
      Zápis z 12. jednání Komise pro rozvoj města – usnesení per rollam 
ze dne 8.6.2020  

Komise pro rozvoj města: 

Rodan Hojgr (předseda komise)  
Kamil Kavka (člen komise) 
David Migal (člen komise)  
Radomír Mika (člen komise) 

 
 
Program:  
Hlasování per rollam navazující na 11. jednání komise ze dne 28.5.2020 
 
1) Rozvoj sportovních zón- ul. Dukelská a Za Podjezdem 

Odůvodnění: 

Nová sportoviště by měla být realizována ve sportovních zónách dle strategického a            
akčního plánu města (sportovní zóna Za Podjezdem, sportovní zóna Dukelská).  

Umístění nového Skateparku na místě současného skateparku není vhodné také z           
důvodů špatné dostupnosti lokality a nedostatečné velikosti prostoru. Nedostatečná         
velikost prostoru vede k redukci původního projektu (nebylo by možné realizovat bowl)            
a neumožňuje ani vybudování dostatečného počtu parkovacích míst, vylučuje konání          
akcí za účasti většího počtu osob (soutěže, exhibice a pod.). 

Usnesení komise:  
Komise pro rozvoj města nedoporučuje realizovat investici Skatepark na místě          
současného skateparku v Jeseníku-Bukovicích. 

Komise pro rozvoj města doporučuje realizovat nový Skatepark v plném rozsahu           
projektu (včetně bowlu) a to v některé lokalitě určené ve strategickém plánu města k              
rozvoji sportovišť, tj. ve sportovní zóně Za Podjezdem, případně ve sportovní zóně            
Dukelská.  

HLASOVÁNÍ KOMISE (u každé možnosti hlasování je potřeba uvést buď “Ano” nebo “Ne”,             
každý člen komise své hlasování odešle mailem všem ostatním členům na odd. pro             
strategický rozvoj města):  
Rodan Hojgr PRO: ANO     PROTI: NE     ZDRŽEL SE: NE 
Kamil Kavka PRO: NE        PROTI: ANO  ZDRŽEL SE: NE 
David Migal PRO: ANO   PROTI: NE     ZDRŽEL SE: NE 
Radomír Mika PRO: ANO     PROTI: NE     ZDRŽEL SE: NE 
 
HLASOVÁNÍ KOMISE PRO: 3 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

 
 
Komise schválila usnesení.  
 
2) Smetanovy sady- cyklopruh, územní studie Smetanovy sady 
 



Odůvodnění: 
Komise pro rozvoj města už dříve doporučila, v rámci plánované revitalizace           
Smetanových sadů podle studie City Upgrade, přednostně realizovat stezku pro pěší a            
cyklisty v dolní části parku okolo řeky a lávku spojující park s městem.  
Komise požaduje takové technické řešení této stezky pro pěší a cyklisty, aby v žádné              
její části nebyl úsek “Cyklisto veď kolo”. 

Usnesení komise:  
Komise pro rozvoj města doporučuje v rámci realizace revitalizace spodní části          
Smetanových sadů přednostně opravit stezku pro pěší a cyklisty, a to v dolní části             
parku okolo řeky Bělá a na ní navazující lávku spojující park s centrem města.  

Komise pro rozvoj města požaduje takové technické řešení této stezky pro pěší a             
cyklisty, aby v žádné její části nebyl umístěn úsek s dopravním značením „Cyklisto veď            
kolo“. 

HLASOVÁNÍ KOMISE (u každé možnosti hlasování je potřeba uvést buď “Ano” nebo “Ne”,             
každý člen komise své hlasování odešle mailem všem ostatním členům na odd. pro             
strategický rozvoj města):  
Rodan Hojgr PRO: ANO     PROTI: NE     ZDRŽEL SE: NE 
Kamil Kavka PRO: ANO     PROTI: NE    ZDRŽEL SE: NE 
David Migal PRO: ANO     PROTI: NE     ZDRŽEL SE:NE 
Radomír Mika PRO: ANO     PROTI: NE     ZDRŽEL SE: NE 

 
HLASOVÁNÍ KOMISE: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Komise schválila usnesení.  
 
 
Hlasování zapsala: Ing. Jana Dekanová (OSR) 
dne 8.6.2020 
Ověřil: PharmDr. Rodan Hojgr - předseda komise pro rozvoj 
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