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Sdělení k oznámení o zahájení územního řízením
žádost o vyjádření k uvedeným námitkám
čj. MUKR 6298/2018, ze dne 9.4. 2018
Na základě oznámení o zahájení územního řízení vedeného pod čj. MUKR 6298/2018 týkající se
změny ve využití pozemku parcelního čísla 3028 k. ú. Kravaře ve Slezsku v Kravařích část Dvořisko na
dětské hřiště s herními prvky zasílám
sdělení, jakožto účastník řízení, učiněné po prostudování materiálů, které byly dne 16. 4. 2018
předloženy pracovníky Městského úřadu v Kravařích a uvádím následující námitky, přičemž žádám
o vyjádření k námitkám ve lhůtě 30 dnů
1) dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyly pracovníky úřadu sděleny následující
údaje:
: finanční rozvrh projektu; finanční podíl jednotlivých subjektů na stavbě (Městský úřad Kravaře,
Základní umělecká škola, Evropské fondy, soukromé subjekty, zájmové subjekty..)
: současný/ budoucí majitel a správce hřiště (Základní umělecká škola, Městský úřad Kravaře,
soukromý správce, či jiný.)
: zodpovědný subjekt garantující bezpečnost provozu hřiště, případně účastník řízení v případě vzniku
škodné události (hřiště je umístěno v bezprostřední blízkosti parkoviště, čímž dochází ke kontradikci
ve využívání daných prostor: auto nezaparkuje s ohledem na pohyb dětí (Ústavní soud, rozsudek
týkající se zavinění smrti dítěte při pohybu na parkovišti), rodič nenavštíví hřiště, které představuje
bezpečnostní riziko, z důvodu prokázané trestní zodpovědnosti)
2) dle pracovníků úřadu má hřiště fungovat
m> pouze v době výuky v Základní umělecké škole (13:00 — 17:00)
bez pískoviště
r=> s jedním herním prvkem
=> s malým míčem pro míčové hry
E> bez prostoru pro jízdu na trojkolce či odrážedle
=> bez konstrukce na odložení věcí
N> bez stanovaného správce
a4. bez možnosti využívat toalety či vodní fontány, ač ZUŠ má zdroje vody
rz> pouze na daném pozemku, ač parcely vedené v katastrální mapě pod čísly 3214/1 a 3215/1,
vlastněné Mú Kravaře o celkové výměře 2556 m2 byly sportovištěm a rekreační plochou, o
kterou nechal správce majetku zchátrat, přičemž toto území je zcela odděleno od provozu,
má bezpečný přístup
ze sdělení pracovníků úřadu vycházejí tyto námitky
c;> podpora volnočasových aktivit ze strany zástupců úřadu napříč politickým spektrem hovoří o
maximální podpoře sportu a volnočasových aktivit, ale omezená otevírací době, která
neumožňujeme všem občanům Kravař, (i děti z Koutů chodí na ZUŠ Kravaře) využívat hřiště,

rozporuje prokazatelné záměry volených zástupců úřadu, tzn. kdo konkrétně = jmenovitě dal
hlas tomuto projektu?
4. smyslupiné trávení volného času o víkendech, po vyučování a o prázdninách je zcela
pominuto — stavba hřiště s touto otevírací dobou je trestáním dětí za to, že mají prázdniny,
volno, svátek, protože místo hry na bezpečném hřišti mají před sebou mříže
4. schází herní prvky vhodné pro děti napříč věkovými kategoriemi, čímž projekt tohoto hřiště
jde proti záměru integrace, kolektivity a zrcadlové výchovy (z důvodu zatravněné plochy zde
nebude možné pohybovat se na trojkolce či odrážedle, což je pro rozvoj dětí ve věku 1 až 4
roky zásadní — pro koho se v tom případě hřiště staví?, děti mají sourozence, tkz jeden si dle
úředníků z městského úřadu má hrát a druhý se bude dívat?
míčová hra je umožněna pouze s malým míčem — definice, co je malý?, schází, stejně jako
branky, ochrana před vběhnutím na parkoviště a způsobení smrtelného úrazu
4. dle vyjádření autora projektu hřiště nemá ani toalety ani vodní fontány na pití (ač vodovodní
kohoutky lze táhnout z umělecké školy)
N4. schází přístupová cesta na hřiště, projekt pana Ing. Kociána absolutně neřeší situaci, která
v této části obce panuje (byl pan Ing. Kocián někdy na Dvořisku v době výuky na ZUŠ a
poslal by vlastní děti po cestě, kterou navrhl?)
Na ulici Ivana Kubince a ulice Příčná, které jsou přístupovou cestou k hřišti, parkují auta na cestě i na
chodníku, jedno za druhým, křižovatku ulic řidiči využívají jako kruhový objezd, auta couvají nebo
najíždějí až k hlavnímu vchodu ZUŠ, k brance vstupu do zahrady, apod.
Stále se ptám, jak bezpečně mají na toto hřiště vstoupit maminky s dětmi, nehledě na to, že posuvná
vrata slouží pro neustálý příjezd a odjezd aut z parkoviště dětského hřiště. Dále není dořešen přechod
pro chodce v úrovni křižovatky Ivana Kubince a ulice Příčné jakožto příchodová trasa na dětské hřiště.
4. schází definovaný správce hřiště s ohledem na fakt, že je hřiště umístěno v bezprostřední
blízkosti parkoviště v areálu školy, pokud nebude definován správce hřiště, zákon
automaticky předpokládá, že to je ředitel školy, který vede knihu úrazů, která musí být
přístupná, dále ředitel školy musí zajistit pedagogický dozor, v případě vedeného soudního
sporu o zavinění úrazu bude žalována škola, potažmo zřizovatel školy
4. hřiště je stavěno bez ohledu na potřeby dětí, rodičů = občanů Kravař: mám dva vnuky
rozdíleného věku, budou si hrát s míčem, ten se zakutálí pod stojící auto — kdo pro ten míč
půjde? na parkoviště děti nesmí, dotýkat se aut je zákonem zakázáno, a pokud se děti na
parkoviště vydají, tak riziko střetu s vozidlem s ohledem na výšku dítěte je 80%
4. pracovníci úřadu nebyli schopni zodpovědět mé dotazy týkající se výše uvedeného, včetně
návrhu učiněného z mé strany o dalším využívání parcel 3214/1 a 3215/1
Jako účastník řízení podávám vůči tomuto projektu výše uvedené námitky a ŽÁDÁM o písemné
vyjádření zástupců úřadu ke každé námitce zvlášť, včetně dodání finančních plánů na zajištění
projektu, rovněž žádám o zaslání projektu k využití parcel 3214/1 a 3215/1.
Projekt pana Ing. Kociána podporovaný paní Mgr. Monikou Brzeskovou jde proti dětem, které chtějí
mít s rodiči pouze bezpečný prostor na hraní, ale místo toho dostanou průlezku na parkovišti pro
auta a ještě za mřížemi. Přála bych dětem ze Dvořiska, aby měly po padesáti letech moderní a
inspirující hřiště, na kterém nebudou muset před mřížemi brečet, mohly se volně pohybovat, mít
radost z dětských herních prvků jako jsou houpačky, tabule pro kreslení, prolézačky, pískoviště,
zpevněnou plochu pro koloběžky, odrážedla a skateboardy, míčové hry. Maminkám a tatínkům dětí
přeji prostor pro pohodové trávení víkendů.
Projekt vedený pod čj. MUKR 6298/2018 NESPLŇUJE avizované záměry města Kravaře.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem očekávám Vaši odpověď ve stanovené lhůtě.
Děkuji, s pozdravem
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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na základě Vaši žádosti, týkající se změny ve využití pozemku parcelního čísla 3028 k. ú.
Kravaře ve Slezsku v Kravařích část Dvořisko na dětské hřiště s herními prvky, Vám
sdělujeme následující:
Město Kravaře je majitelem pozemku a jediným investorem projektu dětského hřiště na
Dvořisku.
Prostředky na stavbu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci schvalování rozpočtu.
Město Kravaře prostřednictvím oboru místního hospodářství a investiční výstavby garantuje
bezpečnost jednotlivých herních prvků prováděním pravidelných revizí a údržby hřiště. Na
jednotlivé herní prvky jsou výrobcem vydány certifikáty, které zaručují provedení
přezkoušeni typu dle § 3 odst. 4 nařízení vlády č.173/1997 Sb. v platném znění.
Za bezpečnost dětí vždy odpovídají jejich rodiče, kteří je na hřiště doprovázejí.
Po zkolaudování bude hřiště opatřeno provozním řádem s určenou odpovědnou osobou a
otevírací dobou, která bude operativně upravena dle zájmu dětí i rodičů.
Pro zkušební provoz byla dohodnuta doba otevření stejná jako u ZUŠ, aby co nejméně
zatěžovala provoz celé školy. Toto se následně upraví v provozním řádu, opět dle zájmu
občanů.
Dětské hřiště si nedělá ambice být univerzální pro všechny typy činností a všechny věkové
kategorie dětí, ale snaží se vyplnit chybějící segment pro děti z místní části Dvořiska a
zároveň by mělo zvýšit komfort pro rodiče a děti, které navštěvují ZUŠ.
S Vaší námitkou byli seznámeni zastupitelé města na pracovním jednání (obdrželi kopii
námitky), které se uskutečnilo 23. 4. 2018 a shodli se na pokračování v přípravách realizace
dětského hřiště na Dvořisku. Celý projekt má podporu ze stran zastupitelů a nebyl shledán
žádný důvod, proč by měla být realizace zastavena.
Další Vaše námitky jsou provozního rázu a nemusí být řešeny projektem pro stavební
povolení.
- Prostor pro odložení věcí bude zajištěn několika stoly, na kterých si děti mohou i
malovat.
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ČJ.: MUKR 7414/2018

-

-

Možnost využívat toalety je v prostorách umělecké škol, což je vymoženost, kterou se
nemůže pochlubit žádné jiné městem provozované dětské hřiště v Kravařích, takže je
to jednoznačně výhoda zvolené lokality.
Přístup na hřiště je po řádném chodníku s normovými parametry pro pěší příchozí,
nově zřízené parkoviště pak pro rodiče s dětmi, přijíždějící autem.
Parcely vedené v katastrální mapě pod čísly 3214/1 a 3215/1 neumožňují jiné využití
než stávající, protože na nich není možné postavit žádnou větší stavbu herních prvků
nebo oplocení z důvodu aktivní povodňové zóny. Parcely nejsou udržovány jako hřiště
z nezájmu obyvatel o míčové hry, ale pouze jako travnatá plocha veřejného
prostranství s podstatně větší periodou sekání trávy.
Další námitky jsou impertinentní a nekonkrétní, případně neumožňují seriózně
odpovědět.

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru MH+IV

Mgr. Monika Brzesková
starostka města
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