STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Zápis z Fóra Zdravého města Opava
Datum konání: 4. 6. 2013 od 16:00
Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku
Přítomno: 60 občanů
.............................................................................................................................................................................
Program:
- uvítání náměstkyní P. Brady a koordinátorkou projektu Zdravé město H. Tvrdou
- prezentace Národní sítě zdravých měst ČR – ředitel P. Švec
- práce ve skupinách
- prezentace Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
- hlasování
- závěr a poděkování – náměstkyně P. Brady
.............................................................................................................................................................................
Náměstkyně primátora P. Brady přivítala přítomné občany na akci a koordinátorka projektu Zdravé město ve
stručnosti vysvětlila smysl a program akce a představila garanty jednotlivých tématických oblastí, o kterých je
možno diskutovat. Bylo řečeno, že se jedná o druhý 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. Následně náměstkyně P. Brady odprezentovala řešení
v minulém roce nadefinovaných problémových oblastí.
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 tzv. „desatero“ největších problémů města Opavy očima veřejnosti.
Zahájeni 40-ti minutové diskuse u 6-ti tématických stolů. Občané byli upozorněni na možnost mezi stoly
s jednotlivými tématy přecházet.
Přehled tématických oblastí:
A.
Úřad, komunikace s veřejností
B.
Sport, kultura, cestovní ruch, životní styl
C.
Životní prostředí, veřejný prostor
D.
Sociální problematika, bydlení
E.
Podnikání, ekonomika, vzdělání
F.
Doprava
.............................................................................................................................................................................
Prezentace výsledků z jednotlivých tématických stolů (náměty, které byly veřejností u jednotlivých kulatých
stolů stanoveny jako nejzávažnější, jsou zvýrazněny modrým textem).

Úřad, komunikace s veřejností – prezentoval Mgr. Ondřej Skácel
Seznam návrhů v této oblasti:
• Zveřejňování materiálů zastupitelstva před jednáním na webu
• Více informací o obchodních společnostech města
• Recepce na úřadě (Hláska)
• Vybírání pokut MP i za nedodržování veřejného pořádku (nedopalky, psí exkrementy, protihluková
vyhláška)
• Přehlednější rozpočet města (na webu města)
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•
•
•
•

Vytvoření databáze podnikatelů na Opavsku
Aktivita města na sociálních sítích
Chybějící kolárna na Hlásce
Komunikace s občany o investičních akcích v místě realizace (bez vyjímek)

Sport, kultura, cestovní ruch, životní styl. – prezentovala Mgr. Jana Foltysová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Nadměrný hluk ve vnitrobloku Holasická (hraní hokeje na hřištích, údržba basketbalových desek)
• Přístupnost koupaliště v Kylešovicích pro koupání
• Vybudování hřišť v Kylešovicích
• Přerozdělování financí v kultuře – ve prospěch menších organizací
• Financování profesionálního sportu – přerozdělení ve prospěch podpory sportování občanů
• Nevyhovující plavecký bazén
• Nedostatek sportovišť pro seniory a osvěta v oblasti životního stylu (mezigenerační propojení)
• Nedostatečná propagace města
Životní prostředí, veřejný prostor – prezentovala Ing. Marie Vavrečková
Seznam návrhů v této oblasti:
• Změna rétoriky odboru ŽP (vysvětlovat, pozitivně motivovat)
• Nepořádek kolem plotu u nemocnice na Olomoucké
• Zlepšení podmínek pro třídění odpadu na sběrných dvorech
• Výsadba zeleně v okolí Opavy
• Možnost vykoupení odpadu ze sběrných dvorů
• Rozšíření provozních hodin sběrných dvorů
• Přijetí vyhlášky pro chov domácího zvířectva ve městě – omezení chovu (slepice, prasata, atd.)
• Výsadba stromů v nové rodinné zástavbě
• Zvýšení poplatku za psy
• Represe na nepořádné majitele psů
• Zřízení denního zázemí pro bezdomovce
• Úprava mlatů na městském hřbitově
• Zlepšení kontrolní činnosti městské policie
Návrhy vzešlé z pléna:
• Zavedení represivního systému pro majitele psů na základě analýzy DNA psích výkalů
Sociální problematika, bydlení – prezentovala Mgr. Judita Kachlová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Nízká dostupnost bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
• Absence pobytové služby domov se zvláštním režimem
• Nárůst užívání tvrdých drog a s tím spojená zvýšená kriminalita
• Absence pobytové odlehčovací služby pro seniory a děti s kombinovaným postižením
• Podpora pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany a osoby se zdravotním
postižením
• Nedostatečná informovanost seniorů o nekalých obchodních praktikách
• Nedostatečná informovanost o brigádách a pracovních příležitostech pro mladé
Návrhy vzešlé z pléna:
• Zákaz podomního prodeje
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Podnikání, ekonomika, vzdělání – prezentovala Mgr. Miroslava Konečná
Seznam návrhů v této oblasti:
• Kritický stav budov ZŠ a MŠ (okna, střechy)
• Neexistující vzdělávání začínajících podnikatelů
• Neexistující materiální podpora začínajících podnikatelů
• Absence lesních tříd při MŠ
• Neexistence podnikatelské mapy
• Nedostatečná kapacita v MŠ
• Absence grantového okruhu pro neformální skupiny od 18 let
Doprava – Ing. arch. Zdeněk Bendík
Seznam návrhů v této oblasti:
• Tranzitní doprava včetně těžké nákladní, její regulace, kontrola rychlosti
• Cyklostezky, pěší trasy – bezpečnost úseků, koridory přes město bez zbytečných závleků
mimo frekventované komunikace, iniciace města k výkupům pozemků pro trasy
• Oprava komunikace (cesty, chodníky)
• Kontrola dodržování jízdy cyklistů, in-line bruslařů po chodníku
• Světelná signalizace křižovatky Holasická – Partyzánská
• Cykloturistika – kontrola požívání alkoholu
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže – prezentovali: Lili Grosserová, Terka Dračková
Seznam návrhů:
• Špatně řešená smogová situace
• Málo brigád od 16 do 18 let
• Příliš mnoho supermarketů
• Špatná bezpečnost v parcích a neosvětlených prostorách
• Příliš mnoho drogově závislých
• Špatný systém MHD – přestupy
• Placené učebnice na ZŠ
• Málo hudebních festivalů
• Málo sportovních klubů pro holky
• Špatná návaznost cyklostezek
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Výsledky hlasování o největších problémech naformulovaných na Fóru

Definice problému
Financování profesionálního sportu - přerozdělování ve prospěch podpory sportování
občanů

Priorita
1.

Podpora pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí

2.

Výsadba zeleně v okolí Opavy

3.

Nízká dostupnost bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí

4. - 8.

Absence grantového okruhu pro neformální skupiny do 18 let

4. - 8.

Kritický stav budov ZŠ a MŠ (okna, střechy)

4. - 8.

Nedostatečná kapacita v MŠ

4. - 8.

Cyklostezky, pěší trasy - bezpečnost úseků mimo frekventované komunikace, výkupy
pozemků pro trasy

4. - 8.

Zlepšení kontrolní činnosti Městskou policií Opava

9. - 11.

Přerozdělování financí v kultuře ve prospěch menších organizací

9. - 11.

Zlepšení podmínek pro třídění odpadů na sběrných dvorech

9. - 11.

Zveřejňování materiálů zastupitelstva města před jejich projednáním na webu města

12. - 13.

Tranzitní doprava včetně těžké nákladní, její regulace, kontrola rychlosti

12. - 13.

Špatně řešená smogová situace

14.

Aktivita města na sociálních sítích

15.

Málo brigád od 16 do 18 let

16.

Na závěr akce náměstkyně P. Brady 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.

Zapsala:
Ing. Hana Tvrdá
Odbor rozvoje města a strategického plánování MMO
Dne: 6. 5. 2013
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