Zápis z jednání u kulatého stolu
konaného dne 22. února 2011 v přísálí SD Jilm v Jilemnici na téma

Připomínky ke studiím revitalizace veřejné zeleně
a výběr plochy k realizaci
Přítomni – dle prezenční listiny
Kulatý stůl vedl Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství MěÚ
Jilemnice
Cílem tohoto setkání bylo představení projektových návrhů a studií na nové úpravy výše
uvedených prostor a po té měli přítomní občané, jako zástupci veřejnosti vybrat jeden návrh
k realizaci. Ta by měla proběhnout v rámci projektu v období srpen až říjen 2011.
Snahou města je do celého projektu zapojit veřejnost a to jednak tímto kulatým stolem, kde si
mohou sami zvolit, kterému místu se při revitalizaci dá priorita, dále pak mohou být zapojeni
do výběru dodavatele stavebních úprav, tak se mohou účastnit i kontrolních dnů na stavbě.
Představení rozpracovaných návrhů jednotlivých veřejných prostranství provedly ing.
Gabriela Čížková a ing. Arch. Jitka Hofmeisterová, autorky studií. Studie bylo provedeny dle
dříve vznesených připomínek k jednotlivým plochám a po projednání s vlastníky sousedních
pozemků a po společném jednání s památkáři.
Po této části ing. Šnorbert poděkoval za prezentaci, konstatoval, že ani jeden z návrhů
„nezapadne“ a všechny budou postupně realizovány, jakmile na ně budou finanční prostředky.
Pak vyzval přítomné k tomu, aby dali svůj hlas návrhu, který by oni sami upřednostnili.
Hlasování dopadlo následovně:
- Prostranství kolem kostela Sv. Vavřince – 15 hlasů
- „pionýrský parčík“ – 6 hlasů
- Bývalé zahradnictví – 1 hlas

Na základě toho hlasování byl jako prioritně pro úpravu vybrán
prostor v okolí kostela Sv. Vavřince.
Dále jednání probíhalo formou diskuze už jen nad tímto konkrétním návrhem. Diskuze se
odvíjela v podstatě v jedné linii a to i od těch občanů, kteří pro tento návrh hlasovali. Dá se
shrnout:
- padl dotaz, proč město hodlá investovat do úpravy pozemku, který není v jeho
vlastnictví (pozemky kolem kostela jsou v majetku církve - v současnosti se jedná o
uzavření dlouhodobější nájemní smlouvy, nyní je v dlouhodobé výpůjčce)
- proč se v novém návrhu omezuje zeleň oproti stávající situaci a vše „se dává do
dlažby,“
- nebude tolik vydlážděné plochy nakonec svádět k parkování i tam, kde doposud
nikoho nenapadlo parkovat
- ohlasy na poměrně velkou vydlážděnou plochu se opakovaly, jako plus občané vidí
nově navržený chodník na severní straně kostela

Na tyto námitky projektantky reagovaly příklady z okolí katedrály Sv. Víta v Praze, kde je
pouze různorodá dlažba. Přesto došlo k dohodě, že na základě připomínek občanů bude na
jižní straně řešené plochy rozšířena plocha obsahující zeleň na úkor nově navržené dlažby.
Studie prezentované na dnešním kulatém stole budou vyvěšeny na týden na webových
stránkách města v kolonce Projekty – Jilemnice – město zeleně a občané budou moci
nejpozději do 4.3.2011 na e -mailovou adresu : snorbert@mesto.jilemnice.cz, uplatňovat své
připomínky k předloženým řešením.
Po vyhodnocení připomínek bude vypracován projekt na prostranství okolo kostela, který by
měl být v rámci finančních možností částečně realizován v podzimních měsících tohoto roku.

„Tento zápis byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné město Jilemnice a nelze jej
v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

zapsala: dne 22. února 2011
Ing. Dagmar Stolínová (odbor rozvoje a MH MěÚ Jilemnice)

