DŮVODOVÁ ZPRÁVA K OVĚŘENÝM PROBLÉMŮM
města Znojma v roce 2017
(výstup veřejného projednání ověřený veřejnou anketou)

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Znojma), konaném dne 20. června 2017, byly
veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak,
jak je vnímají občané. Celkem bylo definováno 17 problémů, o kterých se následně otevřeně
hlasovalo, výstupem se stal žebříček 10 hlavních problémů Znojma z Fóra Zdravého města.
Vyřešení těchto problémů vidí zúčastnění občané jako základní předpoklad pro kvalitu života
ve městě. Čtvrtého ročníku tohoto veřejného projednání se účastnilo celkem 97 občanů města.
Všechny nejpalčivější problémy (17) formulované v rámci veřejného projednání byly následně
ověřeny pomocí veřejné ankety. Cílem této ankety je ověřit, zda je jako problémové vnímají
i ostatní občané, kteří se veřejné debaty osobně neúčastnili.
Anketa v letošním roce probíhala ve městě Znojmě od 23. 6. - 7. 7. 2017 a byla distribuována
na co nejširší okruh adresátů – zejména prostřednictvím webových i facebookových stránek města
i zdravého města Znojma a také informaci občané mohli získat v aktuálním čísle Znojemských listů.
Do ankety se zapojilo více než 300 respondentů.
Vyhodnocením ověřovací 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 2017 jsou následující (problémy nejsou
řazeny dle významnosti, ale dle abecedy):


Kašna na Horním náměstí



Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)



Obnovit venkovní kluziště



Revitalizace Městského lesíka (včetně retenčních nádrží)



Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu
pivovaru, v areálu NKP Loucký klášter)



Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Ověřené problémy byly projednány komisí pro Komise pro Znojmo – zdravé město a uplatňování
místní Agendy 21 a navrženy základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů jsou vymezeny
v následujících tabulkách:

B. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Priorita B.1.

Odstranit problém s parkováním, systém parkování

Opatření B.1.1.

Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)

Obsaženo v
dokumentaci

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022
(pilíř III. Urbanismus, životní prostředí a doprava; specifický
cíl 3. 1. – Snížit zátěž z tranzitní dopravy v centru města, zlepšit
dopravní dostupnost města a rozvíjet parkovací systém).

Návrhová
opatření

Záměrem v této oblasti bude vyhodnocení a následné přijmutí
nezbytných organizační opatření v oblasti parkování v centru města.
V tomto směru nechalo město v roce 2015 vypracovat koncepční
dokument „Analýzy a návrh opatření v oblasti dopravy v klidu v centru
města Znojma“, který vypracovala společnost HaskoningDHV CZ, spol.
s r.o.
Výstavba parkovacího domu v současné době není v záměru města
z důvodu již v minulosti ověřovaného nezájmu ze strany soukromých
investorů.

Plánovaný termín

2018 vyhodnocení

Rozpočtová
připravenost

-

Zodpovědný
garant

Radní pro dopravu

Metodický
konzultant

Odbor územního plánování a strategického rozvoje; Odbor investic
a technických služeb

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Priorita C.1.

Dbát na kvalitu veřejných prostranství

Opatření C.1.1.

Revitalizace Městské lesíka

Obsaženo v
dokumentaci

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022
(pilíř III. Urbanismus, životní prostředí a doprava; specifický
cíl 3. 4. – Dodržovat urbanistickou koncepci města, zlepšovat kvalitu
veřejných prostranství a péče o zeleň, pokračovat v revitalizaci
sídlišť a v obnově památek).

Návrhová
opatření

V této lokalitě průběžně probíhá podpora přirozené obnovy pro budoucí
nahrazení stávajícího již starého porostu pomocí nahodilé těžby,
tedy těžby nemocných a odumřelých stromů.
Bude proveden ořez stromů podél chodníků ke zvýšení účinnosti lamp
a provede se údržba veřejného osvětlení v této lokalitě. Průběžné
dodávání a opravování odpočinkových laviček a odpadkových košů,
případně dalšího mobiliáře.
Realizace postupných oprav a rekonstrukcí u 2 páteřních cest z důvodů
eroze. U jedné z cest půjde spíše o opravení svodnic a povrchu cesty.
Druhá cesta „pod paneláky“ bude vyžadovat větší zásah (výměna
svodnic, pro lepší zachycení povrchové vody tekoucí po cestě a její
svedení do porostu).
Je nezbytná oprava mostu přes potok Leska (u tenisových kurtů). Bude
zpracována projektová dokumentace a poté případně provedena oprava
tohoto mostu.

Plánovaný termín

Rekonstrukce cest –jaro/ podzim 2018
Rekonstrukce mostu - 2018

Rozpočtová
připravenost

Hrazeno z rozpočtu,

Zodpovědný
garant

Městské lesy Znojmo; SNMZ; Odbor investic a technických služeb

Metodický
konzultant

Městská architektka

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Priorita C. 2.

Dbát na kvalitu veřejných prostranství

Opatření C. 2.1.

Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Obsaženo v
dokumentaci

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022
(pilíř III. Urbanismus, životní prostředí a doprava; specifický
cíl 3.4. Dodržovat urbanistickou koncepci města, zlepšovat kvalitu
veřejných prostranství a péče o zeleň, pokračovat v revitalizaci
sídlišť a v obnově památek.

Návrhová opatření

V rámci připravovaného projektu Regenerace ulic MPR – část nám.
Svobody bylo dodatečně navrženo vložení nového vodního prvku
(kašny). Možný termín zahájení realizace je rok 2018 až 2019 (dává se
to do návrhu rozpočtu). Projekt lze realizovat na 2 etapy.
Obnova stávajícího pítka na ulici Obroková (u obchodního domu
Dyje), které je dlouhodobě mimo provoz. Předpokládaná cena je cca
20 000 Kč bez DPH.
Opravení v současné době nefunkční Kašny na Dolním náměstí.
Předpokládaná cena je stanovena na 450 000 Kč a realizace by měla
proběhnout v roce 2018.
Vybudování drobného vodního prvku na Mikulášském náměstí. Zadá
se vypracování nového projektu, případná realizace v průběhu roku
2018

Plánovaný termín

Dle jednotlivých stanovených termínů

Rozpočtová
připravenost

Hrazeno z rozpočtu.

Zodpovědný
garant

Odbor investic a technických služeb; SNMZ

Metodický
konzultant

Městská architektka, Odbor školství, kultury a památkové péče, NPÚ

E. KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE, CESTOVNÍ RUCH
Priorita E. 1.

Rozvoj kulturní infrastruktury

Opatření E. 1.1.

Vznik kulturně – vzdělávacího centra v prostorách Louckého
kláštera

Obsaženo v
dokumentaci

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 - 2022
(pilíř II. XX; specifický cíl 2.3 – aktivně komunikovat s investory a
podporovat využití brownfieldů ve městě.

Návrhová opatření

V objektu bývalého pivovaru není možné vybudovat reprezentativní
kulturně-společenské centrum. Přes vhodnou polohu (výhled, střed
města) tohoto brownfieldu je zde důležité hledisko v nedostupnosti
parkovacích míst v této lokalitě a nejbližším okolí.
V současné době město uvažuje nad vybudováním muzea gastronomie
v barokní části bývalého pivovaru (náklady cca min. 10,5 mil Kč
stavba + 1,5 mil expozice). Realizace v případě nalezení vhodného
dotačního titulu.
Město Znojmo v současné době pro konání kulturních a společenských
akcí využívá prostory soukromých vlastníků (tj. Dukla a nově
renovovaný hotel Premium).
Probíhají jednání o možnostech převedení budovy Tip-klub nacházející
se na Dolním náměstí s úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Město Znojmo bude v listopadu tohoto roku podávat žádost o dotaci
„Centrum obnovy - klášter Louka Znojmo“ (dále COL). V rámci této
dotace by došlo k rekonstrukci části Louckého kláštera - tzv. staré
školy (zbytek středověkého kláštera s těsnou vazbou na kostel sv.
Václava). V objektu se vybuduje velký přednáškový sál (cca 170 lidí)
pro konference, výstavy a kulturní akce. V přízemí vzniknou dílny
pro kurzy zaměřené na stavební řemesla. Významným přínosem
pro město bude vznik lukrativního turistického cíle a částečné
zpřístupnění této NKP. Projekt COL by mělo být prvotním impulzem
k obnově celého areálu.

Plánovaný termín

Podání žádosti o dotaci „COL“ – listopad 2017;
Realizace projektu rekonstrukce 2018-2020 při obdržení dotace

Rozpočtová
připravenost

Rekonstrukce v rámci projektu „COL“ cca 50 mil. Kč (předpokládaná
dotace činí 95 % nákladů).

Zodpovědný
garant

Odbor investic a technických služeb; Odbor finanční

Metodický
konzultant

Městská architektka, Znojemská Beseda, Odbor školství, kultury
a památkové péče

G. VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT
Priorita G. 1.

Vytvářet dostatečnou nabídku volnočasových aktivit pro všechny
věkové kategorie

Opatření G. 1. 1.

Obnovit venkovní kluziště

Obsaženo v
dokumentaci

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 - 2022
(pilíř I. Sociální soudržnost, školství, kultura a sport; specifický
cíl 1. 5. – Zlepšit podmínky pro sport, nadále podporovat spolkový
život a volnočasové aktivity).

Návrhová opatření

Město Znojmo uvažuje o pořízení nového umělého venkovního
kluziště, které by bylo během zimního období umístěno v prostorách
Horního náměstí. Předpokládané rozměry nově zakoupeného kluziště
by byly 30 x 15 m.

Plánovaný termín

2017

Rozpočtová
připravenost

Odhadovaná částka 4 – 5 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu.

Zodpovědný
garant

SNMZ

Metodický
konzultant

Městská architektka

Rozpracované ověřené problémy budou následně zaneseny do databázového portálu DataPlán
Národní sítě Zdravých měst ČR, kde bude aktualizován Komunitní plán zdraví a kvality života
města Znojma 2018-2019.

