STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Zápis z Fóra s veřejnou diskusí
Datum konání: 29. 9. 2014 od 16:00
Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku
Přítomno: 59 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
.............................................................................................................................................................................
Koordinátorka 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 10. 9. 2014 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:
• Prodloužení úředních hodin jednou měsíčně do 19.00 hod
• Vyvozování důsledků při nečinnosti či neplnění úkolů, především vedoucích pracovníků
• Zákaz podomního prodeje
• Čistota budovy a okolí východního nádraží (podchod)
Sport, kultura, cestovní ruch – prezentovala Mgr. Jana Foltysová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Nevyhovující stav a fungování zimního stadionu a plaveckého bazénu
• Raná specializace dětí ve sportu
• Parkování pro autobusy v centru města
• Častější účast světových interpretů v rámci kulturních akcí
• Venkovní fitness pro dospělé, vč. seniorů
• Vytvoření odboru kultury
Životní prostředí, zdraví – prezentovala Ing. Marie Vavrečková
Seznam návrhů v této oblasti:
• Nevhodné umístění sběren druhotných surovin a zpracování odpadu s ohledem na zástavbu –
ul. Gudrichova (hluk, prašnost)
• Zrušení výkupu druhotných surovin (především kovů) od fyzických osob
• Zvýšit počet barevných kontejnerů, jejich zabezpečení proti vykrádání a úklid okolí
• Zlepšit třídění odpadů ve sběrných dvorech a zároveň vytvořit systém, který zamezí zneužívání
• Snížit závislost na neobnovitelných zdrojích
Sociální problematika, bydlení – prezentovala Mgr. Judita Kachlová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Stacionář pro mentálně postižené nad 26 let
• Odlehčovací služba pro mentálně postižené děti – prázdninový provoz
• Dobrovolníci pro handicapované
• Nedostatek pozemků pro nízkonákladové bydlení
• Využití nevyužívaných prostor pro bydlení
• Zřídit Areál pro bezdomovce „mokré služby“
Podnikání, ekonomika, vzdělání – prezentovala Ing. Andrea Štenclová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Opravy školských budov
• Opravy sportovišť
• Snížení nájmu nebytových prostor v centru města
• Vzhled výloh v centru města
• Příprava ploch pro podnikání
• Využívání brownfieldů (Dukelská kasárna)
• Získání sponzorů pro soběstačné bydlení
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Doprava – prezentovala Ing. Zuzana Prokšová
Seznam návrhů v této oblasti:
• Oprava a údržba místních komunikací a chodníků (výstavba chodníku k propojení ulic Gudrichova
a zdravotního střediska Kylešovského kopce (Věnceslava Hrubého); bezpečnost občanů a děti)
• Odklon těžké dopravy
• Přestupní terminál a informační cedule
• Centrální záchytné parkoviště (návrh řešení – Abel a okolí; Květena Wolkerova – dostupnost 213)
• Navrhovat – řešit realizovat pěší a cyklotrasy zcela mimo automobilovou dopravu (např. řeka →
Polsko okolo Pilšťského potoka)
• Doprava závislá na neobnovitelných zdrojích
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže – prezentovali: Kamila Rybová, Petr Vilášek a Karolína Konarská
Seznam návrhů:
• Málo veřejných WC ve městě (špatné značení)
• Dlouhé intervaly červené na některých semaforech
• Chybí letní kino v Městských sadech
• Malá propagace možností sportu pro mládež
• Málo moderní hudby na koncertech organizovaných městem
• Málo dopravních hlídek / policie v okolí škol (sídlištní školy, školy u velkých silnic)
• Přeplněné ranní autobusy do škol
• Ne vždy dobře navazující učivo mezi školami ZŠ, SŠ a 1.- 2. Stupněm
• Přesun pošty do Bredy
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Výsledky hlasování o největších problémech naformulovaných na Fóru

Prioritní oblast
SPORT, KULTURA,
CESTOVNÍ RUCH
SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA,
BYDLENÍ
PODNIKÁNÍ,
EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ
PODNIKÁNÍ,
EKONOMIKA,
VZDĚLÁVÁNÍ
DOPRAVA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÍ
FÓRUM MLADÝCH

Definice problému / námětu

Priorita

Nevyhovující stav a fungování zimního stadionu
a plaveckého bazénu

1

Zřídit areál pro bezdomovce tzv. "mokré služby"

2

Opravy školských budov

3

Využívání brownfieldů

4

Odklon těžké dopravy
Zrušení výkupu druhotných surovin (především
kovů) od fyzických osob
Nevhodné umístění sběren druhotných surovin a
zpracování odpadu s ohledem na zástavbu Gudrichova (hluk, prašnost)
Dlouhé intervaly červené na semaforech

5-6
5-6
7-8
7-8

ÚŘAD, KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

Vyvozování důsledků při nečinnosti, případně
neplnění úkolů především vedoucích pracovníků

9

DOPRAVA
FÓRUM MLADÝCH

Oprava a údržba místních komunikací
Málo veřejných WC - špatně značené

10
11

ÚŘAD, KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ,
VEŘEJNÝ PROSTOR

Prodloužení úředních hodin jednou měsíčně do
19 hod

12

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA,
BYDLENÍ
SPORT, KULTURA,
CESTOVNÍ RUCH

Využití nevyužívaných prostor pro bydlení

13-14

Parkování pro autobusy v centru města

13-14

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:
Ing. Hana Tvrdá
odbor rozvoje města a strategického plánování MMO
Dne: 1. 10. 2014
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