
OTEVŘENÝ DOPIS č.2 ZASTUPITELSTVU MĚSTA LUHAČOVICE

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

jménem obyvatel dotčených neúnosným hlukem ze skateparku v Zahradní čtvrti zasíláme odpověď na dopis zn. MULU
-] 1726/2021/20/Vav ze dne 2.6.2021.

K vyjádřením ohledně lokality reagujeme takto:

- prostor za Rimini je pro skatepark vhodný díky tomu, že zde hluk neobtěžuje okolo bydlící občany. Také zde
fungoval po dlouhou dobu. Případné problémy s vandalismem a nepřehledností lze úspěšně vyřešit
nainstalováním kamery či určením správce. Toto místo je také mnohem dostupnější pro většinu děti z celého
města. S vandalismem, nepořádkem i dalšími nešvary se setkáváme u skateparku v Zahradní Čtvrti taktéž.
problémy se pouze přesunuly z jednoho místa na druhé, a navíc zde přibyl další, a to zcela zásadní, v podobě
neúnosného impulsního hluku. Také zde se někteří rodiče obávají pouštět své děti do prostoru skateparku
samotné, zejména pak v podvečerních hodinách. Zcela jistě tedy nebude chyba v daném místě, ale pouze
v neschopnosti provozovatele zajistit pořádek. Pokud by se provozovatel o skatepark za Rimini řádně staral,
vůbec by problémovým místem být nemusel

- prostor v areálu sportovnmo centra Radostova je dle mnoha oslovených občanů nejvhodnějším místem pro
skatepark v Luhačovicích. Zde by také mohlo dojít i k jeho rozšířeni o další plochu i překážky a uspokojil by
tak i případnou zvýšenou poptávku po tomto druhu sportoviště. Nebylo by pak třeba uvažovat o zřízeni dalšího
skateparku. V mnoha městech má také skatepark svého správce, který na bezpečnost a dodržování provozního
řádu dohliži. Právě v areálu Radostova je správce přítomen a mohl by proto být využit i pro určitý dohled nad
skateparkem. Dle našich informací by s tímto neměl problém. Z přemístěni na toto místo by pak mohly
benefitovat i sporty s menší členskou základnou, ale především samotní účastnici, neboť by zde mohli mezi
různými sportovišti dle svých zájmů ,,rotovat". Také by zde by nebyl problém s nadměrným hlukem ani s
délkou provozní doby

- umístčni podél cyklostezky či v okolí průmyslové zóny vnímáme jako další možnost. l zde je možné postavit
skatepark tak aby neobtěžoval okolní obyvatele hlukem a při vhodném výběru místa není ani nutné přecházení
hlavni dopravní tepny města. Také je v těchto místech ideální prostor pro zmiňované dopravní hřiště, pro které
však lze využít i jiné lokality v katastru města, namátkou třeba plochu pod jeslemi, naproti čerpací stanici či
další místa, jichž je v katastru města dostatek. Jistě není nutné pro plánované dopravní hřiště blokovat volnou
plochu v areálu Radostova

- umístění skateparku do husté sídlištní zástavby v Zahradní čtvrti vnímáme spolu s mnoha dalšími obyvateli
včetně těch, kteří zde nebydlí, jako zcela nevhodné řešeni, zejména kvůli každodennímu několik hodin
trvajícímu impulsnímu hluku, jenž se rozléhá do širokého okolí, lze jej zřetelně slyšet v okolních domech a
bytech j přes zavřená okna a občané v nich bydlící před tímto hlukem nemají úniku ani ve svém domácím
prostředí. Stejně tak zde dochází k dennodennímu porušování provozního řádu, není zde správce a provozovatel
místo nijak nekontroluje. stávající plocha by naopak mohla být využita pro multifůnkčni hřiště určené všem
dětem, nikoliv pouze pro jedinou specifickou činnost, kterou využívá v zásadě pouze chlapecká část děti a z ní
navíc jen úzce zaměřená skupina

Nevhodné umístěni skateparku poblíž obytných ploch také řešilo již několik desítek měst v minulosti. ve většině z nich
došlo k jeho přesunutí do vhodnější lokality, v některých musel dokonce být skatepark zrušen bez náhrady. Obecným
trendem je umisťování skateparků do areá!ů k dalším sportovištím. Znovu také připomínáme, že některé děti ze
vzdálenějších konců města jezdí ke stávajícímu skateparku na svých koloběžkách přes celé město přes spoustu
křižovatek a nepřehledných mist často velmi nebezpečným způsobem pro ně samé i pro projíždějící řidiče. Sami jsme
zažili několik situací, kdy nebylo daleko ke srážce auta a dětí nebezpečně se pohybujících na koloběžkách po silnici
směrem ke skateparku. Dalším problémem, na který si někteří obyvatelé stěžují, je zabírání omezených parkovacích
míst určených pro obyvatele Zahradní čtvrti účastníky skateparku či jejich rodiči.

Co se týká samotné stavby skateparku, konstrukce překážek byla zjevně zvolena se snahou o levné řešení zcela bez
ohledu na výraznou hlukovou zátěž, již jsou občané nuceni dennodenně trpět. Dále zásadně nesouhlasíme s názorem,
že na základě šetření pracovníka KHS, který se okolo skateparku pohyboval v předobědním a těsně poobědním čase ve
všední den, tedy v době, kdy drtivá většina děti byla ve škole. nelze hluk ze skateparku považovat za nadměrnou
hlukovou zátěž. Pracovník KHS hluk ze skateparku nijak neměřil, naopak i přesto, že se zde pohyboval v této době. ve
své zprávě uvedl, že .,lze očekávat, že hluk ze skateparku může mít obtěžující charakter". Dále také uvedl, že ,,byl
osloven provozovatel skateparku, aby prošetřil stávající situaci, zejména dodržování provozní doby a technický stav



překážek s možným návrhem provedení technických a organizačních opatření k eliminaci hlukových imisi". Je tomu již
vice než rok od této zprávy a provozovatel od té doby stále nezajistil ani dodržování provozní doby, ani doposud
neprovedl žádná opatření k eliminaci hlukových imisi.

již od samého počátku provozu jsme navrhovali několik řešení odhlučnění, včetně vybudování protihlukové stěny, která
by mohla sloužit jako stěna lezecká, vybetonování překážek, vyplněni překážek atd. Tyto návrhy byly doručeny vice
než před rokem a všechny byly starostou města okamžitě odmítnuty. Velmi těžko si také lze představit řádné odhlučnění
pouze pomocí zeleně, takové ,,odhlučnění" bude s největší pravděpodobností zcela nedostatečné. Žádáme proto o
provedeni řádné hlukové studie za plného provozu skateparku s dopadem na okolní zástavbu, aby bylo zcela zřejmé.
jaké úkony pro odstranění hluku je třeba provést. Takové studie jsou zcela běžnou součástí podobných staveb a byly
provedeny v desítkách měst po celé zemi. Odkazy na některé z nich byly součástí předchozího otevřeného dopisu,
v případě potřeby můžeme zaslat další. Ačkoliv se pm radní Michálek nedávno zmínil, že několik měření proběhlo, o
žádném z nich nevíme. Žádáme tedy tímto o zveřejněni protokolů z těchto měření.

Dále rozporujeme starostou města několikrát slibované pravidelné kontrolování plochy skateparku policii, resp. pokud
policie pouze projíždí kolem a nijak nezasahuje proti dennodennímu porušování provozního řádu, je taková ,,kontrola"
zcela zbytečná. Po provozní době policie plochu nekontroluje, resp. přijíždí pouze na konkrétni podnět. Nezažili jsme
situaci, kdy policie přijela bez podnětu a vykázala účastníky po'ušující provozní řád ze skateparku. Toto však není chyba
policie, ale provozovatele, jenž nedokáže kontrolu zajistit. Na porušováni provozní doby byl také starosta opět již
v minulém roce několikrát písemně upozorněn. Odpovědí byl slib, že ,,provozní doba bude koordinována ve spolupráci
s Policií ČR". Stav je však od té doby neměnný, dokonce ani po p'ojednání předchozího Otevřeného dopisu na minulém
zasedání zastupitelstva a dalších slibech o kontrole dodržování provozní doby ve výše uvedeném dopise ze dne 2.6.2021
její dodržování stále nikdo nekontroluje. Provozní dobaje navíc pro spoustu obyvatel příliš dlouhá a provozovatel nadále
nejeví snahu ji zkrátit a občanům bydlícím v blízkosti skateparku tak alespoň částečně ulevit. Zejména o víkendech jsou
pak někteří občané nuceni i více než deset hodin v kuse trpět neúnosné rány ve svých bytech a děsí se přicházejících
prázdnin, kdy očekávají, že tyto rány budou nuceni denně trpět od rána do večera. Znovu tedy žádáme, aby provozní
doba byla s ohledem na tyto občany významným způsobem zkrácena a skatepark byl co nejdříve přemístěn.

Myslíme si také, že za současňé situace. kdy provozovatel neplní svou povinnost a je zcela neschopný v zajištění
pořádku, je vhodné, aby skatepark, at' už bude přesunut kamkoliv, měl svého správce, jenž bude zajišťovat bezpečnost
a kontrolovat dodržováni provozního řádu. Případně může být skatepark monitorován, jak bylo uvedeno v případě
Rimini. Plané sliby, nečinnost a lhostejnost provozovatele vůči dotčeným občanům nijak s řešením problému
nepomohou.

Pokud je cílem města podpora mladých rodin a dětí, právě proto by se měl skatepark přestěhovat na jedno z výše
uvedených mísL neboť stávající stav zdravotně ohrožuje občany bydlící v jeho blízkosti nadměrným impulsním hlukem
a to včetně mladých rodin, je zaměřen na jedinou aktivitu a je tak využíván v zásadě pouze chlapeckou Částí dětí a z ní
pak jen úzce zaměřenou skupinou a z důvodu pravidelného porušováni prakticky všech bodů provozního řádu, zejména
se jedná o kouření, konzumaci alkoholických nápojů. nepouŽívání ochranných prvků, porušování provozní doby,
nepořádek, včetně poházených nedopalků od cigaret atd., je naprosto nevhodným místem pro výchovu dětí. Ani
současná cedulka .,WC" s šipkou do restaurace Mat nepřispívá k vhodné výchově. Nebo se snad provozovatel domnivZ
že je vhodné posílat děti konat potřebu do prostoru mezi desítky kuřáků a konzumentů alkoholu?

Ještě vice zarážející je však způsob, s jakou provozovatel přistoupil a nadále přistupuje k hlukem dotčeným obyvatelům
bydlícím v okolí zmiňovaného skateparku, Ačkoliv za posledních minimálně 25 let zde nebylo nic, co by podobným
hlukem obtěžovalo obyvatele, výrazným zpŮobem zasahovalo do pohody bydlení či dokonce přímo ohrožovalo zdraví
občanů, celá stavba včetně terénních úprav vznikla bez stavebního povolení či územního souhlasu, tedy bez možnosti
okolních obyvatel se k tak markantnímu zásahu do jejich práv vyjádřit. Zjevně se tak stalo z důvodu. aby rychlému
zbudování skateparku nebránily žádné nárnitky. Toto považujeme za zcela zásadní pochybeni a za těžko uvěřitelnou
bezohlednost k dotčeným obyvatelům. Jelikož pak provozovatel tímto nedávno postaveným skateparkem zničil těmto
občanům pohodu a dlouholeté klidné bydlení v lázeňském městě, snížil tím tržní hodnotu jejich nemovitosti, každodenní
několikahodinový impulsní hluk ohrožuje jejich zdraví v jejich vlastních domovech a z výše uvedených důvodů
představuje zcela nevhodné místo pro řádnou výchovu dětí, žádáme tímto o jeho přesunutí z této lokality na vhodnější
místo v katastru města spolu s řádným zajištěním provozního pořádku.

Za dotčené obyvatele
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