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Výsledky participace nejsou jednoznačné ve smyslu rozhodnutí o budoucí podobě. To ale ani nebyl 

smysl participace. Odhlédneme-li od struktury variant, která sloužila především jako iniciace 

k vyjádření potřeb a obav obyvatel, což bylo účastníkům na počátku i jasně řečeno, zazněly zásadně 

tyto obavy a očekávání transformace brownfieldu, přinesl významné vstupy k rozhodování, byť právě 

pro velkou zatíženost polarizace názorů lze předpokládat i jejich účelové selektivní užití. 

Přesto lze konstatovat, že participace přinesla řadu jasných výsledků, které lze v územním plánování 

uplatnit, a zejména jsou vzhledem k výsledkům přesvědčivé. 

Pořadí dle důležitosti na základě výsledků participace: 

Využít pozitiv a potenciálu 

1. Zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity 

2. Iniciovat transformaci stávajícího neestetického brownfieldu  

3. Vytvořit takové podmínky, aby potenciální obyvatelé mohly získat osobní vztah 

s městem, tj. zejména charakter nabídky bytů, prostorovou a funkční provázanost 

s městem, zajištění podmínek pro společné využívání všech, tj. veřejných a 

soukromých služeb a rozšířit jejich nabídku  

4. Neumožnit monofunkční území pro bydlení bez nabídky nových pracovních 

příležitostí 

5. Zajistit vznik parkovacích stání (souvisí s projektem SŽDC) 

6. Nabídkou povzbudit zejména nové obyvatele z mladých vzdělaných rodin 

7. Uvažovat i o takovém využití, které bude možné i bez protipovodňových opatření 

Dále vyhodnoťme základní vnímaná Rizika transformace, znovu nehledě na zvolenou variantu. 

Zamezit rizikům 

1. Nevytvářet nový charakter města, ochránit jeho stávající hmotový, výrazový i 

společenský charakter (naprosto zásadní shoda) 

2. Zajistit dostatečnou kapacitu MŠ pro všechny i budoucí obyvatele. (Vzhledem 

k požadavku na sociální integraci není vhodná výstavba nové MŠ, ale posílení 

stávající.) 

3. Reagovat vhodnými opatření na zvýšenou dopravní zátěž tak, aby byla budoucí 

situace únosná, případně i díky investicím lepší (zejména ve vztahu k projektu SŽDC) 

4. Zabránit zachování neestetického stávajícího stavu 

5. Zamezit vzniku noclehárny – ve vztahu k charakteru budoucí nabídky (ÚP + smlouva) 

6. Zajistit, aby nebyl počet bytů vyšší, než je plánován  

7. Transformaci využít k rozšíření nabídky a dostupnosti občanské vybavenosti 

8. Zajistit dostatečnou kapacitu ZŠ (Vzhledem k požadavku na sociální integraci není 

vhodná výstavba nové MŠ, ale posílení stávající.) 

9. Zabránit riziku znečištění vodního zdroje (zejména souvisí s protipovodňovou 

ochranou) 

10. Zamezit riziku rozvoje nákladní dopravy (souvisí s potenciálem rozvoje výroby) 



11. Zajistit dostatečnou lékařskou péči 

12. Zamezit riziku ohraničení a uzavření místa, bez kontaktu s okolím a řekou 

13. Zamezit výstavbě nových výrobních hal  

14. Zajistit dostatečnou kapacitu místní cyklostezky (souvisí i s protipovodňovou 

ochranou) 

15. Vyřešit přetlak v území mezi řekou a tratí (souvisí i s protipovodňovou ochranou) 

16. Protipovodňová opatření řešit komplexně, nikoli pouze ve vztahu k areálu 

 

Z participace vyplývá, že úkolem politické reprezentace je tedy v rámci vypořádání námitek 

k návrhu ÚP, při přípravě investic a při přípravě smluv s vlastníkem Eurovie zejména zajistit 

realizovatelnost transformace brownfieldu Eurovia a nalézt vhodnou vyváženost nástrojů 

územního rozvoje města při přípravě: 

1. regulativů územního plánu 

2. podrobnější dokumentace (např. územní studie) 

3. dohody a smlouva s investorem / vlastníkem 

4. realizoce projektu SŽDC a napojení na centrum města 

5. protipovodňové ochrany 

  



Příloha – kvantitativní vyhodnocení participace bodů, které získaly alespoň jeden bod: 

Pozitiva, potenciál a požadavky na území: 

• Potenciál pro prostor pro sportovní a volnočasové aktivity (43) 
• Potenciál proměny místa A Transformace brownfieldu a využití potenciálu území (2+12) = 

(14) 
• Podmínky pro osobní vztah nových obyvatel (13) 
• Pracovní příležitosti (12) 
• Místo pro velké (park and ride) parkoviště (11) 
• Potenciální přínos nových obyvatel – mladých a vzdělaných rodin (6) 
• Využití i bez protipovodňových opatření (3) 

 
Specifický potenciál 

• Územní rezerva (18) 
• Vyšší pocitová spokojenost obyvatel - město se nerozrůstá (20) 
• Čas na jednání s vlastníkem (8) 
• Osobní vztah k rodinným domům vytváří lepší vztah k lokalitě (13) 
• Větší pravděpodobnost dlouhodobější spokojenosti obyvatel (majitelů RD oproti obyvatelům 

BD) (5)  
• Ukotvení charakteru využití území do budoucna - potvrzení stávajícího stavu – kontinuita 

 

 

Negativa, rizika transformace území: 

• Změna charakteru města (23) + (32) = (55) 
• Nebude dostačovat kapacita MŠ (19) + (7) = (26) 
• Zvýšená dopravní zátěž (14) + (8) + (2) = (24) 
• Zachování neestetického území (15) + (5) = (20) 
• Vznikne noclehárna (17) 
• Ve skutečnosti bude počet bytů vyšší, než je plánován (9) + (8) = (17) 
• Zablokování možnosti rozvoje občanské vybavenosti (11) 
• Nedostatečná kapacita ZŠ, včetně učitelů (10) 
• Riziko znečištění vodního zdroje (9) 
• Rozvoj výroby je spojen s nákladní dopravou (6) 
• Nedostatek lékařské péče (4) + (2) = (6) 
• Místo zůstane ohraničené a uzavřené, bez kontaktu s okolím a řekou (3)+(3)=(6) 
• Výstavba nových výrobních hal (5) 
• Dojde k přetížení místní cyklostezky (3) 
• Přetlak v území mezi řekou a tratí (3) 
• Protipovodňová opatření nebudou řešena komplexně, ale pouze ve vztahu k areálu (2) 

 
Specifická rizika 

• Přiměřený přírůstek obyvatel (11) 
• Nedostatečné kapacity kanalizace a ČOV (3) 
• Obyvatelé BD budou později tlačit na novou výstavbu RD (2) 

 

 

 


