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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo

E/1

E/2

E/3

Přepis formulace připomínky
Jak chcete kompenzovat snížení konkurence schopnosti obchodů v centru oproti
obchodním supermarketům, když vytváříte disproporci v dostupnosti?
Vítáme iniciativu v oblasti technického a vědeckého vzdělávání a volnočasových aktivit v
MŠ a ZŠ. (Dobrým vzorem je Čína). Jde tato oblast spojit s činností soukromých
subjektů? Jak bude město podporovat tyto činnosti?
Metodická připomínka:
Nová formulace Opatření E.3.1: „Využívání potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj
podnikání a ekonomiky“
Nová formulace Opatření E.2.2: „Využívání potenciálu rozvojových ploch města“

Oblast rozvoje města

Číslo opatření

Číslo aktivity

Ekonomika

Datum projednání v PS

Způsob vypořádání

11.4.2014

vypořádáno v rámci I.1.1.1, kdy text aktivity byl upraven na: zefektivnění systému
parkovacích stání v MPZ a centru města. PS se dohodla, že není účelem snižovat
počet parkovacích míst.

Ekonomika

E.1

E1.1.4

11.4.2014

Koncepční řešení vztahující se k této připomínce obsahuje Strategický plán (E.1.1.4),
konkrétní aktivity budou součástí dílčích ročních Akčních plánů.

Ekonomika

E.2; E.3

-

11.4.2014

návrhy přijaty

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo
I/1a

I/1b

Přepis formulace připomínky
Přimlouvám se za to doplnit někam na vhodné místo bod: "Realizovat opatření uvedená
v projektu Udržitelná mobilita". SP a udržitelná mobilita musí být vzájemně provázány,
ale současně není možné, aby SP obsahoval všechna opatření uvedené v projektu
Udržitelná mobilita. Tímto odkazem by se to vyřešilo.
Oceňuji podorobnost a pečlivost, s jakou jsou popsány navrhovaná dopravní opatření.
Co se týče technické infrastruktury, tak je zde s výjimkou rozvojových ploch uvedena
pouze Aktivita I.4.3.1 - doplnění a náhrazení nevyhovující technické infrastruktury.
Doávám ke zvážení, zda-li tento bod nerozepsat podrobněji. Velkou výzvou a úkolem je
také dobudování kanalizace. je potřeba dohodnout, zda-li je kanalizace v kompetenci PS
Infrastruktura nebo PS Životní prostředí

Oblast rozvoje města

Číslo opatření

Číslo aktivity

Datum projednání v PS

Způsob vypořádání

Infrastruktura

I1

-

10.4.2014

Provazba mezi SP a jednotlivými koncepčními dokumenty (mimo jiné i PUMM) bude
uvedena v textové části SP.

Infrastruktura

I4

-

10.4.2014

PS se dohodla nechat aktivitu I.4.3.1 ve stávajícím znění. Konkrétní dílčí aktivity
budou součástí ročních Akčních plánů. PS se dohodla, že oblast kanalizace bude
řešena v rámci oblasti Infrastruktura.
Konkrétní dílčí aktivity budou součástí ročních Akčních plánů, které budou zpracovány
zejména ve vazbě na rozpočet města. Aktivita popsána ve SP je zastřešující těmto
dílčím.
Konkrétní dílčí aktivity budou součástí ročních Akčních plánů, které budou zpracovány
zejména ve vazbě na rozpočet města. Aktivita popsána ve SP je zastřešující těmto
dílčím.

I/2

Připomínkou k analýze stavu sleduji zdůraznění absence cyklostezky v obou směrech
po celé délce ulice Olomoucká

Infrastruktura

I.2.1

I.2.1.1

10.4.2014

I/3a

Návrh na opravu ulice U Panského mlýna, která je v dezolátním stavu a při změně ulice
Mezi Brahy na jednosměrnou, se musí mnohem více využívat.

Infrastruktura

I.4.3

I.4.3.1

10.4.2014

I/3b

Návrh výstavby protihlukové stěny jižního obchvatu v úseku mezi ulicí Bílvoeckou a
Hradeckou. Celá oblast v okolí obchvatu je značně zatížena hlukem z projždějících
vozidel a hlavně motocyklů.

Infrastruktura

I.4.3

I.4.3.1

10.4.2014

Míra hluku byla měřena pracovníky Krajské hygienické stanice MSK po zprovoznění
jižního obchvatu. Limity hluku dle platných právních předpisů překročeny nebyly. Proto
nebylo nutné přijmout dodatečná protihluková kompenzační opatření.

I/3c

Návrh snížení rychlosti na tomto úseku "Jižní obchvatu", popřípadě posunutí svislého
značení "konec obce"

Infrastruktura

I.4.3

I.4.3.1

10.4.2014

Snížením rychlosti by došlo ke znehodnocení funkce jižního obchvatu. Pokud má
připomínka snížení rychlosti vazbu na hluk, tak limity hluku dle platných právních
předpisů překročeny nebyly.

I/3d

Návrh na vyčlenění průmyslových zón, tak, jak je tomu ve většině měst ČR, ale také EU.
Návrh:
1. Oblast Vávrovic – Vávrovická, ulice kde již nyní jsou firmy jako Ferram, Femont,
Prestar ...
2. Oblast za Modelem Obaly - směrem ke Komárovu.
3. V okolí jižního obchvatu - úsek mezi ulicí Bíloveckou a Hlavní, již nyní firma Opatisk.

Infrastruktura

I.4.1

-

10.4.2014

Navrhované oblasti 1 a 3 jsou již v rámci stávajícího (i nově navrhovaného) územního
plánu vyčleněny jako průmyslové zóny. Oblast č. 2 je "nezastavitelná" z důvodu
aktivní záplavové zóny řeky Moravice.

Infrastruktura

-

-

10.4.2014

Navrhovaná aktivita byla v minulosti řešena (1997 na Ostrožné, 2004 Dolní náměstí),
z důvodu nadměrného zneužívání ze strany některých občanů města byla pítka
(zdroje vody) následně zrušena.

Infrastruktura

I.1; I.3; I.4; I.5

-

10.4.2014

návrh přijat, aktivity odstraněny

I/4

I/5

Vybudování veřejných zdrojů pitné vody v centru města - v mnoha státech (např.
Slovensko, Maďarsko) je standardem, že např. na náměstí nebo u nádraží je volně
dostupný zdroj pitné vody - nic složitého, prostě jen kohoutek s odtokem; město pak
hned působí mnohem pohostiněji
METODICKÁ PŘIPOMÍNKA:
Aktivita, která nese název "zajištění finančních prostředků" je z metodického hlediska
irelevantní z toho důvodu, že každé aktivitě bude přidelováno finanacování v prámci
jejího bližšího popisu.
Na základě výše uvedeného navrhuji odstranění aktivit: I.1.4.3, I.3.1.3, I.3.2.3, I.3.4.3,
I.4.1.5, I.4.2.4, I.5.1.2, I.5.3.3

I/6

Omezování parkovacích stání v centru - nejeví se nám jako dobré - kvůli vyřízení
desetiminutových záležitostí nepůjdu 15 minut z okrajového parkoviště

Infrastruktura

I.1.1

I.1.1.1

10.4.2014

název aktivity I.1.1.1 byl upraven na: zefektivnění systému parkovacích stání v MPZ a
centru města. PS se dohodla, že není účelem snižovat počet parkovacích míst.

I/7

V Podvihově není dobudována komunikace Na Nové ( u novostaveb)

Infrastruktura

I.4.3

I.4.3.1

10.4.2014

Komunikaci dobudovat zatím nejde, jedná se o soukromé pozemky, které zatím
nejsou vykoupeny. Výkupy jsou zahrnuty v aktivitě SP I.5.2

I/8

Chcete snížit počet parkovišť v OC Breda a zastavit přípravu OC na Rybím trhu?

Infrastruktura

I.1.1

I.1.1.1

10.4.2014

název aktivity I.1.1.1 byl upraven na: zefektivnění systému parkovacích stání v MPZ a
centru města. PS se dohodla, že není účelem snižovat počet parkovacích míst.

I/9

Jak řešíte parkovací deficit? Není v opatřeních.

Infrastruktura

I.1.1

I.1.1.1

10.4.2014

je součást SP v aktivitě I.1.1.4 efektivní způsob parkování na obvodu centra

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo

L/1a

L/1b

L/1c

L/2

L/3

L/4
L/5

Přepis formulace připomínky
Město má zpracovanou velmi podrobnou a kvalitní koncepci ekologické výchovy a
osvěty. Ta obsahuje podrobnou analýu současného stavu, soupis opatření - návrh
strategie, návrh managementu, způsob financování apod. Tato koncepce je dobrou
oporou při řešení této problamtiky na území města. Kulturní koncepce města Opavy,
které na kultur vynakládá cca 100 mil. Kč/ročně má 6 stran a je spíše obecnější. Dávám
pracovní skupině ke zvážení, zda-li si město kulturního významu jako je Opava
nezaslouží více podrobný a konkrétní dokument, po kterém řada lidí působicích v této
oblasti volá. Doporučuji zařadit do Opatření L.2.4 tuto formulaci: Zpracování kvalitní
kulturní koncepce.
Zajištění strategických partnerů pro profesionální týmy fobalistů a basketbalistů. Fotbal i
basketbal mají ve městě dlouhou tradici a množství fanoušků. Přesto má řada obyvatel
města pocit, že by se z rozpočtu města neměl financovat profesionální sport. Jen
málokdo si přeje zánik těchto sportů, ale město by mělo aktivně podniknout kroky k
tomu, aby: sportovní kluby prodaly do soukromých rukou; nebo našly alespoň
generálního sponzora. Navrhuji proto zařadit do opatření L.2.4: "Podniknout aktivní
kroky pro nalzení generálního sponzora pro fotbalový a basketbalový klub nebo prodej
klubu".
Rekonstrukce bytů v majetku města: Stav většiny městských bytů je velmi špatný.
Především jde o špatná okna, chybějící zateplení a plíseň. Vzhled domů má negativní
dopad i na vzhled historického centra města. Do opatření L.4 navrhuji zahrnout také
"Postupná rekonstrukce (zateplení) bytů v majetku města"
Název opatření "Podpora a rozvoj tradičních akcí" bohužel vede k domněnce, že cílem
není kriticky posoudit zda je současná koncepce kutlury správně nastavena. Porot
navrhuji vypuštění slova "tradiční" a současně navrhuji aktivitu - zpracování skutečné
kulturní koncepce - se zapojením dotčených organizací a veřejnosti
V současné strukturuže mi chybí komplexní zaměření města na oblast politika mládeže.
Návrhnová opatření:
L.7 Politika mládeže SMO
L.7.1 Systémové řešení problematiky mladých lidí na území SMO
L.7.1.1 Vytvoření koncepce politiky mládeže
L.7.1.2 Zřízení pozice odborného pracovníka zabývajícího se problematikou mládeže
L.7.2 Interdisciplinární přístup k problematice mladých lidí
L.7.2.1 Sestavení pracovní skupiny politiky mládeže (zástupci institucí a samosprávy
města)
Návrh strategického plánu nezapracovává utlumování financování (podporu)
profesionálního sportu (fotbalový klub)
Vítáme iniciativu v oblasti technického a vědeckého vzdělávání a volnočasových aktivit v
MŠ a ZŠ. (Dobrým vzorem je Čína). Jde tato oblast spojit s činností soukromých
subjektů? Jak bude město podporovat tyto činnosti?

Oblast rozvoje města

Číslo opatření

Číslo aktivity

Datum projednání v PS

Lidé

L2

-

17.4.2014

Aktivita Zpracovat kulturní koncepci byla dodatečně zařazena pod číslem L.2.4.3.

Lidé

L2

L.2.4

17.4.2014

Získávání generálních sponzorů je odpovědností přímo zástupců daných sportů - tzn.
managementu.

Lidé

L4

-

17.4.2014

Návrh na doplnění byl přijat.

Lidé

L.2.2

-

17.4.2014

PS se dohodla, že slovo "tradiční" bude ponecháno (Další břehy, Bezručova Opava
atd.) - pokud nevznikne něco nového, aby zůstalo alespoň to, co už funguje.
Zpracování kulturní koncepce bylo doplněno jako aktivita L.2.4.3

Lidé

nová priorita

nová priorita

17.4.2014

Návrh přijat. Zařazeno nové opatření L.1.4 Systémové řešení problematiky mladých
lidí na území SMO (politika mládeže), e 2 aktivitami:
sestavení pracovní skupiny politiky mládeže (zástupci institucí a samosprávy města)
vytvoření koncepce politiky mládeže a podpora jejích výstupů

Lidé

L.2.4

17.4.2014

PS se dohodla, že připomínka je částečně řešena v opatření L.2.4.1 a L.2.4.2

Lidé

L.3.1

17.4.2014

Koncepční řešení vztahující se k této připomínce obsahuje Strategický plán (E.1.1.4),
konkrétní aktivity budou součástí dílčích ročních Akčních plánů.

L.3.1.3

Způsob vypořádání

L/6

Úpravy veřejných prostor na sídlišti Olomoucká (chodníky, asfaltová hřiště, vyměňuje se
písek na pískovištích?)

Lidé

L.3.2

17.4.2014

Konkrétní dílčí aktivity budou součástí ročních Akčních plánů, které budou zpracovány
zejména ve vazbě na rozpočet města. Aktivita popsána ve SP L3.2.2 je zastřešující
této připomínce.

L/7

Podpora rodinných center - to znamená centrum pro setkávání se rodin s dětmi? MŠ
Podvihov - je možná připravenost půdy pro případné využití v tomto duchu?, (a další:
kroužky, Hasiči, mateřské centrum, knihovna, důchodci, oslavy, malá tělocvična)

Lidé

L.3.4

17.4.2014

Konkrétní dílčí aktivity budou součástí ročních Akčních plánů, které budou zpracovány
zejména ve vazbě na rozpočet města. Aktivita popsána ve SP L3.4.1 je zastřešující
této připomínce.

L/8

Nemyslím si, že by se z městských peněz mělo podporovat Kino Mír

Lidé

L5

17.4.2014

V rámci aktivity L.5.1.2 se nejedná o podporu, ale o řešení stávajícího technického
stavu zařízení.

Lidé

17.4.2014

Probráno PS Lidé, předáno na PS Ekonomika, která podnět řešila a je obsaženo v
E.2 Podpora vzniku a rozvoje podnikání

Lidé
Lidé

17.4.2014
17.4.2014

Návrhy přijaty.
Návrhy přijaty.

L/9

L/10
L/11

Vznik a provoz coworking centra po vzoru VIVA OSTRAVA, MUB PRAHA. Cíl je
poskytnout technické a sociální zázemí pro perspektivní (např. IT) profese tak, aby tito
lidé nemuseli odcházet do velkých měst, ale časem vraceli městu, co od něj dostali.
Alespoň to zkusit, zájem tu je, ale potenciální zájemci mají problém vyřešen už jinak a
získat je pro cowork chci svůj čas.
elektronická připomínka člena pracovní skupiny - viz nahraná příloha
elektronická připomínka člena pracovní skupiny - viz nahraná příloha

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo

S/1a

S/1b

Přepis formulace připomínky
Zvážit zařazení opatření Komunikace s obchodními společnostmi a jejich řízení
Opatření S.3.2 Komunikace s obchodními společnostmi a jejich řízení
Aktivita S.3.2.1 analýza stavu řízení obchodních společností města
Aktivita S.3.2.2 zadání auditu systému řízení a komunikace obchodních společností
města
Aktivita S.3.2.3 implementace doporučení vyplývajících z auditu
Zvážit změnit aktivity - S.5.1.2 a S 5.1.3. a zařadit aktivitu S 5.1.1
S.5 Optimalizace řízení koncepcí, studií a projektů
Opatření S.5.1 Vytvoření systému zabývajícího se tvorbou nových koncepcí, studií a
projektů
Aktivita S.5.1.1 vznik a implementace systému tvorby koncepcí, studií a projektů
Aktivita S.5.1.2 propojení se systémem projektového řízení na MMO
Aktivita S.5.1.3 propojení všech koncepcí se strategickým plánem města

Oblast rozvoje města

Číslo opatření

Číslo aktivity

Datum projednání v PS

Způsob vypořádání

Správa města a MČ

S.3.2

S.3.2.1, S.3.2.2, S.3.2.3

7.4.2014

Návrh na zařazení opatření byl přijat. PS upravila takto:
Opatření S.3.2 Komunikace s obchodními společnostmi
Aktivita S.3.2.1 analýza stanov obchodních společností s majetkovou účastí města v
oblasti dohledu a kontroly městem samotným
Aktivita S.3.2.2 implementace doporučení vyplývajících z analýzy

Správa města a MČ

S.5.1

S.5.1.1, S.5.1.2, S.5.1.3

7.4.2014

Návrh na změnu aktivit a zařazení nové aktivity byl členy PS přijat.

S/2

Efektivní práce městské policie. Od doby, co MP nemá ředitele, je to tzv. bezvládí, a
policisté nevykonávají to, co mají. Neprobíhá žádná kontrola parkování ve městě.
Placená parkování nekontrolují (kolem kina Mír jen prošli, aniž by někdo kontroloval
parkovací lístky) a co se týče parkovacích karet R, tak je to katastrofa. Jako obyčejný
občan nemáte šanci zaparkovat - kontrola veškerá žádná, málo míst, hodně karet a
ještě plné aut bez karet. Nač tedy tu policii máme. A to nemluvím o tom, že v centru se
vyrojila romská komunita, která okupuje lavičky, řve, dělá hluk. A policii nepotkáte. Tady
je změna bezvýhradně nutná. Nespokojenost roste.

Správa města a MČ

nové opatření

nová aktivita

7.4.2014

Návrh na zařazení nového opatření či aktivity nebyl členy PS přijat z následujícího
důvodu.
Efektivní řízení MPOL - návrh byl předán PS Infrastruktura, která problematiku řeší v
opatření I.1.1 Postupné snižování individuální automobilové dopravy, vnitřního
krátkodobého parkování v MPZ a centru města.
K druhému podnětu PS uvádí: Veřejná prostranství jsou dostupná všem, nelze nikoho
diskriminovat, pokud dodržuje platné právní předpisy. V případě porušení
přestupkového zákona zasáhne MPOL na základě podnětů občanů.

S/3

Městské části - vylepšit komunikaci městské části s občanem - internetové stránky

Správa města a MČ

S.3.3

S.3.3.2

7.4.2014

Návrh na zařazení nové aktivity nebyl členy PS přijat z následujícího důvodu.
Webové stránky městských částí spadají do kompetence příslušných městských částí.
V případě připomínek je efektivnější obratit se na zástupce dané městské části.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo

Přepis formulace připomínky

Oblast rozvoje města

Číslo opatření

Číslo aktivity

Datum projednání v PS

Způsob vypořádání

Z/1a

Návrh změny pozemku 2802 KÚ Kylešovice z „Ostatní komunikace“ na „Ochrannou
zeleň“ a osadit tuto plochu zelení pro odclonění jak firmy Grafico, tak jižního obchvatu od
hluku a prachu.

Životní prostředí

Z.2.3

Z.2.3.5

9.4.2014

Pokud by se jednalo o celý pozemek 2802, tak realizace námětu nebude možná
vzhledem k tomu, že se jedná o příjezdovou cestu k firmě Grafico a jedinou spojnici
mezi areálem Zdraví a Kylešovicemi. Koncepční řešení vztahující se k této připomínce
obsahuje jak Strategický plán (Z.2.3.1), tak projekt Zelené hradby, konkrétní aktivity
budou součástí dílčích ročních Akčních plánů.

Z/1b

Návrh výsadby ochranné zeleně, nejlépe v celém rozsahu, minimálně pruh cca 20ti
metrů, na níže uvedených pozemcích v okolí jižního obchvatu, pro odclonění hluku a
prachu od jižního obchvatu: 2577/1, 2578/1, 2579/1, 2582/2, 2584/2, 2585/2, 2596,
2595, 2594, 2593/1, 2592/1

Životní prostředí

Z.2.3.

Z.2.3.6.

9.4.2014

Z/1c

Návrh na dostavbu kanalizace v oblasti Kylešovice. V dnešní době je zajímavým
způsobem posuzováno, kdo smí a kdo nesmí být napojen na stávající kanalizaci.
Myšleno připojení firmy Grafico.

Životní prostředí

Z.4.1

Z.4.1.2

9.4.2014

Z/2

Navrhuji aktivitu - vyhlášení nejcennějších stromů ve městě za památné stromy

Životní prostředí

Z.1.1

-

9.4.2014

Koncepční řešení vztahující se k této připomínce obsahuje jak Strategický plán
(Z.2.3.1), tak projekt Zelené hradby, konkrétní aktivity budou součástí dílčích ročních
Akčních plánů. V rámci ochranné zelené bude ještě v roce 2014 řešen pozemek
2575/1. Z výše uvedených parcel jsou pouze tři parcely ve vlastnictví SMO: 2577/1,
2582/2 a 2592/1. Zbývající parcely jsou v soukromém vlastnictví (každá jedna parcela
má jiného vlastníka).
Koncepční řešení vztahující se k této připomínce obsahuje Strategický plán (Z.4.1.1),
konkrétní aktivity budou součástí dílčích ročních Akčních plánů. Projektová
dokumentace k dané lokalitě je hotova (připravena) a jednotlivé projekty budou
realizovány i ve vazbě na možnosti čerpání dotací.
V současné době jsou evidovány 3 stromy jako památné. Podnět na vyhlášení
pámatného stromu může dát kdokoli na odbor životního prostředí Magistrátu města
Opavy. Tento podnět je následně posuzován Agenturou ochrany přírody a krajiny. Pro
zaevidování stromu jako památného je navíc nutný souhlas vlastníka pozemku, na
kterém strom stojí.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínkovací řízení č.: 01/2014
Připomínkovací období: 18.3.2014 - 1.4.2014
Pořadové
číslo

Přepis formulace připomínky

Oblast rozvoje města

ŘV/1

Zbourat Slezanku a vytvořit náměstí otevřené na parčík k Rytířům

-

ŘV/2

Proč se mění Vize? Jaký je k tomu důvod? Co je špatného na staré vizi z roku 2008?

-

ŘV/3
ŘV/4

Celkově chybí důraz na opravy budov MŠ a ZŠ - konkrétně upozorňuji na budovu MŠ v
Podvihově
Řešení energetického managementu

-

Číslo opatření

-

Číslo aktivity

-

Datum projednání v PS

Způsob vypořádání
Prostor za objektem Slezanka je dnes pod nájemní smlovou uzavřenou se
soukromým investorem do roku 2023. SMO vlastní objekt "Slezanky" pouze z
poloviny. Na základě těchto zkutečností není možné do roku 2020 zpracovávat
případnou demolici objektu.
Vize Aktualizace SP byla změněna pouze na úrovni "kosmetických úprav". Připomínka
je tak irelevantní.
Řešeno v rámci aktivity L.5.1.3 - LIDÉ; Důraz na opravy je akcentován v rámci aktivity
L.5.1.3
Řešeno v rámci aktivity Z.2.2.3

