Zápis z veřejného projednání ke Katalogu adaptačních opatření
Ze dne 7.9.2020 v 16,00 z auly radnice
Za organizátory:
•
•
•
•
•

Mgr. Josef Novák Ph.D., RNDr. Viktor Třebízský, Ph.D. z CI2, o.p.s.
Mgr. Ondřej Syrovátka – místostarosta
Ing. Eva Bártková – vedoucí odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín
Mgr. Kateřina Kuželová – odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín
Mgr. Lucie Hrdličková – odbor rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín

Veřejnost (viz prezenční listina)
Úvodní slovo: pan Novák, pan Syrovátka a paní Bártková
Viktor Třebízský prezentoval Analýzu zranitelnosti města s tím, že popsal způsob zpracování výsledků
analýzy (zdroje dat, dotazník, pracovní skupina, hodnocení rizik a výběr lokalit). Zmínil se o tom, že se
v rámci EU projednává nový klimatický zákon a vypadá to, že se hodně zpřísní podmínky pro firmy i
lidi.
Pan Novák prezentoval Katalog adaptačních opatření na změnu klimatu pro Nový Jičín.
Vybíral jednotlivá opatření, nevěnoval se všem, která jsou v katalogu uvedena. Mezi zmíněnými byly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výsadba stromů v zastavěné části města,
použití výsadbových boxů nebo dočasných konstrukcí např. v historických částech města,
zakládání nových ploch zeleně,
změna povrchů komunikací,
stínění chodníků a veřejných prostranství (textilie, plachty),
ochlazování vodními prvky (kašny, mlžení),
propustné plochy – vsakování dešťových vod,
zasakovací pásy,
vsakování dešťové vody do zeleně (ze zpevněných ploch – aby tomu nebránily obrubníky
apod.),
snížení intenzity sekání trávníků (zakládání květnatých luk tam, kde to lze),
stínění oken, odrazivá skla,
vegetační střechy,
zachytávání a využívání šedé vody v budovách,
dešťové zahrady (např. ve školních zahradách),
vytváření liniové zeleně i ven z města (nové biokoridory a biocentra),
obnova starých cest v polích.

Pan Syrovátka připomněl průlehy a vsakovací rýhy.
Diskuze:
•

Jak může město povolit, že se vše vybetonuje, např. na ul. Divadelní dvůr u MP? Přívalové
deště všechny trápí, ale Grasmanka u bývalé budovy KSČ se zužuje, jinde to rozšiřují!
o Novák: nelze ovlivnit výkon státních úřadů a povolování a platný územní plán. Nelze
využít všechna opatření všude.

o

•

•

•

Syrovátka: Město může ovlivnit pouze to co má v majetku. ÚP to musí povolovat, aby
to šlo zrealizovat.
o Bártková: zmiňuje, že na našem území funguje několik vlastníků a správců toku, kteří
zajišťují péči o toky a jejich úpravy. Dále mluví o povodňových prohlídkách, které se
dělají pravidelně, a které upozorňují správce jednotlivých toků i další na problémy,
které by mohly nastat a měly by se řešit (např. v Bludovicích se ukládají nánosy a
chtějí to odstranit po správcích toků). Město může dělat ta opatření jen na svých
pozemcích a budovách.
Veřejnost: Městský urbanista a ÚP by měl pracovat i s těmi povodněmi a měl by zahrnovat i
doporučení odborníků…
o Bártková: Tvůrce ÚP spolupracuje při projektování s více odborníky a také se např.
stanovuje záplavové území dle výpočtů…
Veřejnost: Opět se mluví o Grassmance u KSČM a jejich zúžení tady (Dolní Brána)
o Bártková: ohledně povodní zmiňuje nádrž na Starém Jičíně – opatření významné
(výpusti)
Veřejnost: Kdy se udělá pořádek s elektrárenstvím. Stromy co jsou pod dráty a v ochranných
pásmech VN- vykácí všechno co pod tím roste, i zdravé stromy.
o Syrovátka: je třeba respektovat platné zákony, nelze jít proti nim.

Novák požádal, aby do mapy vlepili lísteček s číslem a na flipchart se bude psát, co by se v daném
místě mělo realizovat.
Body, které byly zaznamenány na mapě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Za budovou bývalé KSČ (a záchran. systému) – Grasmanka – zúžení toku. Opatření 23, průtok
Ul. Divadelní – nedostatek zeleně
Novosady, lávka přes Jičínku – protipovodňová opatření
Trlicova 10 – ozelenit fasády
Grasmanka (pod křižovatkou Palackého – Kollárova) – rozšířit koryto, zvýšit propustnost
Sídliště Dvořákova a okolí – snížit počet sečí
Masarykovo nám. – výsadba stromů na náměstí
Celé území města – zachovat zeleň – hlavně vzrostlé stromy
Rybník Bocheta a okolí – vytvořit rekreační zónu, využití pro lidi
Masarykovo náměstí – vysadit stromy
Smetanovy sady u altánu – zastínění zpevněné plochy, výsadba stromů, vodní prvek
Stromy na náměstí
Sídliště Dlouhá – směrem na cestu R48 – rozšířit pás zeleně za domy, včetně výsadby nových
stromů
Dolní brána – koryto Grasmanky – betony pryč, rozšíření koryta
Cyklostezka Loučka – Dlouhá – odclonění od rychlostní cesty, doplnění výsadby zeleně
Stromy na Masarykově náměstí, využít výsadbové boxy
Straník – budova čp. 80 – zelená střecha, světlá krytina
Straník – areál SK Straník – zadržování a využití vody z ploch a ze střech
Straník – zadržování vody v krajině po přívalových deštích, vybrané lokality mokřad
(upřesněno dodatečně mailem: mokřad, meandr, jiný vodní prvek - zadržování vody
49.5412850N, 17.9886761E jedná se o pozemek vedle Stranického potoka, který je v
současné době ve vlastnictví Mysliveckého spolku Straník. S Čestmírem Pavlíkem (bývalý
předseda MS Straník) dlouhodobě hledáme a podporujeme projekty zadržování vody v
krajině a tato lokalita byla navržena jako jedna z možných.

20. Straník – zadržování vody v krajině, potoky, mokřad, meandry (doplněno e-mailem:
levostranný přítok 49.5521844N, 17.9859161E jedná se o část potoka pod komunikací na
mapce mezi body 1 a2)
21. Straník: pokud se jedná o městské pozemky, jsou tu lokality v blízkosti potoků svádějící vodu
z luk. https://mapy.cz/s/pobezemocu
22. Palackého – Sportovní sídliště – zelené zastřešení parkovacích stání
23. Různé – vyjmutí parcel původních cest z hospodaření. Znovu ozelenění původních cest mezi
poli, zpřístupnění krajiny.

Zapsala: Kuželová

