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Odpověd'

na ,,Petici zazáchranu parku zaZákladní školou v Hulíně"

Dne 10.06.2016 byla na Městský úřad Hulín podána,,Petice zazáchranu parku zaZákladní
školou v Hulíně" (dále jen Petice) petičnímvýborem zastoupeným panem Zdeňkem
Forejtem, nám, Míru 122, Hulín spolu s podpisovými archy občanů.V Petici je řešen

poŽadavek, aby pro plánovanou realizaci sportovního zařizení bylo nalezeno jiné umístění
než v parku a rozloha parku se uchovala ve stávajících rozměrech.

Zámér vybudování hřišťpro oddíly tenisu, volejbalu a nohejbalu je městem připravován již
dlouhodobě. V postupných krocích zastupitelstvo města schválilo dne 5. 4. 2012 usnesením
č. 74l2O12 změnu Územního plánu ě. 5 a 6, která se hlavně týkala způsobu využitíploch
okolo základní školy na plochy pro sport a rekreaci. Nutno podotknout, že projednání těchto
změn bylo veřejné, v průběhu projednávání nebyly vzneseny žádnénámitky a usnesení
Zastupitelstva města Hulína bylo schváleno jednomyslně. Dále zastupitelstvo města
v souladu s územnímplánem zapracovalo záměr rozšířenísportovního areálu v rozsahu cca
3200 m2 do Programu rozvoje města, jako strategického plánu města Hulína na období 2014
- 2020, ktelý byl taktéžpo veřejném projednání schválen zastupitelstvem města dne 5. 9.
2013, usnesením č. 15212013 jako závazný plánovací dokument. V tomto duchu poté
započalo město s přípravou realizace tohoto projektu.

Na základě podnětů vzešlých z místního šetření v rámci územníhořízeni od spolku Zelená
pro občany z.s. a dalšíchúčastníků
řízenía dále pak na základé výše citované ,,Petice"
proběhla řada jednání mimo jiné i s jednotlivými petenty a členy dotčených spoňovních
oddílů,v neposlední řadě pak proběhla schůzka se zastupiteli na místě samém
s vyznaČenímskutečnosti několika variant v terénu. Výsledkem těchto jednání je k realizaci
scttválena kompromisní varianta stím, že plocha antukových hřišť zůstává o výměře2763
m', ale zázemi pro uživatele sportoviště včetně zpevněné plochy se nebude provádět
v prostoru parku, ale bude využito sociální zařízeni na koupališti. Umístěnínavženého
areálu na jiné lokalitě není možnéz důvodu finančnínáročnosti a kácení velkého počtu
stromů.

Toto řešenívnímámejako kompromisní variantu tak, aby
došlo k naplnění záméru vyplývajícíhoz územníhoplánu
by| naplněn schválený dlouhodobý program rozvoje města, strategický plán města
Hulín na období 2014-2020 jako závazný plánovací dokument včetně schváleného
Akčníhoplánu města Hulína na rok 2016
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