
OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU MĚSTA LUHAČOVICE

Vážené zastupitelky, váženi zastupitelé,

obracíme se na Vás s problémem neúnosného hluku z nedávno postaveného skateparku
v Zahradní čtvrti. Jako občané bydlicí v jeho těsné blízkosti jsme od jeho uvedeni do provozu
ve svých domovech každodenně po dobu několika hodin vystavováni hlasitým dutým ranám
z nárazů pojezdů freestylových koloběžek na překážky. Tyto velmi nepříjemné rány jsou
v okolních domech zřetelně slyšitelné i přes zavřená okna a není tak před nimi úniku.

Problémem výše uvedeného skateparku je mj. nejen jeho zcela nevhodné umístění, ale i jeho
konstrukce, kdy místo betonu byly zřejmě z úsporných důvodů postaveny překážky
z materiálů, jež nijak nezamezuji ŠIření oh|ušujÍcÍch dutých ran do širokého okolí. Skatepark je
také zcela otevřený, prostý jakéhokoliv odhlučnění. jeho využivánÍ pak produkuje vysoce
nebezpečný impulsní hluk, který je navíc pro zdraví škodlivějšI než ostatní typy hluku. Přímým
důsledkem dlouhodobého vystavení tomuto hluku jsou zdravotní problémy zasahujIci
centrální nervovou soustavu, např. zvýšený krevní tlak, poruchy spánku, stres či bolesti hlavy,
jež sami zažíváme.

je s podivem, že provozovatel při výběru místa ani následně při samotné realizaci stavby
naprosto nedbal na r;ebezpeči velmi výrazné hlukové zátěže pro okolí, ani pro její přesné
zjištění neprovedl měření hluku za provozu, jak je v takových případech běžné.' Dle našeho
orientačního měření jsou totiž hlukové limity pro chráněné venkovní prostory, jakož i
chráněné venkovní prostory staveb dle NařIzení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací v okolí skateparku při jeho aktivním využIvánI bezpečně
přesahovány. V mnoha městech bylo také nutné nejen z výše uvedených důvodů skatepark
z mist poblíž obytných ploch přestěhovat,2 či jej dokonce bez náhrady zrušit.

' Viz např. https'/late|ier-dek.cz/h|ukov%C3%A9-|imity-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-h|uk-%E 2%80%93-stav-
po-1-lednu-2019-894
https://www.khsova.cz/obcanum/detail/160
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravY/radnice-v-pre|ouci-zavrda-skatepark-sportovci-bY|j-prills-
hlucni.A110912 1650032 pardubice-zpravy meb
https'//www.praha12.cz/assets/FiIe.ashx?id orR=80112&id dokumenty=55344

2 Viz např. https://s|ovackY.denik.cz/zpravY region/skatepark-brod-20080305.html
https://ostrava.rozh|as.cz/|ide-ve-frYdku-mistku-si-stezuii-na-h|uk-ze-skateparku-radnice-h|edä-prp-area|-
6958334
httpS'//www.idneS.cz/brno/zpravY/skatepark-brno-turanY-panicipatjvni-rozpocet-h|uk-sWyBaqinae-
nacernQ.A190115 451008 brno-zpravy krut
https://www.idnes.cz/karlovY-vary/zRravY/sportovisteqekreacni-areal-levY-breh-ohre-cheŕpQQhri-hriSte-
upravY.A2Q0917 571410 varY-zpravV ba
httpS://www.Nden.cz/rubrikY/re|ax/zabava/otravni-skateboardiste-dostanou-novy-park 2G3144.htm|
https://zateckY.denik.cz/zpravY reRion/skatepark podborany tatran 20150910.html
http://www.vsetjnskasportovni.cz/skate-Rark.htm|
http:urapon.cz/nQvinY/hriste-rUsi-Íako-zamecnicka-dilna/2004-09/
a mnoho dalších



Žádáme Vás proto, abyste projednali a schválili co nejrychlejší přesunutí tohoto velmi
nevhodně umístěného skateparku, na jiné, vhodnější místo v naŠem městě, namátkou
například za restauraci Rimini, kde byl původní skatepark umístěn, do areálu Radostova, podél
cyklostezky, do průmyslové zóny atd. Skatepark by dle potřeby mohl být po přesunu na určitá
místa z bezpečnostních důvodů monitorován.

Dále Vás do doby, než bude přesun uskutečněn, žádáme o změnu provozní doby tak, aby byl
stávajIcI skatepark otevřen každodenně maximálně do 17:00 hodin a aby zároveň byla
provozní doba dodržována, což se od samého počátku provozu skateparku neděje, i když byl
na problém starosta města několikrát písemně upozorněn. Myslíme si, že po celodenním
pracovním vypětí či v případě pracovni neschopnosti máme alespoň v domácim prostředí
právo na psychické odpočinutí, což je v místě našeho bydliště při využíváni skateparku
nemožné.

Jako alternativu navrhujeme využiti, popřípadě i rozšÍření stávajIcí plochy, na kterou byl
skatepark umístěn, pro dětské dopravní hřiště. Věříme, že takový způsob využití je na sÍd|ištích
s vysokou frekvencí dopravy pro děti potřebnější a pro jejich výchovu a bezpečnost mnohem
vhodnějsi než hlučný skatepark, který extrémně ztěžuje život občanům bydKcIm poblíž a na
který mají navíc někteří rodiče právě z výchovných důvodů oprávněné obavy své děti pouštět
samotné, zejména pak v podvečerních hodinách. Dětské dopravní hřiště také neprodukuje
ohlušujíci rány a nehrozí tak pro občany zdraví nebezpečná hluková zátěž.

Myslime si také, že lázeňské město především by mělo dostát svému účelu a dbát na pohodu
a klidné bydlení nejen lázeňských hostů, ale zejména všech svých spoluobčanů, nikoliv
upřednostňovat požadavky určitých zájmových skupin, jež vedou k realizaci bezohledně
umístěných staveb, které následně přispÍvaji k výraznému obtěžování, nadměrné hlukové
zátěži, a nakonec i zdravotnímu ohroženi obyvatel bydhcich v jejich bezprostřední blízkosti a
významným způsobem tak snižují kvalitu života v daném místě.
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