Zápis z Fóra s veřejnou diskusí
Datum konání: 5. 6. 2017 od 16:00
Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku
Přítomno: 54 občanů
.............................................................................................................................................................................
Program:
 uvítání a prezentace aktivit ve vztahu k loňskému výstupu z Fóra - náměstek primátora
Mgr. Dalibor Halátek;
 prezentace Národní sítě zdravých měst ČR – Ing. Dana Diváková;
 představení výsledků Pocitové mapy města, prezentace v rámci výzvy Nápady pro Opavu 2017;
 práce ve skupinách – formulace námětů k rozvoji města z pohledu veřejnosti;
 hlasování;
 závěr a poděkování – náměstek primátora D. Halátek.
.............................................................................................................................................................................
Koordinátorka Zdravého města Mgr. Barbora Bendíková 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 šestý ročník Fóra a že výstupy z něj budou opět ověřeny
veřejnou anketou prostřednictvím Hlásky (prázdninové vydání) a webových stránek Zdravého města
(od 9. 6. – 31. 7. 2017) a dále budou předloženy vedení města k vyvození závěrů a přijetí případných
opatření. Náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek přivítal přítomné občany na akci a následně informoval
přítomné o aktivitách města ve vztahu k námětům nadefinovaným na loňském ročníku Fóra.
Facilitátor akce byla paní Ing. Dana Diváková, prezentovala Národní síť Zdravých měst, regionů, krajů
a mikroregionů a také postup, jak Fórum bude probíhat. Poté občanům nastínila, 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 7-ti tematických stolů. Občané byli upozorněni na možnost mezi stoly
s jednotlivými tématy přecházet.
Přehled tématických oblastí:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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

Po ukončení diskuse u tematických stolů proběhla prezentace garantů jednotlivých tematických stolů, kteří
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 zeleným textem).
Úřad, komunikace s veřejností, veřejný prostor – prezentovala Mgr. Lada Dobrovolná
Seznam návrhů v této oblasti:






Zrušení členství města v národní síti Zdravých měst;
Propojení informačních systémů pro usnadnění práce úředníků;
Využití prostředků MHD k propagaci Fóra Zdravého města;
My máme samé spokojené občany (v Opavě se dobře žije);
Více map (dat) pro veřejnost (zaměření budov, případně i inventáře – lavičky).

Kultura, cestovní ruch – prezentovala Mgr. Jana Foltysová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Pítka v místech koncentrace velkého množství lidí (parky, dětské hřiště, místa pro
sport);
 Oživení prostoru za Slezankou jako celku;
 Částečné zprovoznění historické tramvajové tratě;
 Rekonstrukce nebo zprovoznění divadelního klubu;
 Úprava systému MHD (současný systém je bariérou pro návštěvníky města, reakce na akce
konané ve městě)
Životní prostředí, zdraví – prezentovala Ing. Marie Vavrečková
Seznam návrhů v této oblasti:







Rozšíření otevírací doby ve sběrných dvorech (sobota odpoledne);
Výsadba aleje do Pilscze podél komunikace;
Stříbrné jezero – vytvoření písčité pláž (min. cca 2 m od břehu);
Revitalizace zeleně – sídliště Haškova – Olomoucká;
Prověřit stav objektu bývalé karnoly + iniciovat vlastníka objektu;
Včelí úly na veřejných budovách.

Sociální problematika, bydlení – prezentovala Bc. Iva Paletová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Navýšení finančních prostředků z rozpočtu SMO do sociálních služeb;
 Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.
Podnikání, ekonomika, vzdělání – prezentovala Ing. Andrea Štenclová
Seznam návrhů v této oblasti:
 Pokračování v rekonstrukci budov škol;
 Využití prostoru Dukelských kasáren;
 Zřízení dětského centra (hlídání dětí) v centru města.
Doprava – prezentovala Bc. Rudolf Klapetek
Seznam návrhů v této oblasti:
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Přechod pro chodce na ulici Vančurova;
Čekárny MHD – lavičky měnit z oceli na dřevo;
Čekárny MHD – čištění obloukovitých střech (žlaby);
Uzavření Dolního náměstí pro průjezd osobních vozidel;
Polní cesta Milostovice – Jaktař;
Úprava systému placení ve vozidlech MHD;

 Přechod pro chodce na ulici Hobzíkova.
Sport – prezentoval Martin Koky
Seznam návrhů:







Zřízení veřejných ohnišť;
Výstavba hřiště na míčové hry na Komendě;
Označení a rozšíření běžeckých tras;
Oprava minigolfu v městských sadech;
Výměna písku na písečné pláži na městském koupališti;
Komerční lezecké centrum v prostoru Slezanky (vnější i vnitřní prostor).
Výsledky hlasování o největších problémech naformulovaných na Fóru

Prioritní oblast

Definice problému / námětu

Počet
hlasů

Priorita

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ

ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY VE SBĚRNÝCH DVORECH

15

1

PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ V REKONSTRUKCI BUDOV ŠKOL

14

2

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

PÍTKA V MÍSTECH KONCENTRACE VELKÉHO MNOŽSTVÍ LIDÍ

13

3

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

OŽIVENÍ PROSTORU ZA SLEZANKOU A SLEZANKY JAKO CELKU

9

4

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ

VÝSADBA ALEJE DO PILSZCE (PL) PODÉL KOMUNIKACE

7

5

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA,
BYDLENÍ
SPORT A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
SPORT A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU SMO DO
SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

6

6-7

VÝSTAVBA HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ HRY (KOMENDA)

6

6-7

ZŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH OHNIŠŤ

4

8-9

DOPRAVA

PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI VANČUROVA

4

8-9

PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ PROSTOR DUKELSKÝCH KASÁREN

3

10

ÚŘAD, KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO USNADNĚNÍ PRÁCE ÚŘEDNÍKŮ

1

11

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BYDLENÍ

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA

0

12-14

ÚŘAD, KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ MĚSTA V NÁRODNÍ SÍTI ZDRAVÝCH MĚST

0

12-14

DOPRAVA

ÚPRAVA SYSTÉMU PLACENÍ MHD

0

12-14

Na závěr akce náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek znovu zdůraznil, 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
koordinátorka Zdravého města a MA21
odbor rozvoje města a strategického plánování MMO
Dne: 7. 6. 2017
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