Zápis z 17. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 30.6.2021 konané na Radnici v Jeseníku

Přítomní:

Kamil Kavka (předseda komise)
Petr Kubíček (člen komise)
Josef Ťulpík (člen komise)
Tomáš Posker (člen komise)
Pavel Rušar (člen komise)
Tomáš Vlazlo (garant komise)

Hosté:

Markéta Bartáková (OSR CR)
Tomáš Pejpek (architekt)
Ing. arch Petra Kovaříková
Ing. arch Tomáš Pospíšil
Mgr. Jan Mrosek

Program:
1. ÚVOD:
a) Zahájení
b) Hosté
2. AKTUALITY:
a) Komplexní řešení využití objektu budovy Katovna (J. Mrosek)
b) Zapojení architekta do Komise pro rozvoj města (T. Vlazlo)
c) Participativní rozpočet – aktuální stav (T. Vlazlo)
d) Soutěž 5G měst Nej Inovátor 2021 (K. Kavka)
3.

AGENDA:
a) Schválení zápisu Komise 16/2021, přijatá usnesení na Radě města (T. Vlazlo)
b) Jednotný městský mobiliář a identita města Jeseník (T. Pejpek)

4. ÚKOLY:
a) Preferované oblasti členů Komise
- K. Kavka – SMART Jeseník
- J. Ťulpík
- T. Posker – digitalizace
- P. Rušar – Vodní tvrz, Zámecké náměstí
- P. Kubíček – SMART Jeseník
b) Nové úkoly
5. ZÁVĚR
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1. ÚVOD
Na úvod Ing. Markéta Bartáková přivítala všechny členy komise a přítomné hosty. Dále představila
Ing. arch Tomáše Pospíšila a Ing. arch Petru Kovaříkovou jako architekty, se zájmem o dění ve městě
Jeseník.
2. AKTUALITY
a) Komplexní řešení využití objektu budovy Katovna (J. Mrosek)
Bod představen J. Mroskem. Snaha o komplexní využití prostor budovy Katovny, s ohledem na
potřebné úpravy interiéru IC a také ukončení udržitelnosti realizovaného projektu z programu
Interreg V-A CZ-PL v roce 2020. Představení myšlenky IQ herny v budově Katovny (v místě původní
expozice v přízemí). Aktuálně se zpracovává studie proveditelnosti. Dále se prověřují možnosti
využití ostatních prostor (přízemí, sklep, 1. patro a zahrada). Zpracování PD do konce roku 2021.
Realizace plánována na I. pol. roku 2023.
Podnět P. Rušara k řešení budoucího využití Katovny smysluplně s plánovanou revitalizací Vodní
Tvrze (vodní příkop-vodní prvky) a Zámeckého náměstí.
IQ herna cílit nejen na turisty, ale i pro školy tak, aby byly prostory využívány průběžně po celý rok.
Řešení otázky komerčnosti/nekomerčnosti prostoru. KRM se přiklání k nekomerčnímu využívání
objektu.
b) Zapojení architekta do Komise pro rozvoj města (T. Vlazlo)
Oslovení místních mladých architektů, první schůzka proběhla v červnu 2021. Vhodné zapojit
architekty do dění ve městě. Formální uskupení není vyřešeno. Zájem městského architekta na tom,
aby se odborná veřejnost aktivně zaobírala otázkami města. Možnosti zapojení architektů může být
buď formální, prostřednictvím účastí na KRM jako člen (s možnosti hlasování), nebo pouze jako
host, dle zájmů architektů. Dále nabídka městského architekta na pravidelné schůzky s MA 1x za 23 měsíce. MA se chtějí zapojit a setkávat se s architektem. Návrh P. Rušara k zapojení MA: Vodní
tvrz a Zámecké náměstí, v souvislosti s T expedicí (návrhy dětí na využití prostoru).
c) Participativní rozpočet – aktuální stav (T. Vlazlo)
Dnes tj. 30.6.2021 končí možnost zasílání návrhů. Celkem přišlo 30 návrhů, 7 zamítnutých. V říjnu
proběhne hlasování, v listopadu 2021 zveřejnění výsledků.
Většinou se náměty občanů shodují se záměry města. Převažují záměry s motivem “matka-dítě”.
d) Soutěž 5G měst Nej Inovátor 2021 (K. Kavka)
Město jako jedno z 5G měst v soutěži NejInovátor, nominace několika firem z Jeseníku. Jedná se o
projekt, který má za cíl zatraktivnit region v oblasti inovativních malých a středních firem. V
listopadu 2021 dojde k vyhlášení vítězů MPO.
3. AGENDA
a) Schválení zápisu Komise 16/2021, přijatá usnesení na Radě města (T. Vlazlo)
Rada města na svém zasedání 89. zasedání konaném dne 22.6.2021:
- usnesením č. 2602 vzala na vědomí Zápis komise pro rozvoj města č. 16. konané dne 27.5.2021,
- usnesením č. 2603 rada města souhlasí s návrhy souvisejícími s připravovanou změnou územního
plánu města, které jsou obsaženy v dokumentu Podněty na Změnu č. II. ÚP zpracovaném městským
architektem T. Pejpkem dne 17.5.2021 a ukládá zpracovateli Změny č. II. ÚP Jeseník zajistit jejich
řešení.
b) Jednotný městský mobiliář a identita města Jeseník (T. Pejpek)
2

Dosavadní kroky
- řešení otázky nového městského mobiliáře na základě požadavků vedení města, odd. majetku a
investic architektem města od 4Q 2020
- architekt provedl průzkum trhu a městských manuálů
- vytipování prvků mobiliáře architektem ve třech kvalitativních řadách
- postup při výběru mobiliáře byl projednán s vedením 16. 12. 2020 s doporučením řešit 3 řady,
ověřit vytipované designy na vzorcích laviček, v případě neúspěchu jednat o užití lavičky z pražské
soutěže (Karásek/Golík) nebo zajištění designu na míru prostřednictvím spolupráce s vybranou VŠ
- byly obstarány vzorky tří laviček
- Technické služby konstatují, že nemají po technické stránce námitky proti užití vybraných laviček
- architekt předkládá komisi pro rozvoj města 30. 06. 2021 souhrnný dokument "Jednotný městský
mobiliář a identita města Jeseník", doporučuje schválit předběžně tento výběr mobiliáře a další
postup.
Návrh dalšího postupu
- projednat návrh designu a výběru laviček v komisi rozvoje 30.6.
- projednat návrh designu a výběr laviček v následující radě
- objednat vzorky zbývajících prvků – koše, stojany na kola, sloupky (a 1 ks)
- schválit jejich užití TS
- představit vzorky veřejnosti v srpnu ve veřejném prostoru
- schválit finálně celý manuál v radě v září 2021
Diskuze:
Městský architekt představil 3 sady městského mobiliáře včetně konkrétních typů laviček, košů,
sloupků a stojanů na kola, pro různé oblasti města Jeseník, které podtrhnou identitu města.
Sada mobiliáře 1 pro exponovaná místa jako je centrum města a lázeňské prostory.
Sada mobiliáře 2 reagující na výjimečnou polohu Jeseníku jako města v srdci přírody. Mobiliář
hodící se do parků, sadů, nábřeží.
Sada mobiliáře 3 pro okrajové části města a sídliště.
Většina členů komise podporuje výběr lavičky z 1. sady mobiliáře. Několik diskutujících mělo
výhrady vůči lavičce z 2. sady mobiliáře.

Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města bere na vědomí informace o výběru mobiliáře dle důvodové
zprávy.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.

4. ÚKOLY
a) Preferované oblasti členů Komise
- K.KAVKA – SMART Jeseník
- J.ŤULPÍK
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- T.POSKER – digitalizace
- P.RUŠAR – Vodní tvrz, Zámecké náměstí
- P.KUBÍČEK – SMART Jeseník
b) Nové úkoly
Nebyly stanoveny.

5. ZÁVĚR
Příští jednání komise:
Příští termín St 8.9.2021 15.00 hod
Budoucí termíny St 13.10., St 17.11., St 15.12., 15-17 hod.

Zapsala: Ing. Jana Dekanová (OSR CR)
Ověřil: Kamil Kavka-předseda komise pro rozvoj
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