STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Zápis z Fóra Zdravého města Opava
Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00
Místo konání: Obecní dům – Sál purkmistrů
Přítomno: 67 občanů
.............................................................................................................................................................................
Program:
- uvítání primátorem města Z. Jiráskem a náměstkem D. Halátkem
- prezentace Národní sítě zdravých měst
- práce ve skupinách
- prezentace Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
- hlasování
- závěr a poděkování – nám. D. Halátek
.............................................................................................................................................................................
Koordinátorka projektu Zdravé město Ing. Hana Tvrdá přivítala přítomné na akci a požádala o úvodní slovo
primátora města prof. PhDr. Zdeňka Jiráska CSc. Následně pohovořil nám. Mgr. Dalibor Halátek, který
občanům přiblížil co je podstatou tohoto Fóra, že se jedná o Fórum v Opavě historicky první a že výstupy
z něj, které budou následně ověřeny veřejnou anketou prostřednictvím Hlásky a webových stránek Opavy,
budou předloženy zastupitelstvu města k vyvození závěrů a přijetí případných opatření.
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, prezentoval asociaci Zdravých měst, regionů, krajů a
mikroregionů. Poté občanům nastínil, jak bude probíhat diskuse u jednotlivých kulatých stolů a jakým
způsobem se bude hledat deset největších problémů města Opavy očima veřejnosti.
Zahájeni 40-ti minutové diskuse u 6 tématických stolů. Občané byli upozorněni na možnost mezi stoly
s jednotlivými tématy přecházet.
Přehled tématických oblastí:
A.
Úřad, komunikace s veřejností
B.
Urbanismus, územní rozvoj, památková péče
C.
Prostředí pro život ve městě – životní styl, zdraví, vzdělání, sport, kultura
D.
Sociální problematika, bydlení
E.
Podnikání, ekonomika, cestovní ruch, zaměstnanost
F.
Doprava
.............................................................................................................................................................................
Prezentace výsledků z jednotlivých tématických stolů (náměty, které byly veřejností u jednotlivých kulatých
stolů stanoveny jako nejzávažnější, jsou v textu vyznačeny tučně a kurzívou).
Úřad, komunikace s veřejností – prezentovala Mgr. Lada Dobrovolná
Seznam návrhů v této oblasti:
- Veřejné zakázky – doplnit o další informace na webových stránkách – složení výběrové komise,
rozhodnutí, atd.
- Informace o majetku – samostatná sekce (přidělování bytů, prodeje, pronájmu, movitý i nemovitý
majetek)
- Nedostatečné využívání sociálních sítí
- Zveřejňování faktur – platby města – všechny výdajové faktury na webu města
- Rozšíření zpravodaje Hláska (počet stran) – není prostor pro všechny informace

-

Vytíženost v úředních hodinách – statistika
On-line zjišťování dluhů občanů vůči městu
Zasílání informací občanům e-mailem a sms (např. dluhy, vyzvednutí dokladů)
Zveřejňování více informací o veřejných zakázkách a majetku města a dispozici s ním
Přizpůsobení úředních hodin pro veřejnost
Absence vzdělávání a osvětové činnosti (v oblasti životní prostředí, sociální, motorismus,...) v souladu
se strategickým plánem
- Na webové stránky – kdy jsou úředníci v práci

Návrhy vzešlé z pléna:
- Zlepšení webových stránek – lepší informovanost o plánovaných akcích.

Urbanismus, územní rozvoj, památková péče – prezentoval MgA. Tomáš Skalík
Seznam návrhů v této oblasti:
- Reklamy + satelity na historických stavbách
- Nesouhlas bourání MZE
- Podoba zadní části divadla
- Místo stavby Crestylu – park a hřiště
- Zeleň v centru
- Řešení podoby hotelu Koruna ze strany divadla
- Územní studie před zástavbou (veřejný prostor, zeleň, služby)
- Čistota města (Olomoucká) u nemocnice
- Odstraňování bariér – rozvoj bezbariérovosti
- Dům umění – návrh rekonstrukce betonové fasády
- Regulativy územního plánování
- Zelené hradby – ochrana půdy proti větrné erozi
- Projednávání projektů s občany
- Využívání brownfieldů a dalších ploch
- Vytvoření pravidel (regulativů) pro veřejný prostor (reklamy, satelity, fasády, čistota, zeleň)
- Obnova a kultivace zeleně a ochrana půdy v okrajových částech města i za městem

Návrhy vzešlé z pléna:
- Nařídit automatickou výsadbu zeleně do všech nových projektů.
- Kritika vzhledu supermarketů – návrh zabránit další stavbě supermarketů.

Prostředí pro život ve městě – životní styl, zdraví, vzdělání, sport, kultura – prezentoval Mgr. Zdeněk
Frélich
Seznam návrhů v této oblasti:
- Kritický stav sportovišť
- Hluk na sportovištích v Kateřinkách
- Hluk z dopravy – viadukt Kylešovice
- Nedostatek zeleně u dopravních komunikací
- Znečišťování podchodu na Ratibořské – grafiti
- Větší využitelnost parků pro sport a kulturu
- Vylepování plakátů na nepřijatelná místa
- Kritický technický stav školských budov (MŠ, ZŠ)
- Nespokojenost se způsobem vedení Obecního domu
- Kvalitní zpracování koncepce kultury
- Zpracování strategie financování profesionálního sportu
- Dobudování zahrad mateřských škol
- Zlepšení využití městské víceúčelové haly
- Zvýšení financování zájmového sportu
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-

Preferovat pří výsadbě stromy k obživě ptactva (ježáb, bez)
Finanční zajištění volnočasových a pohybových aktivit pro děti a mládež
Skládka u víceúčelové haly
Prostředí pro život za hranicemi města

Návrhy vzešlé z pléna:
- Omezení financování profesionálního sportu.
- Dotaz, zda město má monitoring životního prostředí, zejména ovzduší.

Sociální problematika, bydlení – prezentovala Mgr. Petra Kutálková
Seznam návrhů v této oblasti:
- Malé soc. zázemí pro mladé rodiny, startovací bydlení
- Nedostatek sociálního bydlení
- Dostupnost bydlení
- Nedostatečná kapacita v domech pro seniory
- Chybí navazující soc. služba denní stacionář
- Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb
- Nedostatečná regulace hazardu
- Chybí domov se zvláštním režimem
- Nedostatek financí pro realizaci sociálních služeb
- Dostupnost bydlení sociálního, startovacího, systém současného nájemního bydlení,
pobytových sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, domov pro
seniory)
- Sociálně patologické jevy – omezení hazardu ve městě
Návrhy vzešlé z pléna:
- Nebyly navrženy.

Podnikání, ekonomika, cestovní ruch, zaměstnanost – prezentovala Bc. Eva Balarinová DiS.
Seznam návrhů v této oblasti:
- Destinační management cestovního ruchu – řízená spolupráce veřejného a soukromého sektoru
- Zatraktivnění města pro víkendovou turistiku návštěvníků z kraje a příhraničních oblastí
- Největší bariérou podnikání ve městě je dopravní dostupnost a volná parkovací místa v centru
- Špatné dispoziční řešení prostor pro podnikání z projektů – nutná konzultace s lidmi z praxe při
přípravě projektů
- Podpora drobného podnikání – vznik podnikatelského inkubátoru
- Řízená spolupráce v rámci cestovního ruchu formou destinačního managementu
- Vznik podnikatelské (průmyslové) zóny
Návrhy vzešlé z pléna:
- Návrh řešení průmyslové zóny.

Doprava – prezentoval Ing. Petr Šnejdar
Seznam návrhů v této oblasti:
- Spuštění více stavebních akcí v oblasti dopravy (oprava silnic) tak, aby nedocházelo k dopravním
komplikacím (Kylešovice) – snaha o koordinaci
- Přetížení ulic B. Němcové, Bílovecká k vůli chybějícímu jižnímu vnitřnímu okruhu mezi ulicí Těšínskou
a Hradeckou
- Zastřešení všech zastávek MHD
- Parkování ve městě
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- Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě (více využít smíšený provoz cyklo a pěší,
zejména tam, kde nelze využít samostatnou stezku
- Modernizace kamerového systému (i pro potřeby dopravy)
- Neosvětlená cest u Stříbrného jezera (pro chodce)
- Motivace obyvatel Kateřinek k používání podchodu pod Ratibořskou
- Praskova – rozdělit zeleným pruhem (pouze dva pruhy)
- Parkování (auta + cyklo) u východního nádraží
- Povrch cest na hřbitově
- Záchytná parkoviště u vjezdů do Opavy
- Nepořádek u kiosku na Východním nádraží
- Kultivace motorismu (osvěta, restrikce)
Návrhy vzešlé z pléna:
- Nevyužívat cyklostezky motoristy.
- Ulice Ratibořská – využívání podchodu chodci.
- Zkvalitnění dopravního značení.
- Zvážit omezení průjezdu kamionů (vozů nad 3 tuny) v ulici Vrchní.
- Kritika nedostatečného parkování cyklistických kol u východního nádraží.
- Nesouhlas s restrikcemi pro motoristy (problém cyklisté a řidiči), návrh na kontrolu cyklistů a bruslařů
policisty (jejich osvětlení, vybavení).
- Návrh na podporu elektromobility (souvisí s rostoucím počtem elektrických kol), jednalo by se o
symbolickou podporu – 2 až 3 zásuvky ve městě.

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže – prezentovali: Valerie Grodová, Josef Macháč
Seznam návrhů:
- Hřiště pro mladistvé
- Cena jízdného MHD
- Krátké časové intervaly semaforů
- Zastaralost zimního stadionu a bazénu
- Málo veřejných WC
- Příliš reklam v Hlásce
- Malá propagace Opavy k turistice
- Špatné vztahy s menšinami
- Špatná podpora hokeje oproti fotbalu
- Málo turistických atrakcí
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Výsledky hlasování o největších problémech naformulovaných na Fóru
Nadefinované problémy

Priorita

A.

Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem

1

B.

Dostupnost bydlení sociálního, startovacího, systém současného nájemního bydlení,
pobytových sociálních služeb
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě
Sociálně patologické jevy, omezení hazardu ve města
Kvalitní zpracování koncepce kultury
Podpora drobného podnikání, vznik podnikatelského inkubátoru
Dobudování zahrad mateřských škol
Kritický technický stav školských budov (MŠ, ZŠ)
Vytvoření pravidel pro veřejný prostor (reklamy, satelity, fasády, čistota, zeleň)
Využívání brownfieldů a dalších ploch
Zveřejňování více informací o veřejných zakázkách a majetku města a dispozicí
s ním
Řízená spolupráce v rámci cestovního ruchu formou destinačního managementu
Řešení parkování ve městě
Hřiště pro mladistvé
Přizpůsobení úředních hodin pro veřejnost
Cena jízdného MHD

3
4-5
4-5
6
7
8-9
8-9
10
11-12
11-12
13
14
15-16
15-16

Na závěr akce znovu upozornil náměstek D. Halátek, že do konce dubna bude probíhat prostřednictvím
Hlásky a na webových stránkách města anketa, v rámci které se ověří, zda s nadefinovanými problémy
souhlasí i ostatní obyvatelé Opavy a že s výsledky budou seznámeni zastupitelé k vyvození závěrů.

Zapsala: Ing. Hana Tvrdá
Dne: 2. 4. 2012
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