STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Zápis z Fóra s veřejnou diskusí
Datum konání: 05. 10. 2015 od 16:00
Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku
Přítomno: 70 občanů
.............................................................................................................................................................................
Program:
- uvítání a prezentace aktivit ve vztahu k loňskému výstupu z Fóra - náměstek primátora D. Halátek
- prezentace Národní sítě zdravých měst ČR – ředitel P. Švec
- práce ve skupinách – formulace námětů k rozvoji města z pohledu veřejnosti
- prezentace Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
- hlasování
- závěr a poděkování – náměstek primátora D. Halátek
.............................................................................................................................................................................
Vedoucí odboru rozvoje města paní Ing. Martina Heisigová (zástup za koordinátorku projektu Zdravé město)
přivítala přítomné a ve stručnosti vysvětlila smysl a program akce. Představila garanty jednotlivých
tematických oblastí, v rámci kterých je možno definovat náměty k rozvoji města. Bylo řečeno, že se jedná o
třetí ročník Fóra a že výstupy z něj budou opět ověřeny veřejnou anketou prostřednictvím Hlásky a
webových stránek Opavy a dále budou předloženy vedení města k vyvození závěrů a přijetí případných
opatření.
Náměstek primátora D. Halátek přivítal přítomné občany na akci a následně informoval přítomné o aktivitách
města ve vztahu k námětům nadefinovaným na loňském ročníku Fóra.
Ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, P. Švec, 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 tzv. „desatero“ největších problémů města Opavy očima veřejnosti.
Zahájení 30-ti minutové diskuse u 6-ti tématických stolů. Občané byli upozorněni na možnost mezi stoly
s jednotlivými tématy přecházet.
Přehled tématických oblastí:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Úřad, komunikace s veřejností, veřejný prostor
Sport, kultura, cestovní ruch
Životní prostředí, zdraví
Sociální problematika, bydlení
Podnikání, ekonomika, vzdělání
Doprava

Po ukončení diskuse u tematických stolů proběhla prezentace zástupců Opavského zastupitelstva dětí
a mládeže ohledně jejich výstupu z Fóra mladých, které proběhlo 12. 9. 2015 v rámci jejich pravidelného
zasedání. Následně garanti jednotlivých tematických stolů představili náměty nadefinované veřejností s tím,
že si u stolu vždy odhlasovali dva stěžejní náměty, které postoupili do celkového hlasování na fóru
(a následně veřejné ankety).
.............................................................................................................................................................................
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Náměty k rozvoji města (tzv. problémové oblasti) z jednotlivých tematických stolů (náměty, které byly
veřejností u jednotlivých tematických stolů stanoveny jako nejzávažnější, jsou zvýrazněny modrým textem).
Úřad, komunikace s veřejností, veřejný prostor – prezentovala Mgr. Lada Dobrovolná
Seznam návrhů v této oblasti:
 Vyřešení prostoru za Slezankou;
 Hluk z restauračních zařízení v centru města (především večer a v noci);
 Stará Breda;
 Malá viditelnost strážníků ve městě;
 Chybějící pochůzkáři v odpoledních a večerních hodinách;
Sport, kultura, cestovní ruch – prezentovala Mgr. Jana Foltysová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Nevyhovující stav bazénu a zimního stadionu;
 Nedostatek workoutových sportovišť;
 Nepochopitelný systém placení v MHD pro návštěvníky města;
 Nevýhodný jednorázový vstup na koupaliště (pro turisty);
 Neexistující kryté beach - volejbalové kurty;
 Nedostatečné financování sportovišť v majetku TJ a SK
Životní prostředí, zdraví – prezentovala Ing. Marie Vavrečková
Seznam návrhů v této oblasti:
 Třídění bioodpadu u bytových domů;
 Spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích;
 Nedostatečné třídění odpadů u provozoven rychlého občerstvení;
 Odpadkové koše na třídění odpad na veřejných prostranstvích;
Sociální problematika, bydlení – prezentovala Mgr. Judita Kachlová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Oprava - výměna oken v objektech majetku města (Dolní náměstí, Mezi trhy, Hrnčířská,…);
 Víceleté financování sociálních služeb;
 Vypracovat koncepci rodinné politiky;
 Problematika finanční náročnosti MHD pro seniory;
 Zaměstnávání OZP;
Podnikání, ekonomika, vzdělání – prezentovala Ing. Andrea Štenclová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Propojení školství s podnikatelskou sférou;
 Finanční stabilita rozpočtu města;
 Podnikatelský inkubátor;
 Podpora technických oborů od MŠ;
 Přestárlý pedagogický sbor
Doprava – prezentovala Ing. Zuzana Prokšová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Východní nádraží jako dopravní uzel (terminály, kolárny);
 Kdy budou senioři jezdit v MHD zadarmo?;
 Obchvat Komárova;
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Cyklostezka Komárov;
Vedení cyklistů oboustranně (Stará silnice);
Linky MHD Kylešovice (dlouhý interval na linky);
Křižovatka Pekařská x Nákladní;
Návaznost MHD na ČD

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže – prezentovali: Kamila Rybová, Petr Vilášek a Karolína Konarská
Seznam návrhů:
 chybí velká koncertní hala;
 podpora velkých sportů na úkor malých.
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Výsledky hlasování o největších problémech naformulovaných na Fóru

Prioritní oblast

Definice problému / námětu

Počet
hlasů

Priorita

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA,
BYDLENÍ

Oprava - výměna oken v objektech majetku
města (Dolní náměstí, Mezi trhy,
Hrnčířská,…)

16

1

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ

Třídění bioodpadu u bytových domů.

13

2

SPORT, KULTURA,
CESTOVNÍ RUCH

Nevyhovující stav bazénu a zimního
stadionu.

12

3

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA,
BYDLENÍ

Víceleté financování sociálních služeb.

11

4

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ

Spalování nevhodných paliv v lokálních
topeništích.

9

5

ÚŘAD, KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

Vyřešení prostoru za Slezankou

7

6-7

DOPRAVA

Východní nádraží jako dopravní uzel
(terminál, kolárny

7

6-7

PODNIKÁNÍ,
EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ

Propojení školství s podnikatelskou sférou.

5

8-9

DOPRAVA

Kdy budou senioři moci jezdit MHD v
zadarmo?

5

8-9

ÚŘAD, KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

Hluk z restrauračních zařízení v centru
města (především večer a v noci).

4

10

SPORT, KULTURA,
CESTOVNÍ RUCH

Nedostatek workoutových sportovišť.

3

11-12

FÓRUM MLADÝCH

Chybí velká koncertní hala.

3

11-12

FÓRUM MLADÝCH

Podpora velkých sportů na úkor malých.

2

13

PODNIKÁNÍ,
EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ

Finanční stabilita rozpočtu města.

1

14
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Na závěr akce náměstek primátora D. Halátek znovu zdůraznila, že naformulované problémy budou ještě
ověřeny veřejnou anketou, která bude probíhat prostřednictvím Hlásky a na webových stránkách města,
v rámci které se ověří, zda s nadefinovanými problémy souhlasí i ostatní obyvatelé Opavy. Poděkoval
přítomným občanům za účast.

Zapsala:
Mgr. Barbora Bendíková
odbor rozvoje města a strategického plánování MMO
Dne: 12. 10. 2015
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