Veřejné projednání
16. 9. 2009
16:00 hod
Základní škola Emila Zátopka
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 56 osob.
Přítomní: dle prezenční listiny
Program veřejného projednání:
• Registrace účastníků, dotazníky
• Zahájení + představení zpracovatelů
• Představení projektu
o Důvody pro zpracování projektu
o Kácení zeleně, nové výsadby
o Harmonogram, spolupráce s občany
• Seznámení s podklady
• Diskuse
• Shrnutí – závěr
Po uvítání všech přítomných Koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Ivanou Raškovou byli přítomným představeni pracovníci městského úřadu, kteří následně
účastníky veřejného projednání seznámili s dosavadním průběhem událostí týkající se
projektu.
•
•
•
•
•
•

Ing. Hynek Rulíšek - Vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Jaroslav Jiřík - Vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
Ing. Jan Habr - Správa zeleně - Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
Mgr. Zdeněk Krajčír - Místostarosta města
Ing. arch Milan Šmíd - Vedoucí oddělení rozvoje území
Ing. Richard Petr - Rozvoj dopravy a infrastruktury oddělení rozvoje území

Po představení důvodů pro zpracování projektu, časového harmonogramu a finanční
náročnosti projektu byly na předpřipravené mapě sídliště ukázány konkrétní plánované
změny (výsadby a kácení). Viz prezentace.
Po teoretickém představení projektu následovala 30 min. pauza, aby se lidé seznámili
blíže s podklady projektu, které byly na jednání přineseny a vystaveny. Obyvatelé sídliště
tak mohli v podkladech najít svůj dům a kolem něj zaznačené plánované změny, na
jejichž bližší podrobnosti se mohli dotazovat v následující diskusi.
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Diskuse
1. otázka: Bydlím na ul. K. Čapka – Nelíbí se mi prostředí v parku - komu patří
pozemek? Tak rád si tam chodím sednout, je tam nejkvalitnější ovzduší v celé Kopřivnici,
ale je hrůza si tam jít sednout. Otázka: Žáci tam dělají svinčík, chodí je kontrolovat
ředitel? Také se mi nelíbí jak si lidé zkracují cestu přes zelenou plochu před Zš – „slepičí
stezka“.
Reakce pana ředitele základní školy Emila Zátopka – „Chodník“ přes zelenou
plochu mi vadí, vznikl až po 47letech. Já lidi zastavuji, aby tam nechodili, ale
chodí tam všichni. Zastavuji je, ptám se, proč tam chodí. Někteří nebyli schopni
odpovědět, někteří byli sprostí … Pozemek je státní. Parkem chodím, děti
napomínám, ale nemůžu tam stát 24 hodin denně. Snažím se dělat pro to
maximum, máme a učiteli i proslovy ve škole … Pokud chceme mít zdravé, zelené
město, musíme, pro to něco dělat!
Ing. arch. Šmíd – Pozemek není města, je farmaceutické společnosti. Bylo
požádáno o převod na město, přešlo to na min. školství, staráme se o pozemek,
ale nemůžeme investovat do majetku 3 osoby.
2. otázka: Před domem (Ulice Ke Koryčce 771 – 773) jsou 2 vzrostlé buky, měly být
skáceny. Psali jsme petici na město + poslali jsme vyjádření hygien. stanice, že stromy
stíní. Nikdo nám neodpověděl. Co s nimi bude? V mapě jsem je nenašla.
Ing. Jan Habr – Stromy budou pokáceny letos přes zimu. Proto nejsou zaneseny v
projektu.
Doplnění otázky: Proč jste tedy neposlali vyjádření, bavila jsem se s paní Blahutovou,
která slíbila, že vám informace předá. Trváme na písemném vyjádření.
3. otázka: Půjdou dolů břízy, nebo se nechají. Stromy jsou vyšší než domy. Jedná se o
ul. Karla Čapka 951, vadí pyl, chmýří.
Ing. Jan Habr – Jedna bříza, na rohu a vedle u domu. Břízy mají přijít pryč – 3
kusy, mají jít pryč při přeložce inženýrských sítí. Je předpoklad, že budou skáceny
ještě před realizací tohoto projektu.
4. otázka: Pan Štěpánek – Nelíbí se mi systém údržby zeleně - Slumeko poseče půlku
plochy, pak řekne, že dále je to cizí pozemek. „Haluze“ visící ze stromu – Slumeko
odmítlo sundat.
Ing. Jaroslav Jiřík - Pozemky, které jsou ve vlastnictví města, kosí město
(respektive společnost Slumeko, s. r. o.). Cizí pozemky mají na starosti příslušní
vlastníci, mají sjednány vlastní firmy. Ano, ze začátku roku měli zpoždění, ale
dohnali to. Primárně se obracejte na vlastníky, pak na město.
Ing. Hynek Rulíšek – Podařilo se nám to dát sečení do právního vztahu – obecně
závazná vyhláška 1/2008. Vysvětlil termíny seče závazné pro vlastníky pozemků.
Vyhláška je tedy donucovací prostředek na vlastníky.
Doplnění otázky: Pan Štěpánek – My sečeme pětkrát do roka.
Ing. Hynek Rulíšek – Vyhláška určuje minimální seče, v případě vyšší trávy –
může být nařízeno více sečí.
5. otázka: Máme novou střechu, břízy nám jdou na novou střechu. Budou se kácet?( č.
p. 932, 935)
Ing. Jan Habr – V projektu nejsou zahrnuty, můžou být doplněny. Bříz je hodně.
Není cílem vykácet všechny. Některé budou odstraněny později.
Doplnění otázky: Když nám ale začne zatékat, kdo nám to zaplatí?
Ing. Jan Habr – Rozumím, přijdeme se podívat, rozhodneme podle akutnosti.
Možná před projektem, možná později.
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Koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ivana Rašková
oznámila přítomným, že vše o čem se nyní diskutuje bude zaznamenáno v zápise
z jednání a následně předáno odboru životního prostředí pro znovu posouzení.
Připomínky budou znovu zváženy a relevantní připomínky budou ještě zapracovány do
projektu.
6. otázka: Které původní stromy zbudou na ul. Pod Bílou horou 941 – 942?
Ing. Jan Habr – Zůstanou dvě břízy a jehličnan. Pryč půjdou stříbrné smrky.
7. otázka: Bude projekt přístupný na webu včetně legendy?
Ing. Jaroslav Jiřík – Máte možnost osobních konzultací přímo s pracovníky, kteří
mají projekt na starosti na odboru, na internet nejsme schopni umístit celou
agendu. Je velmi rozsáhlá. Na odboru s vámi prokonzultujeme vše. Doporučujeme
co nejdřív, za měsíc bude pozdě.
8. otázka: Zda pozemky kolem našeho domu (byt. družstvo na ul. Pionýrská 736 – 738)
patří státu. Zajímají mě dvě velké břízy, v podkladech je zaznačen jen jeden strom.
Jeden z nich roste šikmo k cestě. Je pravděpodobné, že se zlomí a spadne na
komunikaci. Na koho se obrátit?
Ing. Jan Habr – Vím o nich, obrátit se na úřad do Nového Jičína, kontakt vám
dám. Nebo stížnost předat mně, já to předám dál.
Ing. arch. Šmíd – Jednáme o převodu pozemku na město. Problém – stánek p.
Polívky, k předání může dojít za rok, rok a půl. Nemůžeme dělat víc. Víme, že se
těžko domlouvá s privátním vlastníkem. Chceme pomoci, ale se státem je
komplikované jednání.
9. otázka: Čtyři topoly – na ul. K. Čapka jsou nebezpečné, měly by se pokácet. Může se
stát, co se stalo ve Zlíně. Fouká tam a hrozí, že stromy spadnou. Jsou blízko u teplovodu.
Měla by být cedule o nebezpečnosti.
Ing. Jan Habr – Topoly jsou tři – zvážíme, zajdu se podívat, možná budou zkáceny
dřív, než bude modernizován teplovod.
10. otázka: U domu na ul. K. Čapka 931 – jsou dvě velké borovice, stíní, jehličí padá na
střechu. Kam si můžeme jít stěžovat?
Ing. Jan Habr – Jeden strom byl skácen, jeden zůstal, je na pozemku státu.
Stromy byly nemocné. Jedna borovice byla zdravá. Strom roste na síti. Pokud
nejsou akutní důvody na skácení, snažíme se takové stromy nechat růst co
nejdéle. Pokud si ale necháte zpracovat měření hygienické stanice, které potvrdí
zhoršené světelné podmínky z důvodu výskytu tohoto stromu, bude odstraněn.
Bez tohoto potvrzení nelze strom skácet.
11. otázka: Topoly mají kořeny přes potrubí a jsou velmi vysoké, až ty topoly spadnou
…. Při větru padají suché větve, sbíráme haluze. Vadí nám to.
Ing. arch. Šmíd – Uvědomujete si, že všechny připomínky jsou k tomu, aby se
skácely stromy! Nikdo nenavrhujete výsadbu. Každý hájí své okno, svůj dům.
Nikdo neprokáže, že strom vadí zdraví … Nikdo neřekl, že dosaďte tady zeleň.
12. otázka: Dá se ještě ovlivnit druh výsadby? Bude výsadba doplněna mobiliářem?
Ing. Jan Habr – V rámci tohoto projektu se s novým mobiliářem nepočítá. To je
záležitost Odboru rozvoje města. My řešíme pouze zeleň.
13. otázka: Pod B. horou 942 budete vysazovat 4 stromy, v blízkosti pískoviště.
V projektu není myšleno na děti, pískoviště, sídliště Sever jste dělali komplexně, naše
sídliště ne. Není to vytržené z kontextu? Budou lavičky, budou si mít kde děti hrát? Na
vyasfaltovaném hřišti se nachází zlomená železná trubka. Počítá se s opravou? Neviděl
jsem, že by došlo k nápravě.
Jaká bude údržba zeleně? Na hraně svazu jsou keře, budou doplněny, jaké budou? Chybí
mi detailní pohled.
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Ing. Jan Habr – Projekt je jen o zeleni, trubky jsou řešeny v rámci běžné údržby.
Čtyři stromy u pískoviště – stromy doplňují pískoviště. Keře – počítá se
s rekonstrukcí teplovodu, vede tímto místem. Proto se tam nyní s výsadbou
nepočítá. Podklady jsou zatím pracovní verze. Podrobnější verze jsou k nahlédnutí
vzadu místnosti (bylo znovu ukázáno na vystavené podklady). V konečné podobě
– bude vše detailní.
14. otázka: Rašková – Kde bude finální verze zveřejněna – bude možno do ní
nahlédnout?
Ing. Jan Habr – U mne v kanceláři (5. patro MÚ, kancelář č. 502). Samostatně
šest sektorů (pokud to půjde) tak pouze jednotlivé sektory budou umístěny na
stránkách životního prostředí.
15. otázka: Dům č. 742 – za obchodem Hruška – vnitroblok je zahuštěn, nešla by tam
vysázet clona ze stromů?
Ing. Jan Habr – V tomto prostoru je plánováno vybudování parkoviště, doplnění
zelení bude následné. Je to blízko domů. Je to tedy na zváženou … stromy jako
clona zhorší světelné podmínky v bytech. Je to z východní strany, tedy méně
světla i bez stromů.
Doplnění otázky: Parkoviště – jsme proti výstavbě parkoviště ve vnitrobloku.
Ing. arch. Šmíd – Je to na zváženou. Jsou lidé, kteří požadují odstavné stání.
Šikmé stání – přidá jen dvě místa, nebo využít místa ve vnitrobloku. Není to na
dnešním pořadu dne, ale požádali jsme kolegy, aby tento prostor s novou zelení
neřešili. Pokud se rozhodnete, že budete chtít zeleň, nebude řešeno parkoviště. Je
to na zvážení, která věc má pro lidi z dané lokality větší význam. Na výsadbu tří
stromů město peníze najde.
Rašková – Právě z těchto důvodů jsou pořádány veřejná projednání, na kterých
lidé říkají, co by si přáli.
Ing. arch. Šmíd – Odclonění stávajícího dvoru nebude bránit výstavbě parkoviště.
Spíš je na zvážení, že stromy budou blízko domů a za pár let budete chtít, aby se
stromy skácely.
16. otázka: Dům Ke Koryčce 772 – kdo zaplatí fakturu za měření, které jsme provedli?
U tohoto domu je plánována výsadba z obou stran, do jaké výšky budou zasahovat
stromy? Klepače před domem - zůstanou, co s nimi bude? Je to místo střetu starších
občanů a hrajících si dětí.
Ing. Jan Habr – Fakturu si zaplatíte sami. Z naší strany nebyl zájem stromy
pokácet. Buky jsou zdravé, sice blízko domů, ale mají již téměř svoji max. výšku i
šířku. Zájem na odstranění stromů je na vaší straně. Nové stromy - to budou keře
– šířka 2 metry, zřejmě magnólie. Klepače projekt neřeší. Stromy budou malé,
výška max. 6 – 7 stromů a to za 20 – 30 let. Nebudou stínit. Jsou spíše na
doplnění a oživení prostoru v době květu.
Ing. arch. Šmíd – Kdysi každý vlastník postavil – klepáče, pískoviště, dnes
se k nim ale nikdo nehlásí. Snažíme se toto zařízení, pokud je v pořádku, nechat,
pokud je špatné – pak jednáme s majitelem. Dětská hřiště – 89 hřišť bude
zredukováno, nejsou finance na údržbu. Podle nového konceptu je navrženo 14
nových dětských hřišť – jako U Matesa, u Zš Dr. Milady Horákové. Nastínil plány –
průlezky budou odstraněny. Pískoviště prozatím zůstanou. Ukázal na prostor, kde
je plánováno další hřiště.
17. otázka: Jsou možná výjimky, lidé by se o zařízení starali. Je to možné?
Ing. arch. Šmíd – Pokud se dítěti něco na zařízení stane, vina padá na stranu
města. Proto město raději tato zařízení odstraňuje.
Doplnění otázky: Jako rodič se o dítě starám.
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Mgr. Zdeněk Krajčír - Nejsou všichni rodiče stejní. Město bylo minulosti několikrát
žalováno, když se stal dítěti úraz. Město se dokáže pro tyto záležitost pojistit. Ale
rodiče se pak s městem soudí. V případě, že zařízení nesplňuje normy, je proto
odstraňováno. Mělo by vzniknout 14 nových dětských hřišť. Jedno přijde cca na
2,5 mil. Kč. Nové vznikají na docházkové vzdálenosti.
18. otázka: Jaké jsou konkrétní důvody pro pokácení modřínu na konci ul. Karla Čapka?
Strom je zdravý.
Ing. Jan Habr – Přijde pokácet nemocný strom, ten zdravý zůstane.
19. poznámka: Pán poděkoval městu, že si vzpomnělo na obyvatele lokality, kde se
bude nová výsadba dělat. Staré stromy budou pokáceny. Že je toto projednání.
20. otázka: Kdy povede hlavní cesta pod Bílou horou?
Ing. arch. Šmíd - Vysvětlil historii záměru propojení ul. Pod Bílou horou s ul.
Husovou. Změna územního plánu – komunikace bude klikatá, bude mít funkci
propojovací k obytným domům. Šířka komunikace bude 3,5 metru + výhybny.
Bude končit v křižovatce ul. Husovy – pro kamiony a velká auta bude
nevyhovující. Není to záležitost v blízké době. Město s tím ve výhledu pěti let
nepočítá. Výstupy z externě odborně zpracované dopravní studie: I kdyby šlo o
rovnou komunikaci – což nebude - je modelově prokázáno budoucí využití jen pro
místní. Podobný provoz jako – ul. K. Čapka, Sadová. My musíme zabezpečit
dopravní obsluhu pro rod. domy.
21. otázka: Dvakrát za posledního půl roku byli obyvatelé vyzýváni různými lidmi k
podpisu archu se zavádějícími údaji pro podpis petice.
Ing. arch. Šmíd - Odkaz na Ing. Bujnoškovou, která ráda podá bližší informace.
Potřeba propojovací komunikace, bude záležet na investorech, vlastnících
pozemků.
Na závěr Ivana Rašková poděkovala všem za účast a vyzvala k vyplnění evaluačních
dotazníků, které byly k dispozici u vstupu na jednání.
Dne: 16.9. 2009
Zapsala: Dana Hoďáková
Kopřivnické noviny
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