
 ZÁPIS – FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 2019 

 

11. 4. 2019 od 16:30, velký štukový sál, Loucký klášter 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Na setkání se sešlo 58 obyvatel Znojma, díky kterým bylo stanoveno Desatero problémů Znojma pro 
rok 2019. Přítomné přivítal místostarosta města Jakub Malačka, který v prezentaci přiblížil současný 
stav řešení nejpalčivějších problémů za rok 2018. Na závěr poděkoval přítomným za jejich zájem 
ovlivnit další rozvoj města. Dále Petr Kozel (facilitátor) informoval přítomné o aktivitách NSZM 
a metodice samotného Fóra, jak hlasovat a pracovat u tematických stolů. 
 
Následovala diskuze u tematických stolů, kde jednotlivé skupiny za pomocí odborných garantů 
zapisovaly náměty a připomínky. Po celou dobu obcházel stanoviště facilitátor a vyzýval přítomné 
k diskuzi. Po ukončení této diskuze, proběhlo hlasování a u každého z tematických stolů byly stanoveny 
dva prioritní problémy, které byly následně představeny všem přítomným. Dvě témata od každého 
tematického stolu byla přepsána do hlasovacího archu. 
 
Následovalo losování o dárky z tomboly a přítomní hlasovaly o nejhezčí obrázky z výstavy na téma „Den 
Země a příroda Znojemska“. Obrázky malovali studenti Gymnázia, Střední pedagogické školy, 
Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo. Autoři tří nejlepších 
obrázků budou oceněni, a navíc z nejhezčích obrázků bude vytvořen kalendář města Znojma na rok 
2020. Během tohoto programu byly sečteny jednotlivé hlasy. 
 
Na závěr veřejného projednání facilitátor představil přítomným pořadí Desatera problémů Znojma pro 

rok 2019. Tisková mluvčí informovala přítomné o dalším postupu – anketě, která bude spuštěna od 15. 

4. do 3. 5. a která má za cíl ověřit u široké veřejnosti prioritní problémy, na kterých bude město Znojmo 

další rok pracovat. Na závěr poděkovala všem přítomným za účast. 

 
Všechny problémy, které se definovali u jednotlivých tematických stolů:  
 
č. 1 OBČAN A ÚŘAD, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A BUDOVY  

• Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou ohradní zeď) 

• Využít prázdný dům Zámečnická 1 - městské muzeum? 

• Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR 
 

č. 2 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA  

• Zrekonstruovat ulici Veselou a Jezuitské náměstí (slíbeno již 5 let) 

• Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot 
Benzina 

• Vybudování chodníku v místě pěšiny u kotelny ZŠ Mareše 

• Zvýšit frekvenci zajíždění MAD do městských částí Znojma – Hradiště, Přímětice - ve večerních 
hodinách a o víkendech 

• Rozšířit pěší zóny v centru města 

• Upravit nezpevněné plochy podél Městského lesíka (ulice MUDr. J. Jánského, u nové 
nemocnice) pro potřeby parkování 

• Úprava polní cesty z Přímětic směr Únanov – asfaltový povrch 

• Zřídit přechody pro chodce v místě autobusových zastávek na ulici Melkusova 

• Zpomalit dopravu na ulici Melkusova – retardéry 

• Zjednosměrnit úsek mezi ulicí Melkusova a Krapkova 



• Zvýšit kontrolu parkovaní na zelených plochách 

• Iniciovat výstavbu nového obchvatu, který nahradí současný nedokončitelný stav 

• Vybudovat cyklostezky okolo Znojma 

• Řešit parkování ve městě Znojmě 

• Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma 

• Dořešit chodníky v parčíku na Žižkově náměstí – napojení na chodník na ulici Jarošova 
 

č. 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

• Revitalizace zelených ploch v okolí Louckého kláštera 

• Revitalizace zelených ploch v okolí stezky od dopravního hřiště (J. Hořejšího) k řece 

• Využití zelené plochy u ulice M. Kudeříkové pro veřejnou zeleň (stromy) 

• Využití volných ploch u ulice Aninská 

• Vymezení plochy pro komunitní zahrady 

• Řešit nedostatečnou péči o městskou zeleň 

• Zřídit pozici městského zahradníka 
 

č. 4 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  

• Více předzahrádek a rozšíření pěších zón 

• Zlepšit dopravní infrastrukturu a napojení na okolní dopravní tepny (železniční, autobusové) 

• Podpořit podnikání v zemědělství (podpora lokálních subjektů) 

• Podpořit fotovoltaiku ve městě 

• Vybudovat centrum na podporu začínajících podnikatelů 
 

č. 5 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE, CESTOVNÍ RUCH  

• Nové vydání knihy o historii města Znojma 

• Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň) 

• Výstavní galerie v Louckém klášteře 

• Turistické informační centrum na nádraží 

• Amfiteátr v areálu Louckého kláštera 
 

č. 6 SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ  

• Nová maringotka pro streetwork Klub Coolna 

• Zřídit nízkoprahové denní centrum (osoby bez přístřeší) 

• Zřídit chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

• Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpora pečujících osob 
 

č. 7 VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT  

• Sportovní hřiště pro mládež (věk 10+) a parkur 

• Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, různé herní prvky pro všechny 
věkové kategorie) - Prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po 
výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře 

• Podpora alternativních MŠ a ZŠ 

• In-line dráha Léry 

• Stojany na kolu u MŠ a ZŠ 

• Venkovní posilovna – kolem řeky 

• Ať ve Znojmě jezdí Formule1 
 

č. 8 DĚTI A MLÁDEŽ  

• Rozšířit síť cyklostezek (hustý provoz brání bezpečné jízdě mimo cyklostezky) 



• Posílit hlídky městské policie v parcích – vyskytují se tu skupiny mladistvých, kteří slovně 
napadají kolemjdoucí děti 

• Zpřístupnit hřiště u škol 

• Vybudovat hrací plochy na sídlištích (pro míčové sporty) - rekonstrukce, úprava ploch (je 
spoustu hřišť pro malé děti, ale málo pro mládež a dospělé) 

• Podpora ředitelům a učitelům škol při důsledném řešení kázeňských přestupků 
 

11 nejpalčivějších problémů z Fóra Zdravého města  

• Amfiteátr v areálu Louckého kláštera 

• Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR 

• In-line dráha Léry 

• Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby 

• Nová maringotka pro streetwork (Klub Coolna) 

• Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny 
věkové kategorie) - prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po 
výstavbě krytého 

• Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera 

• Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou ohradní zeď) 

• Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma 

• Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň) 

• Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot 
Benzina 

 

Všechny problémy, které postupují do veřejné ankety (řazeno dle abecedy):  

• Amfiteátr v areálu Louckého kláštera 

• Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR 

• In-line dráha Léry 

• Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby 

• Nová maringotka pro streetwork (Klub Coolna) 

• Podpořit podnikání v zemědělství (podpora lokálních subjektů) 

• Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny 

věkové kategorie) - prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po 

výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře 

• Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera 

• Rozšířit síť cyklostezek (hustý provoz brání bezpečné jízdě mimo cyklostezky) 

• Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou ohradní zeď) 

• Více předzahrádek a rozšíření pěších zón 

• Vybudovat hrací plochy na sídlištích (pro míčové sporty) - rekonstrukce, úprava ploch (je 

spoustu hřišť pro malé děti, ale málo pro mládež a dospělé) 

• Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma 

• Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň) 

• Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot 

Benzina 

• Využít zelené plochy v ulici M. Kudeříkové pro veřejnou zeleň (stromy) 

 

Zpracovala: Bc. Soňa Bystřická 


