Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná
Základní informace o městě
Počet obyvatel (k 1. 1. 2020)

52 128

Status

statutární město

Kraj

Moravskoslezský kraj

Rozloha

57,49 km²

Počet částí obce

9

Okres / SO ORP

Karviná

Nadmořská výška

221 m. n. m.

Počet katastrálních území

6

Adresa magistrátu

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Bezpečné město (#Bezpečná Karviná)
Progresivní město (#Progresivní Karviná)

# VIZE KARVINÁ 2040
„Pohodové město žijící vlastním životem“

Atraktivní město (#Atraktivní Karviná)
Hrdé město (#Hrdá Karviná)

Soudržné město (#Soudržná Karviná)
Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

Strategický cíl 4

Využít potenciál obyvatel Karviné
pro svou prosperitu

Zlepšit v Karviné podmínky pro život
všech svých obyvatel

Rozvíjet Karvinou v souladu s hodnotami města
a principy udržitelného rozvoje

Usnadnit pohyb obyvatel Karviné
a přiblížit ji světu

Prioritní oblast 1

Prioritní oblast 2

Prioritní oblast 3

Prioritní oblast 4

Image města a prosperita města

Služby města

Veřejný prostor

Udržitelná mobilita a bydlení
Strategické opatření 4.1.
Dopravní infrastruktura a obslužnost

Strategické opatření 1.1

Strategické opatření 2.1.

Strategické opatření 3.1.

Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

Bezpečnost a sociální infrastruktura

Veřejný prostor a urbanismus

Aktivity/projekty
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Aktivity/projekty

Vytvořit strategii pro rozvoj „Speciální ekonomické zóny Karviná“ včetně pravidel jejího
fungování a podpory ekonomické činnosti
Podporovat investory s inovačním potenciálem a produkcí s vyšší přidanou hodnotou v
průmyslu, službách a kreativních průmyslech na základě vytvořených pravidel podpory
Investovat do technologického zkvalitnění stávající průmyslové zóny „Karviná-Nové Pole“
(např. prvky modrozelené infrastruktury, smart řešení), podporovat vybudování nové průmyslové
zóny „Smart Park Karviná“ (Nad Barborou)
Podporovat rozvoj podnikavosti obyvatel ve městě pokračováním v podpoře projektu „Business
Gate“ a dalšími projekty „Business Innovation Hub“ a „Hobby dílna“
Využívat brownfieldy s ohledem na umístění lokality a druh využití pro investice a podnikatelské
příležitosti
Podporovat rozvoj sociálního podnikání

Strategické opatření 1.2.

1.

Zlepšovat úroveň bezpečnosti ve městě podporou aktivit v rámci projektu „Bezpečná Karviná“

2.

Aktivně omezovat sociálně-patologické jevy (omezování hazardu a potírání kriminality,
udržování veřejného pořádku)

4.

5.
6.
7.

4.
5.
6.
7.
8.

Zatraktivňovat městskou hromadnou dopravu (MHD) pro obyvatele a návštěvníky města, např.
přibližovat možnosti využití MHD obyvatelům (rozvoj konceptu „MHD na vyžádání“)

3.

Iniciovat zápis pohornické krajiny Karviné a jejího okolí na seznam světového dědictví
UNESCO

Aktivně vyjednávat se zástupci veřejného sektoru o zkvalitňování příměstské dopravy v
ostravsko-karvinské aglomeraci a napojení města na páteřní dopravní spojení

4.

Odstraňovat staré ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace
brownfieldů)

Aktivně vyjednávat s institucemi veřejného sektoru o investicích do vyloučení (omezení dopadů)
tranzitní a přeshraniční dopravy ve městě

5.

Zkvalitnit dopravní propojení veřejnou dopravou do Polska

6.

Vytvořit a implementovat motivační systém parkování ve městě

7.

Budovat systém dopravních spojení pro pěší a cyklisty, včetně jeho větší integrace do
dopravního systému města

8.

Vytvářet podmínky pro alternativní formy dopravy (elektromobilita, autonomní mobilita, sdílení
dopravních prostředků)

9.

Vypracovat cyklostrategii města, implementovat ji včetně vytvoření pozice cyklokoordinátora

4.

Vypracovat studii proveditelnosti institucionálního zajištění nových sociálních zejména
pobytových služeb

5.

6.

Realizovat aktivity sociální práce, sociálněprávní ochrany dětí a sociální prevence

6.

7.

Realizovat aktivity prevence zdravého životního stylu

Motivovat subjekty ve městě k využívání veřejného prostoru pro kulturní, umělecké,
společenské, sportovní nebo vybrané komerční aktivity

Strategické opatření 3.2.
Životní prostředí

Kultura, sport a volný čas

Spolupracovat s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity na vytvoření centra
profesního vzdělávání v Karviné a vytvářet podmínky pro její rozvoj
Podporovat rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny cílové skupiny
Optimalizovat velikost sítě vzdělávacích zařízení zřizovaných městem (mateřské a základní
školy) ve vazbě na udržení jednotného standardu vzdělávacích zařízení a budoucí potřeby
města
Vzdělávací centrum pro rozvoj zaměstnanců – využívat vzdělávací kapacity ve městě pro účely
rekvalifikace na nové potřeby trhu práce v souvislosti s pohornickou transformací města a jeho
okolí
Vytvořit podpůrný program pro nalákání a udržení mimořádně nadaných (talentovaných)
studentů a akademických a vědeckých pracovníků
Propojovat vzdělávací systém města s potřebami trhu práce (kariérní poradenství ve školách,
burzy práce, stáže ve firmách/institucích atd.)
Budovat vztah studentů k městu na všech úrovních vzdělávacího systému a v kulturních
a volnočasových zařízeních

1.

Koordinovat kulturní a sportovní aktivity ve městě a provádět jejich marketingovou komunikaci
ve vztahu k občanům a návštěvníkům města jako součást městského marketingu

2.

Podporovat kulturní, sportovní a jiné společenské akce z rozpočtu města na základě
jednotných pravidel

1.

Identifikovat přírodně cenná území ve městě (pohornická krajina) a stanovit způsob jejich
ochrany a rozvoje v souladu s požadavky na jejich ochranu

3.

Vypracovat Koncepci podpory kultury a kreativních průmyslů a zajistit její implementaci

2.

Podporovat zvyšování kvality ovzduší (např. nízkoemisní zóny, kotlíkové dotace) ve městě

4.

Aktualizovat Koncepci podpory sportu a zajistit její implementaci

3.

1.

5.

Provádět průběžnou pasportizaci sportovní infrastruktury ve městě

Aktivně vyjednávat s institucemi veřejného sektoru o problematice přeshraničního
znečišťování životního prostředí ve městě

Vytvářet podmínky pro individuální výstavbu stávajících nebo nových obyvatel (zasíťované
pozemky/parcely) v rámci správního území města

6.

Investovat do obnovy, rozšiřování a budování kvalitní kulturní, sportovní a volnočasové
infrastruktury ve vlastnictví města

4.

Vytvoření Adaptační strategie na změnu klimatu a zajištění její implementace

2.

5.

Implementovat požadavky nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství a naplňovat
zásady, cíle a opatření pro nakládání s odpady podle platného Plánu odpadového
hospodářství města Karviná

Zvyšovat atraktivitu bydlení ve městě prostřednictvím vhodných projektů „Živá laboratoř
udržitelného bydlení“

3.

Přidělovat byty ve vlastnictví města na základě transparentních pravidel a provádět jejich
kontrolu

Strategické opatření 2.3.

Aktivity/projekty

Vypracovat komunikační strategii města ve vztahu k cílovým skupinám (obyvatelé, potenciální
obyvatelé, investoři, návštěvníci) a vytvořit podmínky pro její implementaci
Uplatňovat moderní prostředky městského marketingu v rámci komunikace města ve vztahu k
zainteresovaným stranám
Zrevidovat vizuální identitu města a důsledně uplatňovat jednotnou marketingovou komunikaci
města a jím zřizovaných organizací navenek
Aktivně spolupracovat na posilování image celé ostravsko-karvinské aglomerace
Realizovat marketing investičních příležitostí a propagaci výhod města pro život
Vypracovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu a lázeňství města Karviné a naplňovat ji
Vytvořit pozici destinačního manažera (koordinátora) aktivit cestovního ruchu a uplatňovat
principy destinačního managementu a marketingu
Využívat členství města v rámci integračních platforem cestovního ruchu (DMO Těšínské
Slezsko)

Strategické opatření 4.2.
Bydlení a energetika

Aktivity/projekty

Institucionální kapacita a legislativa

Aktivity/projekty

3.

Podporovat inovativní řešení architektury, např. retrofitting starších budov / vznik nové,
inspirativní zelené výstavby

3.

Strategické opatření 2.2.

Image a cestovní ruch

2.

Vypracovat a naplňovat Plán udržitelné městské mobility (Strategický rámec udržitelné městské
mobility)

2.

Přizpůsobovat síť sociálních služeb poptávce po těchto službách – budovat chybějící prvky
sociální infrastruktury ve městě např. noclehárna, pobytové služby hospicové péče, odlehčovací
služby

Strategické opatření 1.3.

1.

1.

Revitalizovat a oživovat centrum města v souladu s platným Programem regenerace Městské
památkové zóny Karviná

4.

Aktivity/projekty

2.
3.

Rozvíjet veřejný prostor ve městě v souladu s platným územním/regulačním plánem města

2.

Podporovat sociální služby v souladu s aktuálním Komunitním plánem sociálních a návazných
služeb

Vzdělávání a zaměstnanost
1.

1.

3.

5.

Aktivity/projekty

Aktivity/projekty

1.

Vytvářet podmínky pro výkon činnosti města v oblasti státní správy a samosprávy v souladu s
platnými právními předpisy a aktivně iniciovat změny právních předpisů

2.

Využívat potenciál členství v rámci integračních platforem a význam ostravsko-karvinské
aglomerace, Moravskoslezského kraje a partnerských měst – vytvořit a udržovat aktuální
seznam dohod a partnerských smluv

3.

Zkvalitňovat digitální služby poskytované městem v souvislosti s právem občana na digitální
službu, zejména prostřednictvím portálu občana

4.

Provádět aktivní dotační management a udržovat aktuální zásobník projektů zahrnující projekty
určené k okamžitému financování

5.

Uplatňovat standardní principy projektového řízení v podmínkách města a jím zřizovaných
organizací

6.

Zvyšovat podíl otevřených dat poskytovaných městem a podporovat rozvoj mobilních sítí

7.

Aktualizovat střednědobou strategii rozvoje Magistrátu statutárního města Karviná a vytvořit
podmínky pro její implementaci

8.

Zvyšovat podíl občanů na rozhodování města prostřednictvím participativního přístupu

Aktivity/projekty

Aktivity/projekty

6.

Vytvářet podmínky pro údržbu, obnovu a rozvoj zeleně na základě Koncepce zeleně města
Karviná

4.

Nastavit podmínky a podporovat sociální bydlení

5.

Aktualizovat Územní energetickou koncepci pro územní obvod města Karviná

7.

Realizovat programy osvěty a prevence ohledně životního prostředí ve vztahu k obyvatelům
města

6.

Zlepšovat systém hospodaření s energiemi (např. energetický management budov ve
vlastnictví města, hospodaření s vodou)

7.

Iniciovat vhodné energetické využití území pohornické činnost

Vlajkové projekty města
Karvinská speciální ekonomická zóna

Po stopách původní Karviné a Karvinské
moře

Centrum podnikání, profesních
a mezinárodních studií - CEPIS

Čistá energie a Nové bydlení, Nové kořeny II

Podolupark Karviná

Pohornická krajina
v UNESCO

„Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

