ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU NA TÉMA:
VÝSADBA ZELENĚ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MĚSTA
Datum a čas:
Místo:
Účast:

úterý 26. 9. 2017, od 15:30 hodin
zasedací místnost klubu seniorů v Kroměříži
17 účastníků

Program akce:
1. Uvítání přítomných, úvod do problematiky (p. místostarosta P. Motyčka)
2. Představení projektu Územní systém ekologické stability, názorný popis lokalit ÚSES v Kroměříži,
přiblížení druhu plánované zeleně v každé z lokalit (M. Posolda)
3. Finanční plán a harmonogram realizace jednotlivých ÚSESů (M. Posolda)
4. Vyjádření odboru životního prostředí k předkládanému projektu
5. Vyjádření dalších odborníků k projektu (odbor rozvoje, služeb, Biopas, KTS)
6. Vyjádření zástupců zemědělců
7. Problematika výsadby zeleně v Kojetínské ulici jako požadavek vzešlý z fóra (p. místostarosta P.
Motyčka). Vyjádření odborů služeb, rozvoje, příp. dalších přítomných odborníků
8. Diskuse (názory veřejnosti) – moderátor: J. Vondrášek, tiskový mluvčí
9. Hlasování o souhlasu s realizací výsadby v jednotlivých lokalitách
10. Shrnutí výsledku jednání
11. Ukončení kulatého stolu, kontakty na pracovníky MěÚ Kroměříž pro další připomínky, jak budou
občané informováni o realizaci projektu (výsadby)
Kulatý stůl na téma Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města zorganizovala kancelář Zdravého
města a místní Agendy 21 v Klubu seniorů na Hanáckém náměstí v úterý dne 26. září od 15:30hodin.
Přestože zájem občanů o toto téma nebyl příliš velký, svůj názor přišlo vyjádřit pouze 17 občanů
města, diskuze byla velmi plodná. Kulatý stůl zahájil a přítomné přivítal místostarosta města Pavel
Motyčka. Celou akci moderoval tiskový mluvčí města Jan Vondrášek. Co je to Územní systém
ekologické stability (ÚSES) vysvětlil referent odboru služeb pan Martin Posolda. Podrobně představil
také jednotlivé lokality, kterých by se případná výsadba týkala. Jsou to tyto:
A. Vlčetín (U Letiště)
B. Altýře
C. Mariánov (Rataje)
D. Hráza (Bagrák)
E. Keřtíky (bílany)
F. Trávnické zahrádky
G. Ostré hory (Těšnovice)
H. Pastviska (Zlámanka)
Dále se projednávala výsadba v Kojetínské ulici. Tento požadavek vzešel na veřejném fóru, které se
konalo 29. 3. 2017. Uvedená priorita byla ověřena celoměstskou anketou a umístila se na 7 místě
s 55 hlasy.

7.

VÝSADBA DŘEVIN NA ULICI KOJETÍNSKÁ
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Tento požadavek občanů byl prověřen, ale výsledek je takový, že výsadba dřevin v uvedené lokalitě
není možný, z důvodu, že by muselo dojít k zúžení dopravní komunikace, která slouží jako přivaděč
na dálnici. Z dlouhodobého hlediska je plánováno, že v tomto úseku vznikne cyklopruh a současná
zeleň se tedy nebude rozšiřovat.
Po představení všech záměrů následovala diskuze mezi odborníky a občany města. Poté občané
měli možnost hlasovat o uvedených záměrech na flipchartové papíry. Každý z účastníků, již při vstupu
obdržel 2 lepky (hlasy) – červený usměvavý znamenal souhlas, černý zamračený znamenal
nesouhlas. Poté byly hlasy sečteny a výsledek hlasování dopadl takto:
Využití budovy
A. Vlčetín (U Letiště)

souhlasím
4

nesouhlasím
0

B. Altýře

4

0

C. Mariánov (Rataje)

3

1

D. Hráza (Bagrák)

2

1

E. Keřtíky (bílany)

4

0

F. Trávnické zahrádky

4

0

G. Ostré hory (Těšnovice)

4

0

H. Pastviska (Zlámanka)

4

0

Z uvedené tabulky vyplývá, že přítomní ve většině případů z výsadbou zeleně v uvedených lokalitách
souhlasili. Kde je uveden nesouhlas, tito občané slovně okomentovali důvod, proč s tímto záměrem
nesouhlasí – šlo o to, že se město nebude umět o nově vysazené území postarat a toto bude
pustnout.
Na závěr zazněli informace, kde se občané mohou obracet v případě dalších dotazů. S výsledkem
hlasování přítomné seznámil pan Jan Vondrášek. Celou akci ukončil pan místostarosta, poděkoval
občanům za dotazy, připomínky a účast.
Příloha 1 - Plakát
Příloha 2 - Evaluační dotazník
Příloha 3 – Pozvánka
Příloha 4 - Scan tiskové zprávy
Příloha 5 - Fotodokumentace

Zapisovatel: Dagmar Velísková

Příloha 1: Plakát

Příloha 2: Evaluační dotazník

Evaluační dotazník:

Kulatý stůl: „Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města“
Děkujeme za zodpovězení následujících otázek. Vaše odpovědi pro nás budou inspirací při
realizaci dalších školení.
Hodnocení workshopu: (prosíme o označení vhodné volby)
Stupnice: (1) nejlepší – (5) nejhorší
1 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3 4 5

Obsah a rozsah programu
Srozumitelnost
Moderace / facilitace
Příležitost pro aktivní účast
Užitečnost
Zajímavost
Výběr místa, kde se akce uskutečnila
Naplánování a čas
Atmosféra akce

Co se Vám na dnešním setkání líbilo?

Co byste doporučil/doporučila vylepšit? Co byste přivítali na příštím setkání?

Chtěli byste se zúčastnit dalších podobně zaměřených akcí?
100%

75%

50%

25%

0%

Jak byste celkově ohodnotil/ohodnotila dnešní akci?
Dobrá

Děkujeme 

Ucházející

Špatná

Příloha 3: Pozvánka

Příloha 4: Scan tiskové zprávy

Kroměříž chystá novou výsadbu
zeleně v polích na okraji města
| 20.09.2017 | Jan Vondrášek
Tiskové zprávy Zdravé město Místní agenda 21

Kroměříž připravuje výsadbu zeleně v polích na okraji města. Krajinné prvky tvořené stromy a keři by
měly být vysazeny ve dvou lokalitách – poblíž sportovního letiště u soutoku řek Moravy a Kotojedky a v
části města Trávnické zahrádky v lokalitě zvaná Obora. Náklady činí podle projektu 4,2 milionu korun.
Město žádá o evropskou dotaci, která může pokrýt až 100 procent této částky.
Podle Martina Posoldy, který má na starost městskou zeleň, přinese nová výsadba řadu kladných dopadů.
„Zeleň přispěje k zadržování vody v krajině, má pozitivní vliv na její vzhled i na rozmanitost rostlinných a
živočišných druhů. Výsadba biokoridorů také pomůže obnovit vazby místních občanů ke krajině, které
byly kvůli kolektivizaci zemědělství ničením mezí a jiných drobných vegetačních prvků za minulého
režimu přetrhány,“ uvedl Posolda.
Lokalita u letiště je součástí navrhovaného lokálního biocentra Vlčetín, které je podle územního plánu
vedeno jako plocha krajinné zeleně. Navazuje na stávající porosty kolem řek a nachází se na parcele patřící
městu, která je nyní využívána zemědělsky jako orná půda. Výsadba se dotkne plochy o rozloze 8,5
hektaru. Počítá se zde s téměř 2100 stromy, 300 keři i s lučními travinami a bylinami. Půjde o rozmanité
druhy stromů, například o dub, habr, lípu, javor, jasan, olši, vrbu či o ovocné stromy starých odrůd, jako
jsou jabloň, třešeň a švestka.
Plánovaný biokoridor v Trávnických zahrádkách se také nachází na orné půdě. Propojuje stávající remízky
složené z dřevin, které jsou od sebe odděleny lány ornice. „Biokoridor umožní migraci a komunikaci
rostlin a živočichů,“ doplnil Posolda. Lokalita je výrazně menší než plocha u letiště, je velká asi jen 0,6
hektaru. Plánovaná výsadba je zde proto skromnější, zahrnuje jen kolem 150 stromů – lip, habrů, dubů,
třešní a javorů – a stovku keřů.
Pokud město obdrží dotaci, s výsadbou počítá v příštím roce. K záměru se mohou vyjádřit také obyvatelé
Kroměříže. Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21 totiž pořádá v úterý 26. září v 15:30 v zasedací
místnosti Klubu seniorů v Kroměříži ve Velehradské ulici 625/4 (vstup z Hanáckého náměstí) kulatý stůl
na téma Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města.
Zdroj: www.mesto-kromeriz.cz, ze dne 20. 9. 2017

Příloha 5: Fotodokumentace

