MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejného projednání na téma: Legální stěny
Datum konání: 22. 4. 2010 od 17:00
Místo konání: Konferenční místnost MÚ Kopřivnice (10. patro)
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:
•
•
•
•
•
•

Uvítání
Co se už odehrálo? (DZ, anketa – výsledky)
Představení lokalit (prezentace)
Co bude dál?
Hlasování
Shrnutí – závěr

•

Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen PZM a MA21)
Ivanou Raškovou.
Cíl setkání: vybrat z předem vytipovaných lokalit z uživatelského hlediska tu nejvhodnější
pro vznik legální stěny v Kopřivnici

•

Následovalo seznámení s programem.

•

Co se už odehrálo? (DZ, anketa – výsledky)

Veronika Rysová (Dětské zastupitelstvo Kopřivnice – dále jen DZ) seznámila přítomné
s průběhem událostí, které tomuto jednání předcházely:
Historie jednání dětského zastupitelstva ohledně legálních stěn v Kopřivnici:
• 2007: Důvod legálních stěn - výsledek velké ankety DZ (co ti v
Kopřivnici nejvíc chybí?). Díky anketě se DZ zabývalo např.
skateparkem a dalšími aktivitami.
• 25.4.08: 1. akce s tématem sprejerství „Zabarvíme uvidíme“. Cíl akce:
přitáhnout mladé lidi do města, aby pomalovali velkoobjemové vany.
Účast cca 15 lidí.
• 24.2.09: 2. akce - soutěž o pomalování obvodové stěny na rozhledně.
Doposud nebyl projeven velký zájem, proto se DZ touto tématikou nezabývalo tak
intenzivně. Cíl u obou akcí: zjistit zájem o legální stěny
• 24.2.09: účast na zasedání DZ - starosta města a Petr Č. Návrh: spolupráce s DZ.
Nafocení lokalit. Diskuse se starostou na toto téma.
• listopad 09: DZ se intenzivněji zabývá tématem: legální stěny (nafocení lokalit, vytvoření
ankety, několik jednání na MÚ atd…)
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• 9.12.09: jednání s architektem města. Výstup: navrženo 9 lokalit. Dle níže uvedených
kritérií, vybráno 5 lokalit.
o Posouzení navrhovaných lokalit se řídí především:
o nekonfliktností lokalizace k bytové zástavbě, komunikacím
o majitelem nemovitosti (pozemek pokud možno ve vlastnictví města)
o minimalizací zásahu do inženýrských sítí, zeleně apod.
• Ankety ve městě: na webových stránkách, ve školách, atd.
• 21.1.10: na web DZ umístěna mapa s vybranými 5 lokalitami, možnost hlasovat – široká
veřejnost
Provedené průzkumy/ankety:
I. květen 09 - Eliška Mocková
Celkem: 100 anketních lístků, vráceno 61 (holky/kluci: 3/58)
Věkový průměr: 16,7 (nejmladší:12let , nejstarší: 35let trval na vyplnění s tím, že se cítí být
teenagerem, nejčastěji: 15 - 17)
Výsledky :
Přeje si legal v Kopřivnici: 60 dotázaných - tzn. 98,36%
Využívalo by jej 59 dotázaných - tzn. 96,72%
Akci DZ by přišlo podpořit 56 dotázaných - tzn. 91,8%
II. březen 10 - výsledky na školách ohledně lokalit pro vznik legálních stěn:
Pořadí od Elišky Mockové:
Lokalita č.1 – oplocení kolem skate parku
40 hlasů
Lokalita č.4 – pozemek mezi Slumekem a MŠ Krátká
31 hlasů
Lokalita č.2 – sídliště Sever – troják
7 hlasů
Lokalita č.3 – volná plocha, křižovatka I. Šustaly a Záhumenní
6 hlasů
Lokalita č.5 – zelený pás podél přístupového chodníku
5 hlasů
Pořadí od Terezy Holáškové:
Lokalita č.2 – sídliště Sever – troják
Lokalita č.1 – oplocení kolem skate parku
Lokalita č.5 – zelený pás podél přístupového chodníku
Lokalita č.3 – volná plocha, křižovatka I Šustaly a Záhumenní
Lokalita č.4 – pozemek mezi Slumekem a MŠ Krátká

128 hlasů
26 hlasů
17 hlasů
10 hlasů
2 hlasy

Ke dni 22. 4. 2010 - anketa na webových stránkách DZ:
Lokalita č.1 – oplocení kolem skate parku
Lokalita č.2 – sídliště Sever – troják
Lokalita č.4 – pozemek mezi Slumekem a MŠ Krátká
Lokalita č.5 – zelený pás podél přístupového chodníku
Lokalita č.3 – volná plocha, křižovatka I Šustaly a Záhumenní

22 hlasů
12 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
5 hlasů

Součet výše uvedených realizovaných anket:
Lokalita č.2 – sídliště Sever – troják
Lokalita č.1 – oplocení kolem skate parku
Lokalita č.4 – pozemek mezi Slumekem a MŠ Krátká
Lokalita č.5 – zelený pás podél přístupového chodníku
Lokalita č.3 – volná plocha, křižovatka I Šustaly a Záhumenní

147 hlasů
88 hlasů
41hlasů
27 hlasů
21 hlasů

III. 22.4.10 – veřejné projednání – legální stěny (MÚ Kopřivnice)
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•

Představení lokalit

Architekt města p. Milan Šmíd zdůvodnil záměr města pro legalizace veřejné stěny: předejít
vandalství ve městě.Zároveň představil výsledek jednání se zástupci DZ – 3 lokality.

I. lokalita: Oplocení skateboardového hřiště
v areálu letního stadionu Kopřivnice
Délka oplocení: 47 m
Výška oplocení: 2,5 m
Odhadované náklady: 301 000,- Kč
Možnost oboustranného využití

II. lokalita: Oplocení dětského hřiště na ul.
Francouzská před domy č.p 1204 – 1206, u
parkoviště
Délka oplocení: 60 m
výška oplocení: 2,5 m
Odhadované náklady: 350 000,- Kč
Možnost oboustranného využití
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III. lokalita: Pozemek mezi areálem Slumeka
s.r.o. a MŠ Krátká
Délka oplocení: 30 m
Výška oplocení: 2,5 m
Odhadované náklady: 230 000,- Kč
Možnost využití především z jedné strany

•

Co bude dál?

Starosta města Ing. Josef Jalůvka informoval o postupu, který bude následovat po tomto
projednání. Z Veřejného projednání bude vyhotoven zápis obsahující výsledky hlasování. Ten
bude spolu s dalšími podklady předložen užší pracovní skupině, která navrhne konkrétní kroky:
určení zodpovědné osoby, financování (vlastní zdroje/dotace), zapracování do rozpočtu města,
harmonogram aj.
•

Diskuse

1. Dotaz : Zajímám se o tuto problematiku. Jako nejlepší se mi jeví lokalita u skateparku.
Lokalitu na Severu vidím jako problémovou především proto, že je zde možnost
nechtěného postříkání aut, protože je zde parkoviště a při sprejování dochází i k
mírnému rozptylu barvy. Problém legální stěny u MŠ - je to taky u objektu, v němž má
navíc sídlo Policie ČR. Jinak prostor sám o sobě není špatný.
Odpověď: Ing.arch. Milan Šmíd: Děkujeme za důležité upozornění. Uvítáme i vaše nápady.
Musíme však dodržet podmínku, že vybrané objekty nejsou na cizím pozemku, nebo
nejsou cizím majetkem. U skateparku je do budoucna možnost využití další části plotu –
návrh je zatím na využití 1/3 stávajícího plotu.
2. Dotaz: Všechny návrhy se mi líbily a měl bych další. Využití šedé stěny Tatrovanky, oplocení
Tatry od zimního stadionu směrem ke koupališti a další.
Odpověď: Ing.arch. Milan Šmíd: Tatrovanka a plochy kolem nejsou majetkem města (několik
spoluvlastníků: předpoklad komplikovaného jednání), s Tatrou jsme jednali o plotu na
ulici Panské, nesouhlasila. Myslíme si, že lokalita u skateparku je atraktivní, bezpečná.
3. Dotaz: Proč chcete stavět betonový plot, proč nebude zeď z plechu? Snížily by se tím
náklady.
Odpověď: Ing.arch. Milan Šmíd: Stávající oplocení je ve špatném stavu. Proto by se v rámci
jeho rekonstrukce namontovaly betonové díly. Realizaci by samozřejmě muselo
předcházet zjištění nejvhodnější, ale zároveň nejekonomičtější varianty.
Reakce na dotaz č.3: Kluci říkali, že se jim na kov špatně stříká, že jim to stéká. Zjišťovali jsme
také, zda se na vybudování stěny dají sehnat dotace, čímž by se snížily náklady.
Komentář k reakci: Po prvním nástřiku na stěnu se plocha vyhladí a pak je jedno, zda-li se
stříká na plech či stěnu, je to stejně hladké. Kdo umí stříkat, tak s tím nemá problém.
Musí se však kupovat kvalitní spreje a trysky.
4. Dotaz: Naproti Tatrovance byl železobetonový barevný plot, zůstala tam část plotu, pokud by
se dodělal, vznikl by další prostor.
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Odpověď: Ing.arch. Milan Šmíd: V samotném centru města by legální stěny nebyly vhodné.
Připomínka: Musíme brát v potaz taky preventivní stránku věci. Sever i prostor naproti MŠ není
vhodný. Asi není správné, aby děti z MŠ viděly, že sprejování je normální, jelikož v jejich
věku těžko rozliší, že u školky se sprejuje legálně, ale na jiných plochách se to nesmí.
Děti si pak budou myslet, že se může malovat všude, protože nepoznají rozdíl.
Komentář: Děkujeme za připomínku. Co bude dál, kdy bude stěna, kde se vezmou peníze?
Odpověď: Ing. Josef Jalůvka: Je dobré pokračovat. Cílem je určitě jedna lokalita. Poté
připomenul historii skateparku, jako možný příklad pokračování (vyčlenění prostředků
v rozpočtu města na příští rok – spoluúčast města, hledání dotace, následná realizace).
Vaše náměty bereme vážně, budeme se tím zabývat a hledat možnosti, jak získat
peníze prostřednictvím dotací. Budeme prosazovat postavení zdi nebo provedení opravy
stávajícího oplocení. Je možno čerpat z krajských prostředků prevence kriminality?
Odpověď: Bc. Blanka Mikundová: Letos už o dotaci žádat nemůžeme. Jaký bude vyhlášen
dotační titul v příštím roce, se uvidí.
Komentář: Dagmar Rysová: Pro získání dotace je dobré, že jste zde a že vyjadřujete svůj
názor. Diskuze nebyla marná, protože chceme najít co nejvhodnější lokalitu především
pro vás. Vaší účastí na dnešním jednání jste také svým způsobem pomohli záměr
vzniku podpořit, jelikož velké množství dotačních grantů mají ve svých podmínkách, aby
byla daná věc podpořena a projednána s veřejností, popřípadě cílovou skupinou.
Komentář: Ing. Josef Jalůvka: Můžete nám pomoci i vy. Rozmluvte nelegálním sprejerům, ať
neničí cizí majetek a budovy, jako jsou muzea, domy atd. Z peněz, které se každoročně
vynakládají na odstraňování nápisů a kreseb z veřejných budov, by se jedna taková
stěna dala postavit.
•

Výsledky hlasování
Název lokality

Počet hlasů

Oplocení skateboardového hřiště v areálu letního stadionu Kopřivnice

23 hlasů

Oplocení dětského hřiště na ul. Francouzská před domy č.p 1204 – 1206

0 hlasů

Pozemek mezi areálem Slumeka s.r.o. a MŠ Krátká

0 hlasů

•

Ukončení, poděkování a závěr - Ivana Rašková Koordinátorka PZM a MA21.

•

Vyhodnocení evaluačních dotazníků (na další straně)
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností.

V Kopřivnici, dne 22.4.2010
Zápis vypracovala: Ivana Rašková
Koordinátorka PZM a MA21
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Hodnocení akce

se vším

x

velmi pěkně připraveno
s prezentací
(dataprojektor)

1000x opakovaným slovem
"jako" od pana architekta
Nechci legální stěnu
v Kopřivnici.
Méně formalit na začátku,
zbytečně se některé věci
opakovaly.

0

Část evaluačního dotazníku účastníka akce.
Zdůvodnění umístění v zápise: nemožné přepsat do tabulky „hodnocení akce“.
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