
Zápis z 16. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 16. 1. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský, Martin Škoda, Tomáš Hradil, Jan Mrosek 

Nepřítomní: Petr Muzikant  

Hosté: Adam Kalous, Zdeňka Blišťanová, Václav Urban 

Program: 

1. Smetanovy sady 
2. Skatepark 
3. Koncepce sportu 
4. Transparentnost 
5. Další 

1) Smetanovy sady 

Komise se zabývala možnostmi rozvoje Smetanových sadů: 

Smetanovy sady jsou svojí historií i rozlohou významnou součástí města Jeseníku. Tomu však 
zdaleka neodpovídá jejich život - návštěvnost, využívání a technický stav. Aby se tato situace 
zlepšila, je potřeba místo oživit - získat zájem lidí místo navštěvovat. Ať už kvůli pěknému 
prostředí, nebo pro vztah, který k němu budou mít, anebo také kvůli různým kulturním, 
sportovním a jiným zážitkům. Parku prospějí jak měkké aktivity na podporu jeho oživení, tak i 
vhodně směřované investice. 

1) Měkké aktivity na podporu oživení Smetanových sadů: 

 podporovat kulturní a sportovní akce 

o zavedení samostatné kategorie v grantovém systému města 

o vytvořit zde motivující místa: klavír, lana, tratě,...  

 vytvořit okolo drobných památek parku komunitu nadšených správců drobných 
památek (možno na tom spolupracovat s Hnutím Brontosaurus Jeseníky - ideálně se na 
tom podílet oba subjekty, město se spolkem, kvůli schopnosti zapojovat lidi). Ti by měli 
smluvně na starost konkrétní péči o "svoji“ památku. Tím se prohloubí potenciál 
oživení stálými lidmi a jejich známými. 

2) Investiční projekty: 

 zvážit možnost opravy a oživení letního divadla či jiné využití toho prostoru. Jedná se o 
letitý problém parku, který má navíc veliký kulturně oživovací potenciál. 

 kvalitní oprava místních drobných památek - se zapojením veřejnosti a se zajištěním 
následné údržby dobrovolníky - občany 

o např. Tindal Quelle dle historického originálu - v 90. letech opraveno 
necitelným způsobem 

o prameny Skalka, Neuburský, Knoppův pramen a další vč. Prostředí 



o komise nedoporučuje investici na „vyasfaltování“ pěšiny okolo řeky – naopak 
zvolit vhodnou úpravu pro pěší, tedy přírodní povrch, který bude doplněn 
veřejným osvětlením a opravou zábradlí, čímž vznikne přitažlivé nábřeží, které 
bude spojovat informační centrum a technickou památku most Husova se 
Smetanovými sady 

 herní a odpočinková stezka pro rodiny s dětmi (tj. sestava hřišť, skluzavek, houpaček 
na přírodní bázi), a to ve střední a vyšší části parku, do výstavby zapojit místní sdružení 

Tyto podněty bude konzultovat předseda komise s P. Procházkou, který koordinuje česko-
polský projekt, jehož součástí by se mohly některé investice stát. Komise se také spojí se 
zahradní architektkou, kterou pozve na další jednání, aby diskutovali o celkovém konceptu 
rozvoje lokality parku. 

2) Skatepark 

Václav Urban přednesl nevůli občanů k výstavbě skateparku v lokalitě u fotbalového hřiště. 
Vedení města tuto záležitost vysvětlilo - uvažuje se o jiných lokalitách, které se řeší s místními 
příznivci skateparku.  

3) Koncepce sportu 

Vedení města popsalo vývoj tvorby koncepce sportu, nyní se připravují podklady pro výběrové 
řízení na zhotovitele koncepce. Členové komise zkontaktují pí. Doleželovou, která má celý 
projekt na starosti za město, ohledně zadávacích podmínek VŘ. 

4) Transparentnost 

L. Věstinský připomněl nesplnění úkolu z Rady města, který se týkal zveřejňování investičních 
akcí ve městě Jeseník. Vedení města deklarovalo vůli tyto záměry zveřejňovat a L. Věstinský 
toto dořeší s ing. Uhrem z OI. 

5) Další 

Komise se zajímala o další záměry s pozemkem u fotbalového hřiště. Vedení města vysvětlilo, 
že zatím se jedná jen o změnu územního plánu, další záměry či prodej se nyní neřeší. 

 

Termín příštího jednání komise: únor 2017 

 

 
V Jeseníku dne 17.1. 2017 

 

  ____________________       ____________________ 
 Zapisovatel Ověřovatel 
 Jan Mrosek Tomáš Hradil  
 Tajemník Komise Předseda Komise 

 


