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Odpověď na Petici za přesunuti skateparku z ulice Zahradní čtvrť na vhodnější místo v
Luhačovicích

Vážení signatáři petice,

dne 3.9. 2021 byla Městu Luhačovice doručena petice za přesunutí skateparku z ulice
Zahradní čtvrť na vhodnější místo v Luhačovicích. Tato navazuje na dopisy a
předcházejIcí veřejná vystoupeni sestavovatele petice a
jednotlivých zastupitelů na zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.

Předně k obsahu petice bychom chtěli uvést, že se vedeni města Luhačovice
neztotožňuje se způsobem, jakým jsou informace týkající se provozu skateparku
obyvatelům Luhačovic prezentovány ze strany sestavovatele petice případně dalších
zainteresovaných osob. Petice obsahuje řadu tvrzeni, kterými jsou subjektivně
zveličovány problémy související s běžným užíváním skateparku ze strany děti a
mládeže v Luhačovicích. Použité výrazy nepřímo a bezdůvodně tyto děti a mládež,
potažmo jejich rodiče, staví do negativního světla resp. až do role pachatelů různých
přestupků nebo trestných činů, protože je mimo jiné popisuji jako osoby požívající
alkoholické nápoje a jiné návykové a omamné látky, kvůli jejichž přítomnosti by se
ostatní děti, mládež a rodiče v Luhačovicích měli na skateparku a v jeho okolí obávat o
svou bezpečnost. je smutné, že taková zavádějící tvrzeni jsou cílené právě na děti a
mládež, které svůj volný čas v našem městě tráví smysluplně, potažmo na rodiče, kteří
tyto aktivity podporuji, protože je skatepark v petici označovaný jako .zcela nevhodné
místo pro řádnou výchovu dětí". Pokud jsou taková tvrzeni šířená veřejně mezi
obyvateli Luhačovic, bez toho, aby byla podložena objektivně zjištěnými skutečnostmi,
budeme usilovat o to, aby v zájmu objektivního posouzení situace byly ze strany
vedeni města obyvatelům Luhačovic v budoucnu prezentovány také dokumenty,
stanoviska a zjištění, vystavené příslušnými orgány veřejné moci.

Stanovisko k obsahu petice:

1. město nemá potvrzeno, že provoz skateparku na ulici Zahradní čtvrť je spojený
s vysoce impulsním hlukem, který je definovaný v § 2 nařízeni vlády č.
272/2011 Sb. Dne 19.8.2021 proběhlo měřeni Zdravotního ústavu se sídlem
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v Ostravě, o kterém jsme se již zmínili na zasedání zastupitelstva, k jeho
výsledkům resp. k Protokolu o výsledcích měřeni ze dne 24.8.2021 se vyjádřila
KHS Zlín (vyjádření ze dne 13.9.2021), a to v tom smyslu, že obecně hluk ze
skateparku není vysoce impulsním hlukem. Ve vyjádřeni rovněž uvedla, že
pokud by výsledky bylo možné hodnotit podle příslušného nařízeni vlády,
hygienický limit nebyl překročen. Z tohoto měření vyplynula mimo jiné důležitá
skutečnost, a to, že už hladina tzv. zbytkového hluku v této lokalitě dosahuje
srovnatelné výše s hlukem měřeného zdroje. v příslušném protokolu je
podrobně popsané, co je zbytkový hluk a jaké specifické hluky byly pro účely
jeho měřeni vyloučeny. je nezpochybnitelné, že se v místě nachází další zdroje
trvalého hluku, který byl označený jako specifický, například tranzitní doprava
ze silnice 492, železnice, doprava po komunikaci vedoucí k Penny Marketu,
restaurační zařízeni MAT a další. Nejedná se tedy o uzavřenou, tichou část
města, např. v zeleni apod., kterou by bylo možné ve spojitosti s bydlením
objektivně považovat za pohodovou a klidnou. Dokumenty zmíněné v tomto
odstavci byly již odeslány sestavovateli petice. Druhé měřeni hluku proběhlo
v neděli 12.9.2021, kopii Protokolu č. 47508/2021 zasíláme sestavovateli petice
společně s touto odpovědi;

2. město nemá potvrzeno, že by od konce roku 2019, kdy je skatepark v provozu,
došlo na tomto místě nebo v souvislosti s jeho provozem ke spáchání
jakéhokoliv přestupku. Ohlášené případy nic takového nepotvrdily a zjištěná
jednání (pouze jednotlivá a méně závažná porušeni provozního řádu) nikdy
nenaplnila znaky protiprávního jednání ani potřebný stupeň společenské
nebezpečnosti. Tento fakt nám potvrdila na základě vlastního šetření jak
Městská policie Luhačovice, tak Policie ČR. Pokusy dávat dětem nebo mládeži,
která skatepark ve volném čase využívá, nálepku pachatelů přestupků, proto
odmítáme a od jejich veřejného šířeni se distancujeme, protože se jedná o
projev lidské netolerance a nesnášenlivosti. Písemná vyjádření Městské policie
Luhačovice a Policie ČR byla již odeslána sestavovateli petice;

3. město nevybudovalo skatepark v lokalitě, která by byla využívána pro lázeňství
resp. lázeňskou činnost, ačkoliv by se to tak na základě jednoho z tvrzeni
v petici mohlo zdát. Přestože skatepark se nenachází v bezprostřední blízkosti
sídliště. jde o lokalitu v blízkosti dvou sídlišť. Dotčená část území města může a
má být využívána pro vybudováni zázemí a k potřebné občanské vybavenosti
pro obyvatele sídliště. K tomuto zázemí patři i zabezpečeni sportovního a
volnočasového vyžiti pro děti a mládež v podobě hřišť. Při zpracováni projektu
skateparku a výběru vhodného umístěni ve městě se tímto záměrem
zastupitelé města řídili, jeho umístěni a provedeni byly předmětem opakované
veřejné diskuse s obyvateli města, zejména rodiči. Po technické stránce byl
nový skatepark vybudovaný s moderními prvky, jejichž hlučnost ve srovnáni se
staršími plechovými překážkami je výrazně nižší. Vybraná lokalita potom je
místem, které je přístupné a přehledné jak pro děti, tak pro jejich rodiče,
s ohledem na požadavek bezpečnosti. Jiné lokality, které byly veřejně
diskutované pro tento záměr už v minulosti, byly s ohledem na zkušenosti
rodičů nepřijatelné, právě z důvodu, že se nachází v okrajové části města,
v části vzdálené oběma sídlišthn, v nepřehledném uzavřeném prostoru apod.:
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byly tedy pro spoustu děti i rodičů prakticky nedostupné (tím pádem
nevyužitelné) nebo se zvýšenými nároky na bezpečnost děti - jak při přesunu
na místo, tak i na místě samotném (mimo obydlenou část města, mimo dohled
a dostupnou vzdálenost). Pokud by skatepark skutečně byl tak nebezpečný, jak
je v petici nastíněno, přemístili bychom toto ,,nebezpečí" (které však reálně
neexistuje) na jiné místo ve městě a ve vztahu k diskutovaným variantám by
bylo možné naopak očekávat zhoršeni bezpečnosti dětí, omezeni užíváni až
nakonec uzavření skateparku. K tomuto však petice nesměřovala a ani město
nyní nemá žádný vážný důvod odchýlit se od předcházejících rozhodnuti
orgánů města.

Způsob vyřízeni petice:

Vzhledem k výše uvedenému jsme dospěli k závěru, že petice za neprodlené
přesunuti skateparku na vhodnější místo není opodstatněná. Vaši petici proto
považujeme touto odpovědi za vyřízenou.

Ing. Marian Ležák, starosta Ing. Jiří Šůstek, místostarosta


