
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO MA21 ZÁPIS Č. 1 

NÁZEV 
PROJEKTU  

Nápady pro Opavu 2021 
 

 
DATUM 
KONÁNÍ 

3. 5. 2021 SVOLAVATEL(KA) Bc. Kateřina Hnátová 

ČAS KONÁNÍ 
(OD-DO) 

15:00 – 16:30 ZAPISOVATEL(KA) Ing. Jaromír Hudeček 

MÍSTO 
KONÁNÍ 

Zasedací 
místnost Rady 
města 

ÚČASTNÍCI 
Mgr. Petr Orieščík, Bc. Hana 
Brňáková, Mgr. Zdeněk Frélich, 
Lukáš Vaněk, Lucie Klapetková 

TYP 
JEDNÁNÍ 

Schvalování 
nápadů pro 
veřejné 
hlasování 

ZÁPIS BUDE 
ZASLÁN 

Účastníkům 

 
 

Jednání bylo svoláno z důvodu hodnocení proveditelnosti došlých nápadů v rámci výzvy 
„Nápady pro Opavu 2021“ a jejich schválení k veřejnému hlasování.  
 
Projednávané nápady: 
 
01_2021 Zastávka MHD, Mostní a Sadová do středu města 

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
Důvod: 
- nápad není vhodný pro realizaci v rámci Nápadů pro Opavu 
- zastávka bude řešena podnětem na TS 
- herní prvky jsou v kolizi s bezpečností, nacházeli by se blízko frekventované 

silnice 
 
02_2021 Zeleň u Těšínské ulice a kvetoucí dřeviny v  parčíku 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
- v případě realizace budou zvoleny dřeviny vhodné pro místní klimatické 

podmínky 
 
03_2021 Revitalizace starého hřiště  

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
04_2021 Křižovatka ulic Fügnerova – 28. října 

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
Důvod: 
- nápad není vhodný pro realizaci v rámci Nápadů pro Opavu 
- křižovatka bude předána k řešení na nejbližší poradě vedení města  

 
05_2021 Street – art – malba 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
06_2021 BIKE PARK NA HLINÍKU 

- ověřit kolizi s uzemní studií 
- ověřit kolizi se záměry SK HIT 
- o nápadu bude dodatečné hlasováno Per Rollam 

 
07_2021 Cyklostezka bezbariérová úprava 

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
     Důvod: 

- nápad překračuje stanovenou finanční hranici 
- nejedná se o pozemek města  

 
08_2021 Workoutové hřiště a herní prvek pro ŠD a ZŠ Otická 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
- nutno ověřit přístupnost zahrady veřejnosti 

 
 
 
 



 
09_2021 VEVERKY A VEVERČÁCI 

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
Důvod: 
- nápad je v kolizi se záměry revitalizace okolí Stříbrného jezera 
- nejednalo by se o veřejně přístupný objekt, což je jedna z podmínek, jež musí 

nápad splňovat  
 
10_2021 Učíme se a relaxujeme venku 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
11_2021 Hřiště pro jaktařské děti 

- nápad bude zařazen do veřejného hlasování, pokud realizaci nebudou 
bránit uložené sítě 

- prověřit u TS možnost umístění hernách prvků a možnost vybudování 
malého lanového centra 

 
12_2021 Pítka a koupátka pro ptáky a další  

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
Důvod: 
- v blízkosti se nachází kašna, kde se může ptactvo napojit 
- současně podán nápad s komplexním řešením území u Ptačího vrchu včetně 

vodního prvku 
 
13_2021 Alpský potok na Ptačím vrchu  

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
14_2021 Doplnění herních prvků pro děti - Parčík 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
15_2021 Ptačí hodinka 

- nápad nebude zařazen do veřejného hlasování 
Důvod: 
- pozemek není v majetku města 

 
16_2021 Relaxační zóna s pétanquem 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
18_2021 Lehátka na Městské koupaliště 

- nápad zařazen do veřejného hlasování  
 
19_2021 Venkovní posilovna pro všechny 

- ověřit, zda bude možné nápad realizovat za uvedenou částku  
- o nápadu bude dodatečné hlasováno Per Rollam 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 


