Zápis z 20. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 1. 11. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský, Martin
Škoda, Jan Mrosek

Hosté:

Matěj Podhola

Program:
1. Sport
2. Další
1) Sport
Členové podkomise pro sport podali informaci, že byl vybrán zhotovitel koncepce sportu, nyní
se čeká na schválení od ministerstva. Zhotovitel zatím není veřejně znám. Po zahájení tvorby
koncepce se členové komise zapojí do procesu tvorby.
2) Další – změna územního plánu
Komise pro rozvoj města podporuje v návrhu změny č. 1 územního plánu Jeseník, v příloze
„Změna č. 1 Textové části Územního plánu Jeseník, vydaného Zastupitelstvem města Jeseník
Opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 21.8.2013 (Srovnávací text)“, na str. 9,
v tabulce „Plochy přestavby – plocha občanského vybavení (O)“, ve sloupci „Zvláštní
podmínky“ u plochy s označení 1/5 změnu textu podmínek z původního: „podmínkou pro
povolení stavby je zajištění parkovacích míst i pro potřeby okolních sportovních areálů v rámci
vymezené plochy maximální výšková hladina 4 NP (včetně podkroví)“ na text nový - doplněný
(tučně - kurzivou): „podmínkou pro povolení stavby je zajištění parkovacích míst i pro potřeby
okolních sportovních areálů v rámci vymezené plochy, v počtu míst pro osobní automobily
min. 86 a pro autobusy min. 5. Požadovaný počet parkovacích míst by měl být upřesněn
v dokumentu „Koncepce sportu a sportovišť města Jeseníku“, maximální výšková hladina 4
NP (včetně podkroví)“.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

zdůvodnění: Návrh změny podmínky podporujeme z důvodu nutnosti vybudování parkovacích
míst pro potřeby okolních sportovních areálů, v odpovídajícím počtu a s ohledem na stávající
plochu v původním územním plánu vedenou jako P161, velikosti cca 4.000 m2, která je pro
požadované parkování plánována. Navržené počty parkovacích míst vycházejí z velikosti této
plochy a jsou odvozeny od plochy parkoviště za Yesenkou, které bylo nedávno vybudováno.
Parkoviště za Yesenkou má plochu cca 2.500 m2 a obsahuje 54 míst stání pro osobní
automobily a 3 stání pro autobusy.
2) Další – školní autobus
Komise pro rozvoj města navrhuje radě města Jeseník zvážit myšlenku školního autobusu,
který by svážel děti ze vzdálenějšího, ale i blízkého okolí.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

zdůvodnění: V návaznosti na hlasy některých občanů města komise nad tímto bodem
diskutovala. Jelikož město Jeseník již zaštiťuje senior Taxi, bylo by dobré k této možnosti zjistit
více informací (zájem rodičů, finanční a logistickou náročnost), a v případě potřeby tuto službu
zavést.

Termín příštího jednání komise: 06.12.2017 od 16:00

V Jeseníku dne 8.11. 2017

____________________
Zapisovatel
Jan Mrosek
Tajemník Komise

____________________
Ověřovatel
Tomáš Hradil
Předseda Komise

Zápis ze setkání Komise pro rozvoj města s občany
ze dne 1. 11. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Za komisi přítomni:

Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský,
Martin Škoda

Program:
1. Sport
2. Transparentnost
3. Spolková činnost
1) Sport
Členové podkomise pro sport podali informaci, že byl vybrán zhotovitel koncepce sportu, nyní
se čeká na schválení od ministerstva. Zhotovitel zatím není veřejně znám. Po zahájení tvorby
koncepce se členové komise zapojí do procesu tvorby. Z diskuze s občany vyplynulo, že se
sportovní kluby, spolky chtějí aktivně zapojit do tvorby koncepce. Upozornili však, že rozvoj
lokality Za Podjezdem již byl zpracován. Prozatím ale tento rozvoj není plně podpořen městem
Jeseník.
2) Transparentnost
L. Věstinský představil aktivity komise v oblasti transparentnosti, dále také možnost zapojení
se do nového produktu Citivizor (iniciativy Otevřená města (www.cityvizor.cz) či možnosti
užívání participativního rozpočtu (např. také u grantového systému).
3) Spolková činnost
T. Hradil představil činnost komise v této oblasti, dlouhodobou podporu spolku Sudetikus
(trhy, slavnosti, Restaurant day, atd.). Z diskuze s občany vyplynula potřeba většího setkávání
spolků a města – plánování akcí, diskuze nad grantovou politikou, sdílení materiálních zdrojů,
atd. Byly diskutovány další možnosti financování spolků (soukromé zdroje, individuální
dárcovství).
V Jeseníku dne 8.11. 2017

____________________
Zapisovatel
Jan Mrosek
Tajemník Komise

____________________
Ověřovatel
Tomáš Hradil
Předseda Komise

