravy nebo ve stavu hledání externího financování. Náměty na projekty a investiční 

akce vychází z řad politické reprezentace městského obvodu Poruba, zaměstnanců úřadu a také 

od veřejnosti, mj. formou určování priorit na příští rok v rámci Porubského desatera a projektu 

Porubský participativní rozpočet – „Zelená Porubě“.   

Akční plán projednává Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21 a schvaluje Rada 

městského obvodu Poruba. 

Akční plán jako vrchol strategického plánování 

Akční plán je vyvrcholením strategického plánování. Na počátku našeho snažení o zavedení 

strategického řízení do praxe úřadu městského obvodu Poruba byla analýza – sběr a 

vyhodnocení dat. Na zjištěné silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby Poruby navázala návrhová 

část strategického plánu. Ta obecně popisuje, jaké aktivity a opatření bychom měli učinit, 

abychom Porubu rozvíjeli správným směrem, který je definován ve vizi strategického plánu. 

Poslední částí je samotná implementace strategie. Akční plán je provázaný s rozpočtem a 

konkretizuje jednotlivé akce, na kterých se bude pracovat v daném roce. Klíčové projekty jsou 

téměř bez výjimky víceleté a v jednotlivých letech se také mohou dělit na menší/dílčí projekty. 

Tento přístup nám dovoluje rozložit financování projektů v čase, což předpokládá vyšší možnost 

získávání prostředků z externích zdrojů.   

Schéma strategického plánování 

 

Analytická část (sběr a 
vyhodnocení dat) 

Návrhová / Strategická část 
(stanovení vize, cílů a priorit) 

Implementační část (Akční 
plán, zavádění do praxe, 

příprava a realizace 
projektů) 
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O projektech zařazených do Akčního plánu 

Projekty neřeší pouze jedno téma, ale nabízí komplexní řešení daného problému. 

Za realizaci a financování jednotlivých projektů zodpovídá nejen městský obvod Poruba, 

ale také partneři, kterými jsou zejména statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

Na financování jednotlivých projektů je snahou obvodu získávat maximum 

finančních prostředků z externích zdrojů, například z Evropských či státních fondů. 

 

Strategické priority, které Akční plán naplňuje 

 

EFEKTIVNÍ 

ŘÍZENÍ 

PROSTOR 

PRO LIDI 

AKTIVNÍ 

ŽIVOT 

KVALITNÍ 

ZELEŇ 

ČISTÁ 

DOPRAVA 
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Priorita: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ 

 

Strategický cíl  

Vysoká kvalita služeb, komunikace a spolupráce úřadu s občany.  

Cílem městského obvodu Poruba je naplnit při řízení a správě činností městského 

obvodu směrem k obyvatelům Poruby principy strategického řízení, dodržovat 

standardy projektového řízení, zajistit efektivitu, účinnost a hospodárnost řešení mj. 

díky využívání digitálních technologií, podporovat rozvoj lidských zdrojů a zefektivnit 

procesy na úřadě. Důraz je kladen na uplatňování principů zapojování veřejnosti a 

partnerů do rozhodování o rozvojových aktivitách a do jejich realizace. 
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Vlajkové, strategické, ostatní projekty Popis Dílčí projekty Popis Aktuální stav 
Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 

2020
Nositel Garant

 Rozpočet Mob 

2020 

 Celkové 

předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 

termín dokončení

Zefektivnění strategického a 

finančního řízení ÚMOb 

Poruba, Projektová laboratoř a 

naplňování strategie

Zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné 

správy, a to prostřednictvím posílení strategického 

řízení na úřadě. Projektová laboratoř  jako nástroj 

pro řízení projektů -metodicky řízené a pravidelně 

organizované pracovní skupiny složené z 

odpovědných pracovníků, specialistů, tvůrčích 

individualit a externích odborníků. 

Vytvořeny strategické dokumenty, dokumenty k 

implementaci.

Implementace Strategického plánu, evaluace 

Strategického plánu, implementace optimalizace 

vybraných procesů. 

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

250 tis. Kč 3 800 tis. Kč průběžně

Koncepční studie rozvoje 

území VIII. stavebního obvodu 

a Nového Pustkovce

Zpracování koncepčního dokumentu rozvoje 

veřejného prostoru se souborem doporučujících 

zásahů a opatření, dokument bude podkladem pro 

veškeré zásahy, úpravy a investice v území.

Vyhlášena veřejná zakázka na zpracování  studie.
Zpracování studie.                                                            

Bude probíhat participace s veřejností.
MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

1 100 tis. Kč 1 100 tis. Kč 2020

Koncepce politiky parkování

Vytvoření koncepčního dokumentu politiky 

parkování na území městského obvodu Poruba. 

Koncepce bude obsahovat konkrétní opatření v 

jednotlivých lokalitách v Porubě na základě 

skutečné potřeby obyvatel v místě a čase.

S účinností od 1. 5. 2019 byla přijata Směrnice k 

udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného 

parkování, která řeší podmínky pro zřizování 

vyhrazených míst pro osoby ZTP a ZTP/P, mimo 

místa pro FO a PO. Tento dílčí krok má zajistit 

zastavení zřizování vyhrazených míst pro FO a PO 

dostupné parkování pro širokou veřejnost ve 

smyslu spravedlivého systému. Probíhá analytická 

fáze studie v návaznosti na moderní analytické 

formy GIS, zpracování dat z vektorových map a dat 

mobilních operátorů z hlediska zjištění skutečných 

potřeb migrace obyvatel Poruby. Analýza 

dostupných SMART technologií a trendů z hlediska 

parkování.

Vyhodnocení analytické fáze na základě získáných 

dat a formulace koncepce politiky parkování. 
MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

300 tis. Kč 300 tis. Kč 2020

Plán péče o umělecká díla na 

území MOb Poruba

Dokument shrnující aktuální stav památek 

v majetku MOb Poruba a stanovující plán oprav.

V rámci pasportizace komunikací, která byla 

zpracována v gesci OKS byla zmapována také 

všechna umělecká díla ve veřejném prostoru MOb 

Poruba vč. jejich GPS souřadnic.

Zpracování plánu péče o umělecká díla. MOb starostka 0 Kč není známo 2020

Analýza efektivy střežení 

objektů MOb Poruba Městskou 

policií

Analýza efektivity střežení objektů (budov) MOb 

Poruba Městskou policií.
Probíhá analýza možností. 

Vyhodnocení možností a efektivity, rozhodnutí a 

případné přepojení na jiný pult centralizované 

ochrany.

MOb
člen rady pro IT 

a eGovernment
50 tis. Kč 50 tis. Kč 2020

Koncepce nakládání s bytovým 

fondem
Koncepční dokument bytové politiky obvodu.

Byly vypracovány pasporty bytových domů. 

Zpracování koncepce nakládání s bytovým fondem 

MOb Poruba bylo odloženo  z důvodu prací 

souvisejících s převodem a nabytím bytového 

domu Oblouk.

Zpracování koncepce. MOb

místostarosta 

pro bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

0 Kč 0 Kč 2020

Koncepce úpravy zeleně

Zpracování koncepčního dokumentu pro 

systematickou péči a údržbu zeleně v MOb 

Poruba.

Zahájena příprava. Zpracování koncepce. MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

0 Kč 0 Kč 2020

Koncepce rozvoje školství 

2020-2023

Podpora efektivního řízení školských zařízení, 

rozvoje výchovně vzdělávací činnosti, investic do 

objektů škol.

Zahájena příprava.

Vytvoření koncepčního dokumentu - monitoring 

aktuálních potřeb. Participativní diskuse nad 

návrhem koncepce. Vytvoření finální verze 

koncepce a její schválení.

MOb

místostarosta 

pro školství, 

prevenci 

kriminality a 

bezpečnost

200 tis. Kč 200 tis. Kč 2020

Místní akční plán pro kulturu, 

sport a trávení volného času

Dokument popisující hlavní cíle a konkrétní 

opatření pro oblast kultury, sportu a trávení 

volného času v městském obvodu Poruba na 

období 2020-2023.

Ustavena pracovní skupina složená z pracovníků 

útvaru kultury a MA21, starostky, zástupce komise 

sportu a volnočasových aktivit a zástupce komise 

kultury, zároveň byli přizývání další odborníci dle 

projednávaných témat. Na jednotlivých schůzkách 

probírána témata s focusem na určitou cílovou 

skupinu. Pro doplnění informací ze strany 

organizací, které v Porubě pořádájí kulturní, 

sportovní či volnočasové aktivity byl sestaven 

dotazník.

Doplnění výstupů z pracovní skupiny o závěry z 

dotazníkových průzkumů od středních škol, laické 

veřejnosti a dalších organizací na úzamí Poruby. 

Zpracování místního akčního plánu. 

MOb starostka 100 tis. Kč 100 tis. Kč 2020

Den otevřených dveří na 

radnici

Prohlídky prostor porubské radnice s výkladem 

průvodce a ukázkou aktivit jednotlivých odborů 

úřadu budou doplněny doprovodným programem 

pro děti i dospělé. Lidé se tak budou moci blíže 

seznámit s prací úřadu MOb Poruba.

Nezahájeno.
Realizace dne otevřených dvěří na porubské 

radnici.
MOb starostka 50 tis. Kč 50 tis. Kč každoročně

Revize, iniciace a především realizace již platných 

koncepcí a strategií MOb, potažmo SMO (ze kterých 

městský obvod musí také vycházet při své činnosti). Na 

ÚMOb Poruba vznik koncepce odpadového hospodářství 

(mj. umístění podzemních kontejnerů, třídění odpadu aj.), 

potřeba vytvoření koncepce statické dopravy, etický 

kodex – práce dovnitř úřadu. Uplatnění konceptu 

„chytrého” a také „zdravého” města. Institucionální 

zajištění realizace strategie na ÚMOb Poruba – interně 

formou „Projektové laboratoře“ a výkonného 

projektového týmu (samostatný projekt).  Dílčím 

projektem je také strategický projekt Revize statutu 

města, řešící i problematiku financování obvodu ze strany 

SMO.

Efektivní a vstřícný úřad

Strategická priorita - Efektivní řízení
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Digitální úřední deska
Pořízení a implementace 2 digitálních úředních 

desek (informačních kiosků).
Zahájena příprava.

Analýza, definování cílového stavu, tzn. 

specifikace publikovaných informací a jejich formy, 

způsobu práce se zařízením, ověření možnosti 

propojení na jiné systémy, veřejná zakázka, ladění 

po spuštění.

MOb
člen rady pro IT 

a eGovernment
600 tis. Kč 600 tis. Kč 2020

Platební portál
Možnost platby poplatků určitých agend přes 

internet.
Příprava prostředí.

Pilotní provoz pro poplatek za psa v lednu 2020, 

dle legislativy, možností a připravenosti 

provozovatele (MMO + OVAnet) i jiné agendy.

MMO, 

MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment
0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2020

Formuláře pro elektronické 

podání a portál občana

Elektronické formuláře pro některé agendy, 

propojené na funkcionality existujících portálů.
Příprava na úrovni MMO.

Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze 

strany MOb součinnost při zadání požadavků, 

ladění po zavedení.

MMO, 

MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment
0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2020

Elektronické řešení žádosti o 

dotaci

Elektronické řešení žádostí o dotace, komunikace, 

evidence a zveřejňování relevantních informací, 

využití existujícího řešení s nutností přizpůsobení.

Příprava na úrovni MMO.

Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze 

strany MOb součinnost při zadání požadavků, 

ladění po zavedení.

MMO, 

MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment

není známo 

(vyplyne z 

analýzy MMO)

není známo 2020

Migrace serverů a úložišť do 

ICT, technologického centra 

města.

Přesun doménových i ostatních služeb z 

virtuálních serverů MOb Poruba. Přesun aplikací. 

Přerozdělení kompetencí ke správě serverů. 

Změna způsobu zálohování.

V další fázi povýšení doménové platformy a 

serverů a kancelářského systému.

Zahájena analýza.

Analýza, definování cílového stavu, tzn. 

specifikování rolí, změn v procesech, adaptace 

vnitřních pravidel, součinnost při migrací služeb a 

konfigurací, asistence uživatelům při práci v 

novém prostředí. Ladění nestandardních stavů.

MMO, 

MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment
0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2020

Změna způsobů publikace 

podkladů pro jednání orgánů 

samosprávy

Dle možností upgrade systému pro publikaci 

dokumentů nebo migrace na systém publikování 

města Ostravy.

Nezahájeno.

Analýza, definování cílového stavu, tzn. 

specifikování rolí, změn v procesech, adaptace 

vnitřních pravidel, součinnost při konfiguraci, 

asistence uživatelům při práci v novém prostředí. 

Ladění nestandardních stavů.

MOb
člen rady pro IT 

a eGovernment
950 tis. Kč 950 tis. Kč 2022

Postupná elektronizace 

procesů ÚMOb Poruba

Na základě provedené analýzy na jednotlivých 

odborech a útvarech zajištění řešení elektronizace 

procesů, eliminace papírové komunikace tam, kde 

je to možné, efektivní a nebrání tomu legislativní či 

jiné překážky.

Výzva k vedoucím odborů/útvarů k návrhům 

elektronizace.

Analýza potřeb na jednotlivých odborech/útvarech, 

návrh řešení.
MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment
0 Kč 0 Kč 2021

Elektronický oběh 

ekonomických dokladů

Řešení oběhu faktur v ekonomickém systému a 

spisové službě.
Příprava na úrovni MMO.

Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze 

strany MOb součinnost při zadání požadavků, 

ladění po zavedení.

MMO, 

MOb

člen rady pro IT 

a eGovernment
0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2020

Zelená porubě - Navrhni svůj 

vnitroblok

Využití participativního rozpočtu, alokace 

prostředků na projekty a záměry veřejnosti - aktivní 

zapojení občanů do rozhodování o části finančních 

prostředků z rozpočtu obvodu na rekonstrukci, 

revitalizaci dvorů (vnitrobloků).                                       

Projekt je obsažen v Akčním plánu města 

Ostravy.

Nezahájeno, jen prvotní návrh.

Vytvoření a schválení nové koncepce a Zásad 

dalšího ročníku participativního rozpočtu, které se 

budou věnovat vnitroblokům.

MOb
člen rady pro 

MA21
5 000 tis. Kč 5 000 tis. Kč co 2 roky

Setkávání s veřejností za 

účelem plánování

Setkávání s veřejností za účelem plánování 

konkrétních projektů a využívání takto získaných 

dat.

Probíhá průběžně v rámci konkrétních projektů. Minimálně 2 plánovací setkání s veřejností. MOb
člen rady pro 

MA21
20 tis. Kč 20 tis. Kč průběžně

Zapojení žáků a studentů do 

městského plánování

Zapojení žáků a studentů do projektů, jejichž 

výstupy lze využít v městském plánování - 

workshopy, studentské soutěže.

Zahájena spolupráce na studentských pracích 

předprostoru bytového domu Oblouk. 

Dokončení studentských prací k předprostoru 

bytového domu Oblouk.
MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

0 Kč není známo průběžně

Porubané spolurozhodují 
Využití participativního rozpočtu a setkávání s veřejností 

za účelem plánování. Participace široké veřejnosti na 

fungování obvodu.

eGovernment na úřadě

Komunikace s institucemi veřejné správy v elektronické 

podobě a veškeré procesy s tím související, zejména 

tvorba příslušné legislativy a přechod úřadu na 

elektronickou verzi vedení agendy. eGovenment je plně v 

kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Jeho 

cílem je usnadnit styk s veřejností.

Zefektivnění vnitřních procesů 

v oblasti IT

Zefektivnění vnitřních procesů ÚMOb Poruba, přesuny 

služeb virtuálních serverů a aplikací, optimalizace 

publikace materiálů do orgánů obvodu, celková 

elektronizace vnitřních procesů a řešení oběhu faktur v 

elektronické podobě apod. 
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Marketingová platforma pro komunikaci projektů 

v městském obvodu a zapojování obyvatel do 

správy obvodu. Mezi pozitiva patří lepší image, 

informovaná široká veřejnost atp.

Strategie komunikace a participace byla vytvořena. 

Zveřejněna na webu fajnovaporuba.cz. 

Proces implementace Strategie komunikace a 

participace dovnitř úřadu i vně. Revize nástrojů 

komunikace navenek.

MOb starostka 0 Kč 0 Kč průběžně

Rozvoj a systematizace spolupráce s VŠB-TUO.

Zapojení MOb do projektu TAČR  Nástroje měření 

dopadů veřejných zakázek v pozici aplikačního 

garanta.

Pokračování v projektu TAČR. Rozvoj další 

spolupráce např. na záměru přeměny mateřské 

školky VŠB-TUO nebo parkovací plochy v areálu.

MOb starostka 0 Kč 0 Kč průběžně

Rozvoj spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava, 

která je významným zaměstnavatelem v Porubě, 

poskytovatelem zdravotnických služeb 

nadregionálního významu.

Zřízeno detašované pracoviště matriky narození v 

prostorách FNO. Ostatní průběžně komunikováno.

Pokračování v projektu detašovaného pracoviště 

matriky. Spolupráce na úpravách veřejných 

prostranství přilehajících k FNO, společná 

koordinace statické dopravy.

MOb starostka 0 Kč 0 Kč průběžně

Spolupráce na projektu rozvoj podnikavosti, např. 

ve školách nebo s obchodníky v obvodě. Zahájení 

možnosti spolupráce na prázdných prostorách v 

obvodu ve vlastnictví RESIDOMO. Možnost získat 

provozovatele klubu v Porubě.

Zahájeny koordinační schůzky.
Rozvoj spolupráce, plán společných aktivit, 

vytvoření společného postupu.
MOb starostka 200 tis. Kč 200 tis. Kč průběžně

Prohlubování spolupráce a vzájemné 

informovanosti na koordinaci investičních aktivit v 

obvodu.

Uzavřena smlouva o spolupráci.

Průběžná vzájemná informovanost, koordinace 

investičních aktivit ( schůzky min. 2 x ročně, dle 

uzavřené smlouvy o spolupráci).

MOb

starostka ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

0 Kč 0 Kč průběžně

Výstavba objektu nové budovy radnice/využití 

stávajících objektů  - energeticky šetrný objekt s 

respektem k životnímu prostředí, s minimálními 

provozními náklady, který  vytvoří logický 

urbanistický celek přívětivý pro pobyt občanů a 

jeho užití občany.

Vyhlášená veřejná zakázka zrušena z důvodu 

nepodání žádné nabídky. Zadávací řízení 

ukončeno.

Vytvoření pracovní skupiny, aktualizace možných 

variant řešení, rozpracování zvoleného řešení.
MOb

starostka ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí a 

ve spolupráci s 

místostarostkou 

pro rozvoj obvodu

není známo není známo 2025

FajnOVA Poruba – Strategie komunikace a participace

Spolupráce s VŠB-TUO

Spolupráce s FNO

Spolupráce s MSIC

Spolupráce s RESIDOMO

Nová Radnice
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Priorita: PROSTOR PRO LIDI 
 

Strategický cíl  

Kvalitní a příjemný veřejný prostor a bydlení. 

Městský obvod Poruba se snaží, aby veřejný prostor v Porubě naplňoval 12 kritérií kvality 

městského prostoru1. Jde zejména o vytváření funkčního, esteticky přitažlivého a bezpečného 

veřejného prostoru, který naplňuje potřeby lidí a poskytuje zázemí pro pohyb po městě s radostí 

a vytváří podmínky ke komunitnímu životu ve městě. Prostor pro lidi však znamená také 

dostupné obecní i soukromé bydlení pro různé cílové skupiny obyvatel. 

 
 
 
 
 

                                                

 

1
 Zdroj: Gehl Institute. Poznámka: Architekt Jan Gehl se pokusil definovat 12 základních bodů, které jsou podle jeho výzkumu nezbytné pro kvalitní veřejné prostranství. Kritéria: 1. Lákavý prostor pro pohyb pěších 

s ohledem na horší podmínky pro chůzi (stáří, handicap), 2. Lákavý prostor k trávení času, 3. Lákavé podmínky pro posezení venku, 4. Lákavé okolí k prohlížení, 5. Lákavé prostředí k povídání si a vzájemnému 
naslouchání, 6. Lákavé podmínky k hraní, cvičení a jiným běžným denním aktivitám, 7. Příjemné členění prostoru odpovídající schopnosti lidí vnímat jej přehledně a uceleně, 8. Příjemné prostředí z hlediska klimatu – 
teplota, proudění vzduchu, ochrana před větrem, stín, 9. Příjemné prostředí z estetického hlediska, 10. Prevence dopravních nehod, 11. Prevence pro lepší pocit bezpečí, 12. Prevence před nepříjemnými smyslovými 
vjemy (hluk, zápach, smetí a jiná znečištění) 
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Vlajkové, strategické, ostatní projekty Popis Dílčí projekty Popis Aktuální stav 
Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 

2020
Nositel Garant

 Rozpočet Mob 

2020 

 Celkové 

předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 

termín 

dokončení

Revitalizace ulice Gustava 

Klimenta

Rekonstrukce ulice Gustava Klimenta, vytvoření 

bezpečných, bezbariérových tras pro pěší,včetně 

úpravy dopravního řešení, revitalizace zeleně a 

mobiliáře. Součástí je také vytvoření 

reprezantativního a funkčního předprostoru 

gymnázia P. Tigrida.           Projekt je obsažen v 

Akčním plánu města Ostravy.

Vydáno pravomocné stavební povolení. Zahrnuto 

jako 1. etapa projektu Regenerace sídliště I. 

Stavebního obvodu v Ostravě-Porubě - I. část, 

Podána žádost o dotaci na Státní fond rozvoje 

bydlení v programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích, žádost je v hodnocení. 

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele 

stavebních prací. Výběr zhotovitele. Provedení 

stavebních prací.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

35 000 tis. Kč 35 000 tis. Kč 2020 - 2021

Revitalizace veřejného 

prostranství u střediska Koruna

Architektonické a sadové úpravy veřejného 

prostoru mezi ulicemi Opavská a Francouzská a 

vnitrobloku mezi vysokými obytnými domy a 

obchodním komplexem. 

Probíhá územní řízení. Příprava projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Vydání územního rozhodnutí. Zpracování 

projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení  a dokumentace pro zadání veřejné 

zakázky na stavební práce.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

1 900 tis. Kč 67 000 tis. Kč 2023

Revitalizace vnitrobloku 

náměstí Jana Nerudy/Hlavní 

třída

Komplexní rekonstrukce vnitrobloku ulice J. 

Nerudy a Hlavní třídy, vytvoření bezpečných tras 

pro pěší,včetně úpravy dopravního řešení, 

revitalizace zeleně a mobiliáře

Probíhá společné územní a stavební řízení.

Vydání společného povolení. Zpracování 

projektové dokumentace pro zadání veřejné 

zakázky na stavební práce.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

120 tis. Kč 30 800 tis. Kč 2021

Chodník Bedřicha Nikodéma

Doplnění dlouhodobě chybějícího chodníku na ulici 

Bedřicha Nikodéma v místě stávající autobusové 

zastávky u ulice Martinovské.

Probíhá zoracování projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení.

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

společné povolení. Vydání společného povolení. 

Vypracování projektové dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce. Výběr 

zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních 

prací.

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

1 100 tis. Kč 1 100 tis. Kč 2020

Rekonstrukce asfaltových hřišť

Vytvoření kvalitního prostoru nejen pro děti - na 

základě provedené revize vybraných asfaltových 

hřišť ve dvorních traktech zrealizovat rekonstrukce 

povrchů nevhodných hřišť pro zajištění dětských 

pohybových her a sportovních aktivit všech 

věkových skupin.

Pasport stávajícího stavu. Realizace pilotní 

rekonstrukce jednoho hřiště.

Nacenění zůstatkových cen jednotlivých ploch a 

jejich navedení do majetku obce. Výběr zhotovitele 

stavebních prací. Realizace stavebních prací na 

vybraných hřištích.

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

3 700 tis. Kč 25 000 tis. Kč průběžně 

Městský bulvár Hlavní třída

Vytvoření kvalitního městského bulváru. Celkový projekt 

sestává z řady dílčích projektů:  1. Úprava středového pásu – 

především úprava zeleně, opravy komunikací, mobiliáře, 

řazení komunikace (např. zpomalení vytvořením pouze 

jednoho jízdního pruhu). Bude vycházet z návrhu 

krajinářského architekta. 2. Revitalizace Alšova náměstí. 3. 

Revitalizace prostranství u Floridy včetně umístění 

podzemního parkoviště. Obecně je cílem vlajkového projektu 

zvýšení propustnosti silnice pro chodce, využití pro parking a 

pro klidovou zónu, případně pro obchodní plochy, vyřešení 

napojení Hlavní třídy (na VŠB-TUO a V. stavební obvod). 

Celková revitalizace veřejného prostoru Alšova náměstí 

včetně výstavby podzemních garáží. Estetizace veřejného 

prostoru u Floridy. Estetizace prostorů kolem Hlavní třídy – 

průchody (Galerie Dukla). 

Revitalizace prostranství u 

FLORIDY

Estetizace veřejného prostoru - revitalizace 

zeleně, doplnění mobiláře, vodního prvku. Projekt 

je obsažen v Akčním plánu města Ostravy jako 

inspirativní proejkt.

Zahájeno zpracování návrhové studie. 

Zpracování studie. Realizace dílčích zásahů v 

rámci běžné údržby. Vyhlášení veřejné zakázky na 

zpracovatele projektové dokumentace pro úpravy, 

vyžadující následné zpracování projektové 

dokumentace.                                                          

Bude probíhat participace s veřejností.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

460 tis. Kč není známo 2022

Uzpůsobení vnitrobloků současným potřebám obyvatel. 

Zapojení místních obyvatel do plánování úprav vnitrobloků 

– formou veřejného projednání, soutěží, workshopů atp. 

Vnitrobloky jako kvalitní prostor k trávení volného času v 

místě bydliště. Postupná výměna prvků městského 

mobiliáře podle současného standardu estetizace 

veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech. 

Úprava chodníků, veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře. 

Nová výsadba zeleně a revitalizace stávající. Budování 

podzemních kontejnerů. Součástí je řešení dlouhodobé 

obnovy zeleně a také hledání rovnováhy mezi potřebami 

parkovat, prostorem pro pěší. Vnitrobloky by měly 

poskytovat prostor k trávení volného času různorodých 

cílových skupin – trávení času aktivním i pasivním 

způsobem. Projekt řeší prostor polosoukromý až veřejný 

tak, aby lidé v okolí svých domů cítili vztah k místu a měli 

chuť v něm trávit čas. Velmi důležitým prvkem je 

bezpečnost.

Revitalizace vnitrobloků a 

veřejných prostor

Strategická priorita - Prostor pro lidi
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Úprava veřejného prostoru v 

lokalitě Dělnická

Celkové zkvalitnění veřejného prostoru, 

revitalizace a zlepšení kvality zeleně, vytvoření 

podmínek pro bezpečný  pohyb chodců, doplnění 

mobiláře, organizace statické dopravy.

Probíhá zpracování projektové dokumentace na 

úpravy zpevněných ploch po provedení 

rekonstrukce sítí OVaK (č.p. 290-313).

Zpracování projektové dokumentace na úpravy 

zpevněných ploch po provedení rekonstrukce sítí 

OVaK (č.p. 290-313). Výběr zhotovitele. Provedení 

stavebních prací. Zpracování projektové 

dokumentace k řešení parkovacích ploch v 

uvedené části ulice Dělnická.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

9 000 tis. Kč není známo průběžně

Rekonstrukce bytových domů 

v lokalitě Dělnická
Rekonstrukce bytových domů v lokalitě Dělnická.

Probíhá rekonstrukce bytových domů č.p. 383 a 

385 pokračuje dle harmonogramu. 

Dokončení rekonstrukce bytových domů č. p. 383 

a 385. Rekonstrukce bytových domů č. p. 318-320 

včetně využití možnosti šetrného nakládání s 

energiemi.

MOb

místostarosta pro 

bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

19 250 tis. Kč 43 100 tis. Kč 2020

Podélná stání na ul. Opavská

Vytvoření podélných parkovacích zálivů podél 

silnice II. třídy na ul.Opavská - vytvoření 

parkovacích kapacit u obchodů a institucí podél ul. 

Opavská.

Probíhá společné územní a stavební řízení.

Vydání společného povolení. Vyhlášení veřejné 

zakázky na zhotovitele stavebních prací. 

Realizace stavebních prací.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

1 350 tis. Kč 1 450 tis. Kč 2020

Připojení vnitrobloku na ul. 

Opavská

Vybudování  komunikace pro připojení vnitrobloku 

budov Opavská č.p. 1124-1127 na ulici Opavská.

Vydáno společné povolení. Zpracována 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 

stavební práce.

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele 

stavebních prací. Realizace stavebních prací.
MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

1 500 tis. Kč 1 600 tis. Kč 2020

Nabídka kvalitního bydlení pro 

různé cílové skupiny

Dostupné bydlení je jedním z nástrojů prorodinných 

opatření. Zajištění kvalitního bydlení pro různé cílové 

skupiny, zejména pro seniory, mladé rodiny. Opatření se 

může zaměřovat např. na pečovatelské nebo vstupní 

bydlení. Dále také na zvýšení dostupnosti bydlení pro 

mladé rodiny (pro-populační opatření). Městský obvod 

také podporuje investiční výstavbu kvalitního bydlení pro 

různé cílové skupiny.

Rekonstrukce Oblouku
Rekonstrukce památkově chráněného bytového  

objektu.

Uzavřena kupní smlouva. Rozhodnuto o výběru 

zhotovitele projektové dokumentace pro 

rekonstrukci objektu. 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a projektové dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky pro stavební práce. Výběr 

zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních 

prací. 

MOb

místostarosta pro 

bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

10 000 tis. Kč 150 000 tis. Kč 2022

Dílčí projekty: 1. Bytové domy 2. Veřejný prostor 3. 

Vytvoření strategie spolupráce s RESIDOMO. Komplex 

opatření na eliminaci sociálně-vyloučené lokality 

Dělnická. Nové funkce budov – např. Komunitní dům pro 

seniory, dostupné služby na řešení sociálních problémů 

vyskytujících se v sociálně vyloučené lokalitě (neziskové 

organizace podporující vzdělávání, zaměstnanost), ulice 

Dělnická jako kvalitní místo pro bydlení – opravy domů, 

revitalizace veřejných prostranství atd. Rekonstrukce 

předprostoru Oblouku, oživení přízemí objektu (volné 

komerční prostory)

Opavská městskou třídou

Revitalizace ulice  Opavská - celkové zklidnění, vytvoření 

napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem 

snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro 

cyklisty mimo chodníky – odstranění zábradlí, vytvoření 

parkovacích zálivů, důraz na snížení hluku z tramvajové 

tratě a zkvalitnění veřejného prostoru doplněním pásu 

zeleně do tramvajového tělesa. 

Přeměna lokality Dělnická
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Celková revitalizace prostranství. Dílčí projekty: 1. 

Horní náměstí 2. Dolní náměstí a park. Jedná se o 

vznik pobytové plochy náměstí s alejemi stromů, 

zastřešením tržního místa a rekonstrukcemi 

zastávek MHD. Prostor bude doplněn o lavičky, 

pobytové trávníky, veřejné osvětlení, vodní prvky, 

sochy a specifický „meeting point“. Projekt vychází 

ze zpracované studie a z podnětů občanů. 

Současné prostranství kolem autobusové 

zastávky Duha lze vnímat jako centrální místo VII. 

a VIII. obvodu s vysokou koncentrací obyvatel, a to 

jak ve vazbě na MHD, tak i z důvodu přítomného 

nákupního komplexu včetně tržního místa. Prostor 

dnes působí neuspořádaně a nevzhledně, navíc jej 

rozděluje bariéra silnice 17. listopadu.      Projekt 

je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení v koordinaci s MMO. 

Koordinace projektu s připravovanými 

rekonstrukcemi inženýrských sítí.      

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

společného povolení a dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací.

MMO, 

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

7 200 tis. Kč 195 000 tis. Kč
I. Etapa - 2022         

II. Etapa - 2024

Výstavba komunitního domu pro seniory. 

Rekonstrukce nebytového objektu na bytový areál 

s 23 byty, včetně společných prostor a recepce a 

venkovním funkčním prostorem - odpočinkovou 

zónou s parkovou úpravou včetně vodního prvku, 

mobiliáře a cvičebních prvků. Součástí komplexu 

budou nebytové prostory -služebna Městské 

policie, garáže a kavárna.

Probíhá stavba SO 01 (bytový dům). Vybrán 

zhotovitel pro stavbu SO 02-04(venkovní prostory, 

služebna Městské police, garáže, kavárna).  

Dokončení stavby SO 01. Zahájení stavby SO 02-

04.
MOb

místostarosta 

pro bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

44 000 tis. Kč 97 000 tis. Kč 2021

Výstavba smuteční obřadní síně a hřbitova pro 

občany Poruby v sousedství hřbitova městského 

obvodu Svinov.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí. 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí. Vydání územního 

rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. Vydání stavebního 

povolení. Zpracování projektové dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce.

MOb
místostarostka 

pro rozvoj obvodu
2 900 tis. Kč 94 000 tis. Kč 2023

Celková péče o městskou památkovou zónu 

(Koncepční strategická studie urbanistického 

prostoru I. stavebního obvodu MOb Poruba z roku 

2018), zatraktivnění oblasti pro bydlení, trávení 

volného času i turismus.

Koncepční strategická studie urbanistického 

prostoru I. stavebního obvodu MOb Poruba.

Zásahy v rámci běžné údržby v souladu s výstupy 

Koncepční strategické studie urbanistického 

prostoru I. stavebního obvodu MOb Poruba. 

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby, ve 

spolupráci s 

místostarostko

u pro rozvoj 

obvodu

2 000 tis. Kč není známo průběžně

Vymístění tramvajové a autobusové vozovny  a 

soukromých automobilových garáží v Porubě a 

příprava rozvojové plochy pro občany a malé a 

střední podnikatele. Vytvoření nové čtvrti – chytré 

čtvrti (inteligentní město, kvalitní architektura, 

chytré technologie, kombinace bydlení, podnikání, 

ve vazbě na VŠB, kvalitní veřejný prostor). Projekt 

je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.

Zpracována studie přemístění vozovny autobusů. 

Proces výkupu garáží. Zahájena jednání s DPO o 

vzájemné spolupráci na vymístění autobusové 

vozovny.

Spolupráce s DPO na vymístění autobusové 

vozovny. Pokračování ve výkupu garáží v lokalitě 

Slavíkova.

MMO, 

DPO, 

MOb

starostka 1 500 tis. Kč 3 000 000 tis. Kč 2030

V městském obvodu Poruba je nedostatečný 

počet ubytovacích kapacit. Při konání sportovních, 

kulturních, konferenčních i vzdělávacích aktivit při 

různých porubských institucích není možné využít 

dostatečně kvalitních i velkých ubytovacích 

kapacit. Podpora vytvoření hotelových kapacit.

Zadána zastavovací studie, první komunikace s 

developery.

Zhodnocení výstupů zastavovací studie, jednání s 

vhodnými developery. Nastavení podmínek 

záměru nabídky pozemků k vybudování hotelových 

kapacit.

MOb starostka 400 tis. Kč není známo 2025

Komunitní dům pro seniory

Hřbitov a smuteční síň

Klenot Poruby - městská památková zóna

Nová Vozovna

DUHA - náměstí pro VII. a VIII. obvod

Rozšíření ubytovacích kapacit v Porubě
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Priorita: AKTIVNÍ ŽIVOT 

 

Strategický cíl  

Posilování spolupráce s organizacemi, spolky, podnikateli a s občany, aby se mohli aktivně 

podílet na dění a rozhodování ve své obci. 

Městský obvod Poruba usiluje o zvýšení počtu obyvatel podílejících se na aktivním životě 

v Porubě v oblastech souvisejících se školstvím a vzděláváním a naplňováním 3. role škol2, s 

kulturou, sportem a trávením volného času a aktivitami přispívajícími ke zdravému a 

pohodovému životu. Dále také se sociální oblastí a rodinným životem, s potřebami mladých a 

starších generací, s bezpečností ve městě a veřejným pořádkem apod. Mezi dílčí cíle patří 

silné, spolupracující a vzájemně se obohacující komunity, vysoká míra participace a tvorba 

takového prostředí, které umožňuje obyvatelům podílet se na rozhodování o dění ve své obci. 

                                                

 

2
 Poznámka: Přenos poznatků vysokých škol do praxe: uplatňování aplikovaných výstupů vědy, přenos nových poznatků a technologií, zakládání inovativních společností, přímé působení na rozvoj území 
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Vlajkové, strategické, ostatní projekty Popis Dílčí projekty Popis Aktuální stav 
Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 

2020
Nositel Garant

 Rozpočet Mob 

2020 

 Celkové 

předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 

termín dokončení

Rekonstrukce Domu kultury 

Poklad

Rekonstrukce Domu kultury Poklad – 

rekonstrukce celého objektu včetně předprostoru.
Probíhá rekonstrukce objektu.

Pokračování v pracích na rekonstrukci. Ze strany 

MOb Poruba podpora projektu.
MMO starostka 0 Kč

363 000 tis. Kč (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2021

Výstavba parkovacích objektů 

u DK Poklad

Výstavba dvou parkovacích objektů včetně 

příjezdových cest u DK POKLAD pro zajištění 

potřeb návštěvníků kulturního domu a občanů. 

Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování 

projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. 

Ze strany MOb Poruba podpora projektu.

MMO starostka 0 Kč

84 000 tis. Kč ( 8 

000 tis. Kč z 

rozpočtu MOb)

2023

Revitalizace parků u DK Poklad

Revitalizace obou stranových parků u DK  Poklad, 

jejich přeměna na pobytový městský park s prvky 

městského mobiliáře - lavičky, herní prvky a také 

umístění vodního prvku v podobě uměleckého díla 

kašny. Důležitým prvkem je celková revitalizace 

zeleně a přizpůsobení povrchových úprav 

komunikací přírodnímu charakteru parků. Projekt 

je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.

Koncepční strategická studie I. stavebního obvodu 

MOb Poruba.

Koordinace přípravných prací s MMO v návaznosti 

na probíhající projekční činnost parkovacích 

objektů. Zahájení zpracování projektové 

dokumentace na realizaci úprav. 

MOb

místostarostka 

pro rozvoj obvodu 

ve spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

500 tis. Kč 16 000 tis. Kč 2023

Letní program v AMFÍku

Konání kulturních akcí (koncertů, divadelních 

představení, promítání letního kina…) ve 

venkovním amfiteátru za budovou DK POKLAD.

Příprava jednotlivých akcí. 
Akce  v režii společnosti AKORD & POKLAD, 

s.r.o. Ze strany MOb Poruba propagace akcí.

AKORD & 

POKLAD 

s.r.o., 

MOb

starostka 0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

každoročně

Hřiště ZŠ Bulharská
Vybudování chybějícího sportoviště u základní 

školy s možností využití širokou veřejností.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení.

Dokončení projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. Vydání stavebního povolení. 

Zpracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavebních prací.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro školství, 

prevenci 

kriminality a 

bezpečnost

200 tis. Kč 10 500 tis. Kč 2021

Hřiště ZŠ Valčíka
Vybudování chybějícího sportoviště u základní 

školy s možností využití širokou veřejností.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení.

Vydání stavebního povolení.  Zpracování 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních 

prací. 

MOb

místostarosta 

pro školství, 

prevenci 

kriminality a 

bezpečnost

5 900 tis. Kč 5 900 tis. Kč 2020

Rekonstrukce sportovišť škol
Vybudování a rekonstrukce sportovišť základních škol a 

jejich zpřístupnění veřejnosti.

Strategická priorita - Aktivní život

POKLAD pokladem

Cílem projektu je rekonstrukce významného 

památkového objektu a okolního veřejného prostoru, 

části památkové zóny. Navrácení jejich původních funkcí s 

kvalitami a potřebami současnosti. Vytvoření kvalitního 

zázemí pro aktivní, nejen kulturní život obyvatel. Projekt se 

skládá z několika vzájemně propojených projektů 

především investičního charakteru, částečně obsahuje 

dlouhodobé zásahy v rámci běžné údržby. Rekonstrukce 

DK Poklad včetně parkování a amfiteátru, rekonstrukce 

významného krajinného prvku – parčíků – do kvality 

městských parků s pobytovými funkcemi, úprava Alšovy 

ulice – navrácení urbanisticky významné pohledové osy.
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Zamezení přehřívání vnitřních prostor některých 

nevhodně orientovaných objektů škol. Řešení 

problematiky nedostatečné cirkulace vzduchu a 

překračování doporučených koncentrací CO2 ve 

třídách s využitím zpětného ohřevu přiváděného 

vzduchu.

Projektový záměr. Zpracování studie, návrhu řešení. MOb

místostarosta 

pro školství, 

prevenci 

kriminality a 

bezpečnost

100 tis. Kč 200 000 tis. Kč 2030

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba, jehož 

provozovatelem je SAREZA. Jedná se o potřebnou 

rekonstrukci sportovního areálu na kvalitní 

multifunkční sportovní areál.      Projekt je obsažen 

v Akčním plánu města Ostravy.

Zpracována projektová dokumentace. Příprava 

vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele 1. etapy. 

Realizace 1. etapy rekonstrukce. Ze strany MOb 

Poruba podpora projektu.
MMO starostka 0 Kč

21 000 tis. Kč (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2021 - 1. etapa

Sdílko je platforma pro prezentaci lokálních 

podnikatelů a platforma pro prezentaci 

rozvojových projektů města, resp. obvodu. 

Prezentace nabídky regionálních prodejců, 

výrobců nebo designérů, kteří nabízejí zajímavý a 

nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. 

Oživení veřejného prostoru díky interaktivním 

expozicím, workshopům i hrám, prezentaci 

rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a 

prostor k přiblížení veřejné správy obyvatelům 

města.

Zahájena příprava. Realizace Sdílko Poruba 2020. MOb

starostka ve 

spolupráci s 

členem rady 

pro MA21

700 tis. Kč 700 tis. Kč co 2 roky

Pořádání osvětových akcí zaměřených např. na 

udržitelný rozvoj měst, životní prostředí, zdravotní 

prevenci apod.

Zahájena příprava akcí pro rok 2020.
Příprava a realizace akcí Den Země, Zažít Ostravu 

jinak, Den zdraví a dalších menších akcí.

MOb, 

spolky

člen rady pro 

MA21
135 tis. Kč 135 tis. Kč každoročně

Veřejná sbírka a její implementace do vybraných 

kulturních aktivit MOb Poruba. Účelem veřejné 

sbírky je vybrat prostředky pro někoho, kdo v 

Porubě bydlí a potřebuje pomoc. Potenciální 

příjemci výtěžku sbírky budou vždy vytipováni 

odborníky.

Založen účet pro veřejnou sbírku. Veřejná sbírka 

vyhlášena.

Realizace a propagace veřejné sbírky různými 

formami, jednou z nich budou také klíčové kulturní 

akce MOb Poruba, kterými jsou Velikonoční a 

Vánoční jarmark a CIRKULUM.

MOb starostka 0 Kč není známo průběžně

Podpora a pořádání kulturních, sportovních a 

komunitních aktivit s místem konání na Hlavní 

třídě. 

Zahájena příprava akcí pro rok 2020.

Příprava a realizace akcí CIRKULUM, Vánoční 

jarmark, Velikonoční jarmark. Podpora a 

spolupořádání akcí  Swanky in-line bruslení, 

Porubajk. Nově také některé osvětové akce jako 

např. Zažít Ostravu jinak. 

MOb starostka 3 500 tis. Kč 3 500 tis. Kč každoročně

Zajištění zvýhodněné dopravní služby pro seniory.

Služba provozována od 2. 9. 2019. Je určena pro 

občany starší 76 let s trvalým pobytem v 

městském obvodu Poruba.

Provozování služby na základě uzavřené smlouvy. 

Po ukončení smlouvy bude rozhodnuto o dalším 

pokračování služby, případně s úpravou jejích 

parametrů po ekonomickém vyhodnocení.

MOb starostka 900 tis. Kč není známo průběžně

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba

Sdílko Poruba

Osvětové akce pro veřejnost

Zlepšení vnitřního prostředí eliminací tepelných zisků slunečního záření, nucené větrání učebních 

prostor s využitím rekuperace.

Veřejná sbírka Srdce pro Porubu

Hlavní třída žije

Senior expres Poruba !!!
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Priorita: KVALITNÍ ZELEŇ 

 

Strategický cíl  

Zlepšování životního prostředí a přibližování města k přírodě.  

Městský obvod Poruba se snaží dlouhodobě pracovat na udržitelném rozvoji a kvalitě 

životního prostředí. Snaží se prostřednictvím zaváděním metod adaptujících město na 

klimatické změny, a to například koncepční prací se zelení, snižováním produkce odpadů, 

využíváním propustných materiálů, snižováním energetické náročnosti budov a dalšími 

opatřeními v souladu s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika 

vyplývající ze změny klimatu.  
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Popis Aktuální stav 
Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 

2020
Nositel Garant

 Rozpočet Mob 

2020 

 Celkové 

předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 

termín dokončení

Rekultivace významného krajinného prvku s cílem 

vytvoření kvalitního parkového území uprostřed 

města, posílení hodnotných míst přírodního 

charakteru, vytvoření pobytových zón s preferencí 

klidového charakteru, vazba na projekt 

Komunitního centra Všichni spolu, které je naopak 

místem aktivního vyžití. Projekt je obsažen v 

Akčním plánu města Ostravy.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení.

Vydání společného povolení. Zpracování 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních 

prací. Ze strany MOb Poruba podpora projektu.

MMO starostka 0 Kč

26 800 tis. Kč (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2021

Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového 

území, které přispěje k vyrovnání se historie s 

expanzivními tendencemi města. Propojí území 

zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek 

členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i 

působících institucí. Park bude bezpečný, 

dostupný, průchozí. Park sloužící k aktivnímu 

vyžití, kulturnímu zážitku i míře odpočinku, 

relaxace a rozjímání.                                             

Projekt je obsažen v Akčním plánu města 

Ostravy.

Zrealizována přeložka horkovodu pod zem a na ní 

navazující oprava chodníku na nábřeží SPB. Ve 

spolupráci s MMO vyhlášena architektonická 

soutěž na zpracování krajinářsko-arbanistického 

návrhu. Probíhá zpracování projektových 

dokumentací na demolice objektů sběrny surovin, 

autoservisu a skladu OKS. 

Rozhodnutí o výsledku architektonické soutěže, 

následná prezentace výsledků soutěže veřejnosti. 

Uzavření smlouvy s vítězem architektonické 

soutěže. Zahájení zpracování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace. Vyhlášení veřejné 

zakázky zhotovitele stavebních prací - demolice 

objektů sběrny surovin, autoservisu a skladu OKS. 

Demolice objektů sběrny surovin, autoservisu a 

skladu OKS.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

1 900 tis. Kč 90 000 tis. Kč 2025

Revitalizace veřejného prostoru ul. Sokolovská u 

OC Bohemia a ulice náměstí Družby. Cílem je 

vytvoření kvalitního pobytového prostoru před OC 

Bohemia s možností posezení, vodním prvkem, 

veřejným WC a informačními body s vytvořením 

návaznosti této pobytové plochy na parkovou 

úpravu, která je významným krajinným prvkem. V 

rámci projektu dále řešeno zklidnění ulice 

Sokolovské, vytvoření adekvátních kapacit 

parkování pro rezidenty i návštěvníky obchodního 

centra a dostavba propojení zájmových míst 

cyklostezskou. 

Etapa předprostoru OC Bohemia - probíhá 

společné územní a stavební řízení, probíhá 

zpracování projektové dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce. Etapa parkové 

úpravy - probíhá zpracování projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení.

Etapa předprostoru OC Bohemia - vydání 

společného povolení, vyhlášení veřejné zakázky 

na výběr zhotovitele stavebních prací, realizace 

stavebních prací. Etapa parkové úpravy - vydání 

společného povolení, zpracování projektové 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních 

prací.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

17 200 tis. Kč 56 200 tis. Kč 2025

Systematická péče a údržba zeleně v MOb 

Poruba při maximálním využití vlastních 

pracovníků. 

Probíhá běžná údržba. 

I. stavební obvod jako pilotní projekt koncepční 

údržby zeleně. Výběr lokalit pro trávníkové 

ostrůvky ke zvýšení biodiverzity.

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

3 000 tis. Kč není známo průběžně

Využití možnosti šetrného nakládání s energiemi, 

instalací fotovoltaického zařízení na budově "C" 

ÚMOb Poruba.

Proběhla technická příprava (vypočítán potřebný 

výkon zařízení), včetně podkladů pro cenovou 

kalkulaci.

Příprava dodávky a instalace zařízení. MOb

místostarosta 

pro bytové 

hospodářství, 

pozemky a 

životní prostředí

200 tis. Kč 200 tis. Kč 2020

Optimalizace systému formou řešení černých 

skládek v problematických lokalitách prováděním 

osvěty v médiích a periodikách MOb k 

předcházení odkládání velkoobjemového odpadu 

ke kontejnerovým stáním. Cílem je zajištění čistoty 

a vzhledu u kontejnerů. Projekt řeší přístup občanů 

k okolí svých domů a vytvoření příjemného 

životního prostředí. Ve spolupráci SMO - OZO vést 

občany k třídění odpadů, učit lidi, proč odpad třídit 

a jaký další osud s tříděným odpadem nastává. 

Cílem je zajištění čistoty a vzhledu MOb. V rámci 

estetizace kontejnerových stání vytvářet 

ohraničený prostor určený k umístění kontejnerů 

na tříděný odpad, a to jak nadzemní, tak polo a 

podzemní kontejnery. Kontejnerová stání by měla 

dostat novou tvář s ohledem na jejich pozici v 

prostoru s ohledem na architekturu daného území. 

Zahájena instalace cedulí k prevenci černých 

skládek. Postupná revitalizace kontejnerových 

stání.

Instalace cedulí do míst u kontejnerů s 

upozorněním na postihy při vytváření  černých 

skládek. Osvěta ve spolupráci s PR. Revitalizace 

vybraných kontejnerových stání.

MOb 

MMO 

OZO

místostarosta 

pro komunální 

služby

500 tis. Kč 3 000 tis. Kč průběžněSystém odpadového hospodářství

Strategická priorita - Kvalitní zeleň

Optimalizace údržby zeleně

Vlajkové, strategické, ostatní projekty

Pustkovecké údolí

Zámecký park

Energetické úspory v budovách ÚMOb

Revitalizace náměstí Družby
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Priorita 5: ČISTÁ DOPRAVA 

 

Strategický cíl  

Zvýšit podíl využívání udržitelných forem dopravy obyvatel. 

Městský obvod Poruba řeší problémy spojené s dopravou a jejich dopadů na životní prostředí, a to 

nejen prostřednictvím zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží, současně se snížením 

znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie a zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatel 

při zachování atraktivity a kvality prostředí pro život v Porubě. Ale také podporou moderních a 

alternativních druhů dopravy, jako jsou carsharing či elektromobilita.  
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Vlajkové, strategické, ostatní projekty Popis Dílčí projekty Popis Aktuální stav 
Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 

2020
Nositel Garant

 Rozpočet Mob 

2020 

 Celkové 

předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 

termín dokončení

Vymístění dodávek nad 2,5 t

Vymístění dodávkových vozidel nad 2,5t mimo 

veřejná parkoviště na sběrná parkoviště 

rozmístěná plošně na území MOb Poruba. Cílem 

tohoto kroku je vytvořit parkování pro cca 200 

vozidel a současně zajistit BESIP pro zvýšení 

bezpečné dopravy.

Zpracována projektová dokumentace pro 

vyhrazená parkoviště pro vozidla nad 2,5 t. 

Požadavek na zpracování Vyhlášky SMO, 

zpracování Příkazu MOb pro příslušné dopravní 

značení těchto parkovišť a příjezdových 

komunikací.

Zahájení provozu systému parkování vozidel nad 

2,5 t na sběrných parkovištích.
MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

200 tis. Kč 200 tis. Kč 2020

Parkování u FNO
Pilotní projekt chytrého parkování s využitím 

moderních metod telematiky.

Implementace API rozhraní do současného 

platebního systému parkoviště s možností zjištění 

volných kapacit parkoviště přes mobilní aplikaci s 

možností platby.

Doplnění platebního terminálu při výjezdu pro 

platbu platebními kartami a doplnění parkoviště o 

senzory pro automatické zjištění zaplnění 

parkoviště.

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

600 tis. Kč 600 tis. Kč 2020

Chytré parkování na Hlavní 

třídě

Pilotní projekt chytrého parkování s využitím 

moderních metod telematiky.               Projekt je 

obsažen v Akčním plánu města Ostravy jako 

inspirativní proejkt.

Chytré technologie nejsou používány, probíhá 

analýza a příprava.

Osazení "chytrých" senzorů na jednotlivých 

parkovacích stáních a "chytrých" parkovacích 

hodin, implementace API rozhraní. 

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

800 tis. Kč 4 000 tis. Kč 2020

Bikesharing

Provoz systému veřejného sdílení kol na území 

městského obvodu Poruba.          Projekt je 

obsažen v Akčním plánu města Ostravy.

V roce 2019 byl bikesharing úspěšně zrealizován. 

Vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele pro 

rok 2020.

Doplnění stojanů pro sdílená kola na 6 

vytipovaných místech. Spuštění bikesharingu dle 

veřejné zakázky v rámci SMO, předpoklad 21. 3. 

2020.

MMO, 

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

50 tis. Kč

4 500 tis. Kč (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

průběžně

Výstavba cyklo propojení 

Poruby a centra města

 Výstavba cyklostezky přes Svinovské mosty 

(značena "M"). Cyklostezka vede ze Svinova 

(nádraží) přes Svinovské mosty do Nové Vsi, 

přemosťující dálnici D1 a řeku Odru.                                                    

Projekt je obsažen v Akčním plánu města 

Ostravy.

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení. 

Dokončení projektové dokumentace pro stavební 

povolení. Vydání stavebního povolení a 

vypracování dokumentace pro provádění stavby.

MMO starostka 0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

není známo

Budování bezbariérových tras Vybudování ucelených bezbariérových tras.

Proběhla konzultační schůzka na Úřadu vlády 

vztahující se k možnosti dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Zde byla vytipována jedna 

trasa - od ZŠ K. Pokorného přes ulici Ježkovu, 

Sokolskou, tři autobusové zastávky k objektu 

pošty. 

Potvrzení definice bezbariérovosti ve vztahu k 

objektu pošty. Dle výsledku zpracování projektové 

dokumentace na vytipovanou trasu. 

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

400 tis. Kč není známo 2023

Aktualizace Generelu 

bezbariérové dopravy a 

bezbariérových tras na území 

města Ostravy

Podněty pro změnu Generelu bezbariérové 

dopravy a bezbariérových tras na území města 

Ostravy.

Prověřování možných tras.

Návrhy na aktualizaci Generelu bezbariérové 

dopravy a bezbariérových tras na území města 

Ostravy na konkrétní trasy.

MOb

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu, ve 

spolupráci s 

místostarostou 

pro komunální 

služby

0 Kč 0 Kč průběžně

Bezbariérovost komunikací Vybudování ucelených bezbariérových tras

Porubou na kole/čkách

Bikesharing a sdílení koloběžek – Systém veřejného 

sdílení kol a koloběžek.  Pilotní nasazení bikesharingu v 

centru Ostravy (Počet výpůjček: průměrně 600 / den), 

Záměrem je rozšíření bikesharingu do Poruby (vytipování 

vhodných lokalit pro umístění kol se stojany, realizace 

sdílení kol). Příležitosti pro in-line bruslení v Porubě. Pro 

využití kol, kolečkových bruslí a koloběžek je nutné 

dobudovat vhodnou infrastrukturu. Výstavba propojení 

Poruby a centra města (cyklostezka M přes Svinovské 

mosty a Novou Ves). Doplnění sítě cyklostezek na území 

MOb, výstavba kvalitního a rychlého propojení MOb 

s ostatními městskými obvody a okolními městy.

Strategická priorita - Čistá doprava

Parkovací politika
Realizace opatření k naplnění koncepčního přístupu v 

oblasti parkování.
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Elektro nabíječka 
Zřízení rychloelektro nabíjecí stanice u ÚMOb 

Poruba.

Analýza dostupných elektronabíjecích stanic, 

konzultace s možnými dodavateli.

Zřízení rychloelektro nabíjecí stanice u ÚMOb 

Poruba.
MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

není známo není známo 2020

Car sharing
Podpora car sharingu v rámci MOb Poruba, 

využívání pro potřeby ÚMOb Poruba.

Analýza dostupných možností, konzultace s 

možnými dodavateli. Jedno car sharingové vozidlo 

v provozu v rámci MOb Poruba.

Zřízení parkovacího místa pro car sharingové 

vozidlo (car sharing station) v MOb Poruba, příp. 

zvýhodnění car sharingových vozidel v rámci 

parkovací politiky MOb.

MOb

místostarosta 

pro komunální 

služby

30 tis. Kč 30 tis. Kč průběžně

Výstavba podzemního parkovacího objektu 

s kapacitou cca 140 parkovacích míst na ul. 

Budovatelská, pod hřištěm gymnázia P. Tigrida, 

součástí záměru je také výstavba multifunkčního 

hřiště na střešní konstrukci parkovacího objektu.

Vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele 

projektové dokumentace.

Zpracování projektové dokumentace po vydání 

územního rozhodnutí. Vydání územního 

rozhodnutí.

MOb, 

MSK

místostarostka 

pro rozvoj 

obvodu

2 500 tis. Kč 160 000 tis. Kč 2023

Důležité chybějící infrastrukturní propojení: 

prodloužená Rudná. Ulicemi Poruby projíždí 

tranzitní doprava ve směru Ostrava-Opava, chybí 

přeložka silnice 1. třídy I/11. Bez dokončení této 

dopravní infrastruktury nemohou být úspěšně 

zklidněny ulice Opavská a 17. listopadu. 

Pozitivním dopadem dokončení bude mj. snížení 

tranzitní dopravy v Porubě, ekologizace, navrácení 

městského prostoru lidem.                                     

Projekt je obsažen v Akčním plánu města 

Ostravy.

Vydáno pravomocné stavební povolení, pokračují 

stavební práce na zbývajícím úseku. 

Dokončení a zprovoznění posledního úseku a tím 

celé páteřní komunikace. Ze strany MOb Poruba 

podpora a infromovanost o projektu.

ŘSD, 

MSK, 

MMO

starostka 0 Kč

3 228 tis. Kč (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2020

Významné komunikační propojení centra města a 

Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených 

ulicích Opavská a Rudná.       Projekt je obsažen 

v Akčním plánu města Ostravy.

Probíhá územní řízení a komunikace o předání 

dalších stupňů projektu na ŘSD, popř. kraj a také 

zajištění financování celé stavby.

Vydání územního rozhodnutí. Předání projektu 

MSK, nebo ŘSD k vypracování dalších stupňů 

projektové dokumentace. Ze strany MOb Poruba 

podpora a informovanost o projektu.

ŘSD, 

MSK, 

MMO

starostka 0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

není známo

Napojení VII. a VIII. obvodu Poruby na tramvajovou 

dopravu. Zlepšení dopravní obsluhy území VII. a 

VIII. obvodu, estetizace veřejného prostoru. 

Ekologizace a zkapacitnění dopravy, zrychlení 

dopravy směrem do centra města.                                                

Projekt je obsažen v Akčním plánu města 

Ostravy.

Projekt prochází hodnocením EIA. Financování 

stavby odloženo do nového programového období 

EU.

Probíhá zpracování EIA, pokud bude vydáno 

kladné stanovisko, bude pokračováno v územním 

řízení. Dále dokončení dalších stupňů projektové 

dokumentace, vyřizování nutných povolení, výkup 

pozemků. Ze strany MOb Poruba podpora a 

informovanost o projektu.

MMO starostka 0 Kč

není známo (bez 

dopadu do rozpočtu 

MOb)

2024

Dokončená Prodloužená Rudná

Severní spoj

Prodloužení tramvajové tratě na VII. a VIII. obvod

Podzemní parkovací objekt Budovatelská

Udržitelná mobilita
Řešení dopravních problémů a jejich doadů na životní 

prostředí. Posílení alternativních druhů dopravy.
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Seznam zkratek  

API – Application Programming Interface 

BESIP – bezpečnost silničního provozu 

BSC – Balanced Scorecard 

DK – dům kultury 

EIA – Environmental Impact Assessment 

FNO – Fakultní nemocnice Ostrava 

MA 21 – Místní Agenda 21 

MMO – Magistrát města Ostravy 

MOb – městský obvod  

MSK – Moravskoslezský kraj 

OKS – odbor komunálních služeb 

ORO – odbor rozvoje obvodu 

OVaK – Ostravské vody a kanalizace a.s. 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SAREZA – Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

SMO – statutární město Ostrava 

SO – stavební objekt 

SSMSK – SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 

ÚMOb – Úřad městského obvodu Poruba 

VPP – veřejně prospěšné práce 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VZ – veřejná zakázka 

 

Další informace na: 

www.fajnovaporuba.cz  

http://www.fajnovaporuba.cz/

