
LUHA,,,,,:, Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 27.05.2021
NAŠE ZN./Č.j.: MULU -11726/2021/20Nav

VYŘIZUjE:
TELEFON:
EMAIL:

DATUM: 02.06.2021
|||||||||||||||||||||||||||I||||||||||||

iun WP2 1vQ02pg

Odpověď na Otevřený dopis Zastupitelstvu města Luhačovice

Vážení,

jménem zastupitelů města Luhačovice reaguji na Váš písemný podnět ze dne 30.04.2021 s následným
projednáním na zastupitelstvu dne 13.05.2021 ohledně skateparku v Luhačovicích.

Umístění stávajícího sportoviště skateparku v lokalitě Zahradní čtvrť bylo schváleno již předchozím
zastupitelstvem počtem 17 hlasů ze 17 přítomných zastupitelů usnesením č. 542/Z29/2014-2018. Ze tří
lokalit byla jednohlasně' vyhodnocena jako nejvhodnější varianta plocha v Zahradní čtvrti, a to
s ohledem na bezpečnost a dostupnost.

K Vašim návrhům jiných lokalit zasíláme upřesňující informace:

- Prostor za pizzerii Rimini nebyl vybrán s ohledem na zkušenosti a ohlasy veřejnosti
k tehdejšímu skateparku. Jedná se o uzavřené místo bez kontroly a s nepřehledným přístupem.
Již v minulosti jsme se zde setkávali s vandalismem a do takového skateparku rodiče své děti
odmítali samotné pouštět.

- Asfaltová plocha v areálu sportovního centra Radostova bude v následujíchn období využita
jako dopravní hřiště, pro které prostor v Zahradní čtvrti nelze využit. Pro připravovaný projekt
dopravního hřiště na Radostově byla vybrána plocha z důvodu jejího rozsahu, který musí být
splněn pro uMstění dopravních prvků s ohledem na požadované parametry podmíněné
poskytnutím dotace. Hřiště tak se svými parametry může s ňnančni podporou od BESIP sloužit i
ke školní výuce o bezpečnosti na pozemních komunikacích, a to nejen pro naši základní školu,
ale i pro ostatní školy v celém území ORP Luhačovice.

- Další Vámi navrhované lokality mimo centrum, a sice podél cyklostezky nebo v průmyslové
zóně vnímáme jako krajně nevhodné řešení z hlediska dostupnosti a především bezpečnosti
Docházelo by zde k přecházení přetížených dopravních komunikací a přesunu dětí do
neobydlených a nepřehledných mist.

Zvolená konstrukce překážek byla vybrána odborníkem - dodavatelem skateparku. Konstrukce od
začátku nebyla plánovaná v provedeni betonu, ale ve stávající podobě. Konstrukce dodaných překážek
prošla v minulých letech výraznými změnami, a to především směrem k vyšší životnosti. Dřevěné
konstrukce z trámů byly nahrazeny ocelovými. Překližková konstrukce plechového nájezdu, která
sahala až k zemi, je řešena ocelovou přechodovou lištou tak, aby dřevěné fošny roštu byly dostatečně
daleko od země. Přestaly se montovat bočnice na zadní a boční stěny překážek všude tam, kde je to
možné z hlediska bezpečnosti. Hlavním důvodem je to, že pod překážky natéká pň dešti téměř vždy
voda, někde se dokonce Noří pod překážkou kaluže. V překážce následně vzniká extrémně vlhké a
teplé prostředí, ve kterém mají dřevěné komponenty násobně menší životnost. Veškeré pokusy
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s větracími mřížkami se ukázaly jako nedostatečné. Všechny dodané překážky jsou samozřejmě
v souladu s normami.

K problematice hluku Vás mohu ujistit, že skatepark byl konzultován s Krajskou hygienickou stanicí
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Proběhla jednaní jak osobně, tak písemně v návaznosti na výsledek
místního šetřeni, které proběhlo dne 27.05.2021 v době od 09:30 do 10:15 hodin a odpoledne v době
od 13:00 do 13:30 hodin. Výstupem je závěr, že činnost byla poměrně klidná, v době dopoledni byly
projevy minimálni a odpoledne byly hlasové projevy výraznější se zaznamenanými dutými rázy pri
dopadech. Tento hluk dle vyjádřeni KHS nelze ovšem kvantifikovat jako nadměrnou hlukovou zátěž, a
tím provoz není ve střetu s limity hluku dle nařízení Vlády ČR č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Vašeho podnětu jsme řešili také dodržování provozního řádu a provozní doby jak
s Městskou policii Luhačovice, tak s PoliciI ČR. Oba subjekty plochu sportoviště pravidelně kontrolují a
na základě projednání na zasedání zastupitelstva města budou tyto kontroly ještě intenzivnější.
stávající provozní řád umožňuje využívat hňště do 20:00 hodin a Vámi požadovaná změna na 17:00
hodin by byla opakem naší společné snahy umožnit dětem aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. Je
skutečností, že právě zvoleným umístěním na přehledném místě se umožnilo i nejmenším dětem užít si
této zábavy. Jsme si vědomi, že dodržováni klidu po 20. hodině je pro obyvatele celého okolí zásadní, a
v případě nezajištěni tohoto klidu projedná zastupitelstvo města případné zřízeni oplocení sportoviště. V
dané lokalitě zjišt'ujeme i možnost doplněni zeleně za účelem přirozeného tlumení přenosu hluku,
stejně jako opětovně prověříme možnosti instalace protihlukových bočnic s větrací mezerou a jejich
faktický dopad na snížení hlučnosti.

je naším cílem rozšiřovat zázemí pro naše občany se snahou o zvýšeni životní úrovně. Také tím, že
rozšiřujeme portfolio hřišť', samozřejmě při dodržování daných pravidel, můžeme učinit naše město
atraktivnější pro život a podpořit mladé rodiny. A právě podpora dětí nám pomůže v rozvoji
s perspektivou moderního a otevřeného města pro všechny.

Děkuji Vám za pochopeni.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S přátelským pozdravem

Ing. Marian Ležák
starosta města


