DŮVODOVÁ ZPRÁVA K OVĚŘENÝM PROBLÉMŮM
města Znojma v roce 2015
(výstup veřejného projednání ověřený veřejnou anketou)
Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Znojma), konaném dne 24. listopadu 2015, byly
veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak,
jak je vnímají občané. Celkem bylo definováno 16 problémů, o kterých se následně otevřeně
hlasovalo, výstupem se stal žebříček 10 hlavních problémů Znojma. Vyřešení těchto problémů vidí
zúčastnění občané jako základní předpoklad pro kvalitu života ve městě. Na veřejném projednání
se sešlo celkem 65 účastníků.
Všechny nejpalčivější problémy (16) formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny
v následné anketě. Anketa probíhala ve městě Znojmě od 1. - 31. 12. 2015 a byla distribuována
na co nejširší okruh adresátů – zejména prostřednictvím webových i facebookových stránek,
Znojemských listů a také místních škol. Do ankety se zapojilo téměř 1100 respondentů, přičemž
prostřednictvím webových stránek hlasovalo 604 respondentů.
Vyhodnocením ankety je srovnání 10 nejpalčivějších problémů, které byly určené v rámci
veřejného projednání a 10 nejpalčivějších problémů určených pomocí ankety. Výstupem jsou
tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání
i v rámci ankety. Ověřené problémy města Znojma v roce 2015 jsou následující (problémy nejsou
řazeny dle významnosti):
-

Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským hradem)

-

Nová sportovní hala

-

Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám

-

Nerespektování kulturních a historických tradic města Znojma (park, nápisy
na Kopalově pomníku, cizorodé urbanistické prvky v MPR, zamítnutí nového
zpracování historie)

-

Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku (parkování kol, cyklopruhy…)

-

Více vodních prvků ve městě

-

Krytý bazén

Definované problémy budou následně zaneseny do databázového portálu DataPlán NSZM,
kde bude aktualizován Komunitní plán zdraví a kvality života města Znojma 2015-2016.
O stavu řešení problémů bude Zastupitelstvo města informováno 1x ročně.

Základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů jsou vymezeny v následujících tabulkách:
A. OBČAN A ÚŘAD, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A BUDOVY
Priorita A.1.
Podporovat rozvoj nevyužitých areálů a budov
Opatření A.1.1.
Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským
hradem)
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř II.
Obsaženo v
Ekonomika města a cestovní ruch; specifický cíl 2.3)
dokumentaci
Návrhová opatření Dlouhodobá snaha zajistit smysluplné a udržitelné využití komplexu budov
v areálu. Realizací opatření dojde k regeneraci brownfieldů. Cílem je
medializace záměru, jednání s případnými investory a uzavření dlouhodobého
pronájmu. Zpracování studie, která má za cíl zmapovat stávající vedení
dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v areálu pivovaru vč. prověření
možnosti budoucího napojení jednotlivých objektů pivovaru a projednání na ní
navazujících možných činností.
2016; dlouhodobý záměr
Plánovaný termín
Kryto rozpočtem (studie inženýrských sítí)
Rozpočtová
připravenost
Zodpovědný garant Odbor investic a technických služeb
Soukromý investor, Znojemská Beseda, kulturní a zájmové organizace
Metodický
konzultant

B. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Priorita B.1.
Zpracovat koncepci rozvoje cyklistické dopravy
Opatření B.1.1.
Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř I. Sociální
Obsaženo v
soudržnost, školství, kultura a sport; specifický cíl 1.5)
dokumentaci
Návrhová opatření Cílem opatření je zpracování koncepce rozvoje cyklistické dopravy. Je nutné
vést jednání s vybranými obcemi o možném navázání cyklostezek, zadání
vypracování projektové dokumentace, jednání s vlastníky pozemků.
Monitorování dotačních titulů.
2016(projektová dokumentace); dlouhodobý záměr
Plánovaný termín
Dle přidělených dotací
Rozpočtová
připravenost
Zodpovědný garant Odbor územního plánování a strategického rozvoje a Odbor investic a
technických služeb
Sportovní oddíly, kulturní instituce
Metodický
konzultant

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Priorita C.1.
Dbát na kvalitu veřejných prostranství
Opatření C.1.1.
Více vodních prvků ve městě
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř III.
Obsaženo v
Urbanismus, životní prostředí a doprava; specifický cíl 3.4); Zásobník
dokumentaci
projektů (součást Akčního plánu)
Snaha o zanesení více vodních prvků do projektových dokumentací při
Návrhová opatření
revitalizaci veřejných prostranství. Zahrnout vodní prvek do projektové
dokumentace etapy Regenerace ulic MPR - část nám. Svobody.
2016-2017
Plánovaný termín
Dle konkrétních projektů
Rozpočtová
připravenost
Odbor investic a technických služeb
Zodpovědný garant
Odbor školství, kultury a památkové péče, NPÚ
Metodický
konzultant

E. KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE, CESTOVNÍ RUCH
Priorita E.1.
Dbát ochrany kulturního dědictví
Opatření E.1.1.
Zachovávat kulturní a historické tradice
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř I.
Obsaženo v
Sociální soudržnost, školství, kultura a sport; specifický cíl 1.5 + pilíř II.
dokumentaci
Ekonomika města a cestovní ruch; specifický cíl 2.1)
Při realizaci samosprávných činností dbát o zachování kulturních a
Návrhová opatření
historických hodnot města. Připravit a medializovat soubor akci, které budou
v průběhu celého roku připomínat 790. výročí založení královského města
Znojma. V souvislosti s tím pravidelně aktualizovat webové stránky
www.znojmo790.cz. Začít připravovat knihu o Znojmě.
2016
Plánovaný termín
Neurčeno
Rozpočtová
připravenost
Odbor školství, kultury a památkové péče, Znojemská beseda
Zodpovědný garant
NPÚ
Metodický
konzultant
F. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ
Priorita F.1.
Eliminovat nežádoucí sociální jevy, podporovat rodinné aktivity
Opatření F.1.1.
Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř I.
Obsaženo v
Sociální soudržnost, školství, kultura a sport; specifický cíl 1.3) + Akční plán
dokumentaci
rozvoje města Znojma pro roky 2016 -2017 (I. pilíř)
Vybudování workoutového hřiště vybaveného různými druhy zařízení
Návrhová opatření
určených pro posilování vahou vlastního těla zřízeného na pozemku města
Znojma. Cílem je snížení protiprávního jednání mladých osob, nabídnout jim
pozitivní trávení volného času.
2016
Plánovaný termín
Dotace JmK
Rozpočtová
připravenost
Odbor investic a technických služeb
Zodpovědný garant
Městská policie, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Česká asociace
Metodický
streetworku
konzultant
G. VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT
Priorita G.1.
Vytvářet dostatečnou nabídku volnočasových aktivit pro všechny věkové
kategorie
Opatření G.1.1.
Nová sportovní hala
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř I.
Obsaženo v
Sociální soudržnost, školství, kultura a sport; specifický cíl 1.5)
dokumentaci
Cílem je vybudování nové sportovní haly, která bude kapacitně naplňovat
Návrhová opatření
požadavky a technické parametry pro konání národních soutěží v různých
sportech. Prvním krokem je zmapování využití stávající sportovní haly a
dalších obdobných zařízení ve městě a zpracování vyhledávací studie, která
ověří možnosti umístění a stanoví orientační náklady na stavbu.
2016 -2017 (vyhledávací studie)
Plánovaný termín
Kryto rozpočtem
Rozpočtová
připravenost
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Zodpovědný garant
Sportovní oddíly, kulturní instituce
Metodický
konzultant

G. VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT
Priorita G.1.
Vytvářet dostatečnou nabídku volnočasových aktivit pro všechny věkové
kategorie
Opatření G.1.2.
Krytý bazén
Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 (pilíř I.
Obsaženo v
Sociální soudržnost, školství, kultura a sport; specifický cíl 1.5) + Akční plán
dokumentaci
rozvoje města Znojma pro roky 2016 -2017 (I. pilíř)
Cílem projektu je kvalitní příprava realizace projektu na výstavbu krytého
Návrhová opatření
bazénu v lokalitě Znojmo – Louka navazující na stávající venkovní plovárnu
Louka, včetně zajištění nutných podkladů pro ověření dotačních možností a
získání stavebního povolení. Vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení – krytý bazén Znojmo-Louka.
2016 (projektovou dokumentace pro územní řízení)
Plánovaný termín
Kryto rozpočtem; monitorování dotačních titulů
Rozpočtová
připravenost
Odbor investic a technických služeb
Zodpovědný garant
Odbor územního plánování a strategického rozvoje; Správa nemovitostí
Metodický
města Znojma; Odbor školství, kultury a památkové péče; Občanské spolky
konzultant

Kromě výše uvedených problémů získaly ve veřejné anketě pozornost u občanů také následující
problémy:
-

Navázat na sebe cyklostezky – vhodné i pro brusle a skateboardy

-

Napojení Znojma na dálkovou železniční síť (rychlíkové spoje, spěšné vlaky)

Tyto problémy se na veřejném projednání ovšem nepostoupily do tzv. „10 P“
Občané měli možnost v rámci ankety definovat i zcela jiný problém, který je trápí, nejčastěji
se jednalo o následující odpovědi:
-

nedokončený obchvat

-

parkování

-

kamionová doprava na Legionářské ulici

-

opravy chodníků

Výsledky řešení a postupů budou k jednotlivým problémům vyhodnoceny a prezentovány
na příštím veřejném projednání v roce 2016.

