
 

 

 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 7. jednání dne 16.10.2019 
 
Místo konání: Středisko chytrých aktivit 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel 
Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. 
Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 

Omluveni: Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Jana Soudková 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Rudolf Kudela, Pavel Kamenský 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

 

 

Předsedající zahájil zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem v 16:00 hodin přivítáním všech přítomných. 
Upozornil na pořizování audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu. 

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů, a určil zapisovatele, sčitatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu. Dále oznámil, že zápis z minulého 
jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly k zápisu předloženy žádné připomínky. Předsedající 
vyzval přítomné členy zastupitelstva k podání námitek proti zápisu z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu 
nebyly vzneseny.  

Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění. 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Územní plán Vrbno pod Pradědem 

3. Návrh umístění centra města 

4. Dotazy - diskuse 

5. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0188/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0142/ZM/07/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 7. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Ing. Petr Gross 
 

 

2. Územní plán Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0186/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

p. Richter: Byl jsem na zastupitelstvu,  když se předkládal návrh toho územního plánu. Bylo mi řečeno paní 
Schwarzovou, že na základě připomínek, které byly podané, se bude územní plán projednávat ještě po ná-
vrhu nového územního plánu, kde jsou zakomponovány právě tyto připomínky. Mě by zajímalo, proč se tedy 
neprojednávalo, jak bylo řečeno paní Schwarzovou.  
p. Kopínec: Paní Schwarzová jako zhotovitelka našeho územního plánu shledala nedůvodné, tyto podmínky 
k dalšímu veřejnému projednávání, řekla nám, že už je to konečná verze. Pane Richter a všichni, kteří máte 
nějaké připomínky k tomuto územnímu plánu, my víme už dnes, že schválíme územní plán, ale začneme 
okamžitě pracovat na jeho doplnění, toto schválení územního plánu je velice důležité z hlediska různých 
soukromých subjektů, obyčejných lidí, kteří potřebují začít stavět. Víme už dnes, že začneme hned pracovat 
na první změně územního plánu. Týká se to také zájmového území, které budeme tady dnes nějakým způ-
sobem Vám ukazovat ohledně možnosti nového náměstí jako takového. Paní Schwartzová nám jasně da la 
hotový územní plán a neshledala důvody k dalšímu veřejnému projednání. Čekali jsme také, že takové pro-
jednávání bude, ale nebude.  
Ing. Kuřitko: Chtěl bych se zeptat, co vlastně bylo v návrhu, můžeme to teď vidět? Dali jsme připomínky, 
nějak to bylo zhodnoceno, nevím, jak to dopadlo.  
p. Kopínec: Pane Kuřitko to nezáleží na nás, my jsme dostali hotový územní plán, který zpracovával pracov-
ník nám nadřazený. Je tady návrh tohoto územního plánu v tištěné podobě. Jestli budete chtít, klidně se 
přijďte podívat, ale připomínkovat jste mohli. Paní Schwarzovaná vyhodnotila veškeré připomínky a přistou-
pila k tomu, tak, jak přistoupila. Já teď nemohu tady rozporovat její rozhodnutí. Dnes je územní plán hotový 
v téhle podobě, co je. Jestli Vám nevyhověla, tak toto není v tuto chvíli na nás. Jestli to budete chtít připo-
mínkovat, tak v dalším kole.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0143/ZM/07/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zá-
kona, § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Vrbno 
pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 16, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, 
Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval: Ing. Petr Gross 
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3. Návrh umístění centra města 
Číslo materiálu: 0187/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

V 16:10 přichází pan Ing. Petr Gross. Zastupitelé jsou nyní v počtu 18 členů.  
 
 
p. Kopínec: Měl tady dnes být účastnen zástupce z Energoaqui, bohužel na poslední chvíli tento pán one-
mocněl. Proběhlo jednání, velice kladné jednání, kdy jsme se domluvili na základních věcech, které Vám 
budou dnes prezentovány. Tato vize budoucí možné podoby města, kdy nemáme centrum, netýká se to jen 
zájmového území kolem kruhového objezdu, jak bylo v minulosti, ale týká se to koncepčně podstatně větší 
části, velkého záboru pozemků Energoaqui jako takové. Chtěli jsme do toho vtáhnout soukromého vlastníka, 
protože se nemáme kam rozvíjet, nemáme své pozemky, abychom mohli nějakým způsobem rozvíjet cen-
trum města.  
Ing. arch. Barvíková: Na základě žádosti pana starosty o hodnocení stávajícího návrhu centra Vrbna,  jsem 
se pokusila o jeho zhodnocení, případně nějakou další myšlenku rozvoje centra města Vrbna. Začala jsem 
přemýšlet o fungování toho centra jako celku, o pohybu obyvatel, o lidech, kteří tudy projíždí na hory, aby 
měli důvod se zde vůbec zastavit.  Jedna z prvních myšlenek toho návrhu kolem rondelu byla, že ten prostor 
je fajn pro shromáždění většího počtu lidí, i když si všichni uvědomujeme, že je tady nějaké omezení dopra-
vy v případě konání velkých akcí, ale tím poloha a funkce tak nějak končí. Přemýšlela jsem o dalších mož-
nostech umístění toho samotného centra. Když se vrátím k původnímu návrhu, který se sestával z nějaké 
kruhové betonové plochy kolem rondelu, tak ten prostor byl otevřený, je exponovaný na všechny strany a 
jeho centrem ještě navíc projíždí auta a ta doprava je čí dál víc hustější. Žijeme v rychlé době a vyhledává-
me kladná místa k odpočinku a relaxaci. Vnímáme, že hory se zaplňují a začíná být méně míst, kde by se 
ten člověk mohl prostě schovat. Jsou kolem nás hory, lázně, výletní místa, to vše se kolem nás plní lidmi. 
Otevřený prostor náměstí nám nedává klid na nějakou relaxaci na nějaký odpočinek. Neberte o jako kritiku 
původního návrhu, jen uvádím svou myšlenku, na základě, které jsem začala přemýšlet dál. Zde vymezuji 
určité plochy, které logicky vyústily z myšlenek i minulého náměstí kolem kostel Sv. Michala, což bylo ná-
městí sice krásné, ale po přestavbě se nedá již využít jako náměstí a tady naznačuji linky od původního ná-
městí, které směřují pořád jakoby do jednoho centra. Tady máme MŠ, ZŠ, kostel a vše se soustřeďuje do 
jednoho jediného místa, kde je teď stávající infocentrum a pošta. Chtěla jsem najít místo, kde lidé mohou 
zrelaxovat, kde se mohou posadit na lavičku, do kavárny a mohou zrelaxovat. Je to pro mě velmi dobrá po-
loha, protože docházkově je to 0,5 kilometru na všechny strany dostupná, ale historicky je tady daná nějaká 
kolonáda, která v minulosti žila docela zajímavě, byl to pás zeleně se stromy a byla velmi využívána. Celý 
svůj návrh jsem postavila na této myšlence. V návaznosti na tu kolonádu je vytvořena plocha pro náměstí. 
Vidíme zde Penny market, který vzhledem k té naší poloze není plně šťastný, nicméně i ten jsem se snažila 
zakomponovat do toho návrhu. Principem je, aby ta kolonáda nebyla nikde nějakým způsobem přerušena, 
aby od rondelu až po bránu do Energoaqui byla souvislá. Největším problémem, který v tento moment na té 
kolonádě je, tak je vjezd do penny, který je hrozně frekventovaný. Můj návrh je vjezd do Penny marketu řešit 
zezadu. Na parkoviště by navazovala plocha tržnice, která by měla své zázemí, parkování a navazovala by 
na kolonádu. Kolonáda by jako ústřední centrum nebyla v žádné části přerušena. Veškeré zásobování toho-
to území by probíhalo zezadu. Nebráním se parkování na kolonádě, tak, jak je to teď. Určitě v nějakém ome-
zeném počtu, ale to parkování tady je třeba, parkovacích míst bude spíše přibývat, tzn. počítám i s tím, že 
nové domy, které by tady vznikly, by byly ošetřeny tak, aby měly dostatečnou kapacitu parkovacích stání. 
Samotné centrum je mezi dnešním Penny marketem a pár metrů za stávající poštou, to je šířka a do hloubky 
zasahuje di druhého pásu jeřábové dráhy. Ta dráha je v rámci toho návrhu počítá s tím, že jeřábová dráha 
by byla použita v rámci výstavby, sloupy by se nemusely bourat, byly by využity v rámci samotné výstavby.  
p. Kopínec: Jestli bych mohl ohledně těch jeřábových drah, stálo by šílené peníze je zbourat, takže je jedno-
dušší to zakomponovat do tohoto projektu.  
Ing. arch. Barvíková: Zatím je tady dán objem objektů, které by mohly být průchozí, co se týká náplně těch 
objektů tak tady se předpokládají kavárny, občerstvení, služby a v neposlední řadě 3 až 4 podlaží by byly 
byty, které by měli nádherný výhled na hory. Výška těch dnešních sloupů je asi dva a půl patra obytného 
domu. Další myšlenka je protažení vlakové dráhy z nádraží do centra. Vlak by přijel do centra, pak by se 
vrátil zpět na nádraží. V rámci té zastávky by mohlo fungovat napojení na BUS. Mohl by vzniknout i nějaký 
logický přestupní uzel. V návaznosti na náměstí tak plocha, která tady existuje až po řeku, tak to území má 
obrovský potenciál rozvoje. Prodloužila jsem tu část vlevo od náměstí, kde jsem se inspirovala původní zá-
stavbou Vrbna, vilami, které jsou na začátku města. Protáhla jsem tu trasu, kde je možná výstavba nějakých 
obytných, případně komerčních apartmánových bytů, kde i architektura by měla být sjednocena podél té 
kolonády.   
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p. Kopínec: Teď se bavíme hlavně o zájmovém území, které se rozléhá hlavně do areálu bývalého Dřevo-
kombinátu. Musíme si uvědomit, že letos bychom měli přebírat od TJ Sokol veškeré pozemky, co se týče 
hřiště a zázemí hřiště, ta myšlenka na rozšíření toho centra města by byla i tam. Mluví se tady spoustu let o 
víceúčelové sportovní hale, viděli bychom jí na místě hřiště, ale to je otázkou, jak se to zakomponuje do toho 
celkového rázu.  
Ing. arch. Barvíková: Jsem si vědoma toho, že vše se odehrává na území soukromého investora, kterého 
jsem navštívila za dohledu pana starosty. Prezentovala jsem svou myšlenku. Pan investor podpořil rozvoj 
této myšlenky a přislíbil spolupráci, pokud uvidí, že ta myšlenka má nějaký vývoj a podporu zastupitelů.  
Bavili jsme se o celém území firmy Energoaqua a v tomto náznaku je naznačena možnost dalšího postupu 
až směrem k řece. Bylo by ideální řešení, kdyby ta zástavba mohla pokračovat a měla nějaké logické návaz-
nosti. Prostor směrem k řece by byla zóna pro živnostníky, a co týká těsné blízkosti řeky, tak dle vzoru jiných 
i evropských měst by bylo ideální soustředit běžecké dráhy, cyklostezky, relaxační místa. Většinou jsou to 
území  v záplavové zóně, takže je dobré je využít takovýmto způsobem.  
p. Kopínec: To jednání s Energoaquou bylo v několika fázích. Když jsme se s paní architektkou bavili poprvé 
a byli jsme na té návštěvě, tak jsme jim poslali zákres území zájmového území, které bylo podstatně menší. 
Oni chtěli, ať zájmové území rozšíříme v rámci kolonády až nahoru. Původně jsme měli představu kolem 
pošty a blízkém okolí. Řekli nám, aby se to území rozšířilo kolem té kolonády, bylo by to pochopitelné a pěk-
né. Vyvstane otázka, kde na to město vezme, není to ve fázi, že by město vykoupilo všechny pozemky od 
Energoaqui. Předběžná úmluva, o které jsme se bavili, tak byla, že by do toho Energoaqua musela vstoupit 
jako developer se svými pozemky, s tím, že kdyby zastupitelstvo dalo zelenou a mohli jsme dále pokračovat 
v této studii, tak by se připravila smlouva, kde bude nějaká časová závěra, kdy nám Energoaqua ty pozemky 
podrží. Toto není práce na 2 na 3 roky na jedno funkční období nebo na 2. Je to na 10 až 20 let. Neměli 
problém ani s tou tratí vzadu, toto je potřeba dořešit. Oni jsou vlastníci jedné větve, druhou tuším mají Bis-
kupské lesy v užívání. Jsou to vize komplexní. Energoaqua byla natolik vstřícná, že nám vyjdou velice rádi 
vstříc, ale potřebují taky vědět, že nezůstane jenom u studie. Hned by se musela začít řešit první změnu 
územního plánu, protože v rámci současného nového územního plánu je to území pro průmyslovou zástav-
bu atd., jestli bychom mohli v tomto dál pokračovat, tak by to bylo v těch funkčních celcích.  
Ing. arch. Barvíková: Místo vzniklo nějakým logickým vyústěním originálního prvku, jako je kolonáda.  Je 
tady velká možnost využití „plonkovního“ území soukromého investora, které je nevyužito.  Toto je jen kon-
cept, který by se mohl dále rozvíjet na základě i Vašich podnětů. Jsme v první fázi, kde jsme se snažili vy-
členit plochu pro umístění nového centra, včetně přestupního uzlu vlak, bus za předpokladu prodloužení 
tratě do centra, toto by mělo být zpečetěno dohodou s investorem, že bude rezervovat část toho území. Dru-
há fáze je studie urbanistická a dopravní. Na základě, které se budou vytvářet  změny v rámci územního 
plánu. Pro tyto fáze je důležité mít zaměření území a železniční tratě. Je třeba bavit se a koordinovat se 
specialisty, mít podklady inženýrských sítí, abychom mohli ten návrh dotáhnout do konkrétnější podoby.  Pak 
by měla následovat třetí fáze,  to je investiční záměr, nemělo by tam docházet ke kolizím inženýrských sítí. 
Pak by byla vypracována nějaká finanční rozvaha a postup realizace.  
p. Kopínec: Nebude to o úzkém okruhu lidí, vznikla by pracovní skupina a veřejně by se to probíralo. Nemů-
že to zůstat na skupině 2 až 3 lidí. Mohl by tam být někdo z veřejnosti a odborníků, chtělo by to konzultovat 
s veřejností. Není to vize na rok na 2. Změnilo by to ráz kolem pošty, otevřelo by se to, řeší to celé centrum 
města ne jen kruhový objezd.  
Ing. arch. Barvíková: Zajímá mě váš názor a přijímám podněty.  
Ing. Kudelová: Ta myšlenka v původním územním plánu v první změně je zakotvena. Tehdy se tomu ještě 
říkalo městská zástavba, kdy se ten prostor vyčlenil. Energoaqua tehdy byla vstřícná té změně v územním 
plánu, protože ta představa byla v té zadní části ponechat nějaké podnikání, ale ten předek zahrnout do 
města, aby ta ulice hlavní nebyla jenom na jedné straně plot k hřišti a na druhé straně plot. Ten původní 
úmysl byl, ale jsem ráda, že teď se to posune o nějaký krůček dál. Energoaqua se o to začne zajímat, proto-
že to zvýší i hodnotu jejich pozemků. Určitě stojí za to, se do toho pustit a nezbývá než doufat, že majitel 
pozemků bude komunikativní a povede to k nějakému cíli a ne jen k tomu, aby do toho město vložilo pro-
středky a pak se zjistilo, že pak se to na něčem zaseklo. Nemám teď takový přehled o dotačních titulech, ale 
myslím si, že by bylo dobře to propátrat, protože už jenom to zaměřování a tady tyto práce, budou stát hod-
ně peněz.  
p. Kopínec: Určitě se budeme dívat i po dotačních titulech v rámci brownfieldu a ostatních věcí. Hrozně se mi 
líbí ten obchvat, jakoby zadem.  
Ing. Pravda: Více méně teď jste mi odpověděl na jednu otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to je jestli je 
udělána nějaká studie, co se týče hlavní cesty, protože když tam chceme vytvořit nějaké centrum a bude tam 
jezdit těch 20 tisíc aut, tak  to není ideální, takže tady už jsem slyšel odpověď. Další věc, na kterou se ptala 
paní Kudelová, tzn. zahrnout do toho pokud možno nějaké dotační tituly. Souhlasím s panem Grossem, je to 
super nápad, bylo to pojato opravdu velkoryse, chtěl jsem se zeptat, jestli je v této fázi rámcově, jak investič-
ně je to náročné? Jestli je v této fázi už nějaký model. Pochopil jsem, že se do toho půjde developersky 
s firmou, která asi má nějaké finanční a ekonomické zázemí, ale zda se jednalo s bankama atd. Jedna věc je 
něco na papíře a druhá věc je realita, jak na to sehnat peníze a uskutečnit to. 
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p. Kopínec: Momentálně není ještě ten objem financí znám. To by bylo v dalších kolech. Je nám jasné, že 
neseženeme ihned 20 investorů, který si tam každý bude stavět  dům.  Je to vize trochu velkorysá, zas si 
říkám, když s tím jednou nezačneme, tak s tím nezačneme nikdy. Budou to nemalé částky jenom zaměřit 
stávající objekty, budeme se to opravdu snažit s nějakých brownfieldů a dotačních titulů.  Viděl bych to 
v příštím roce někde na milionu korun, který by obsahovala nějaký ten balíček. Těžko se to teďka odhaduje. 
Chtěli jsme slyšet reakce, jestli do toho máme jít nebo ne. Nejdůležitější je zablokovat časově ty pozemky.  
Byl jsem mile překvapen vstřícností Energoaqui. Jednoznačně jim ty pozemky tímto záměrem zhodnotíme. Z 
druhé strany, když jsem byl u nich, tak jedno z jejich hlavních sídel je v bývalé Tesle v Rožnově pod Radhoš-
těm a když jsem viděl, jakým způsobem, to tam vedou, že skoupili tam ty pozemky, opravili haly, pronajímají 
haly atd. Samozřejmě to není jen o nich, budeme do toho muset vtáhnout více investičních subjektů.  
Ing. Gross: Myslím si, že tato celá akce je hlavně pro podnikatele, já pochybuji, že město by mělo vlastnit 
cukrárny a obchůdky. Tento projekt by se měl nabídnout tak nějak veřejně, aby se na tom podíleli podnikate-
lé, nechci říct z celé Evropy, ale určitě z Česka. Jak ten projekt bude atraktivní, tak podle toho se ti finančníci 
objeví.  
p. Kopínec: Dneska, co si budeme vykládat, ten turistický ruch je úplně někde jinde než byl třeba před 5 
nebo 10 lety. Beskydy jsou plné, začínají se plnit i Jeseníky, ale bohužel nemáme zázemí pro ty turisty. 
Vznikají tady různé kolonie typu Karlov apod., ale, jak říkala paní architektka, opravdu, když ten návštěvní 
projíždí tím Vrbnem, on se úplně nemá proč zastavit. Tohle si myslím, že je takový prvotní ten, co by mohl 
vzniknout. Podařilo se nám díky zastupitelům i všemu odkoupit infocentrum, které vlastně ukončilo svou 
činnost. Dneska už tam máme nějaké vize, jak by to mohlo fungovat, je tam i část té zahrady, jsou k tomu tři 
pozemky. V rámci toho by se to pomalinku mohlo rozšiřovat. Je to samozřejmě na rozhodnutí zastupitelstva, 
je to o širší diskuzi, jestli tam koupit třeba nějaký pozemek.  
Ing. arch. Barvíková: Jak se mluvilo o zatáhnutí podnikatelů do toho záměru, to je samozřejmě v pořádku, 
ale myslím si, že pokud to bude myšlenka města a město se bude snažit tu myšlenku nějakým způsobem 
dát dohromady, tak by si mělo udržet i ten ráz té myšlenky, tzn. regulovat to území podle té své studie, aby 
se to ve finále nezvrhlo v nějaký velký developerský projekt, který nebude mít svou regulaci. Ráda bych Vám 
ukázala příklady ze Slovenska. Může to být architektura příjemná oku.  
Ing. Gross: Měly by se zde použít klasické materiály jako dřevo, kámen, možná sklo. Mělo by to mít ráz pod-
horských měst jako třeba v Rakousku nebo Německu.  
p. Jaškovský: Já bych si jen dovolil navázat na pana Grosse, mě se strašně líbí ty obrázky, byl bych rád, 
kdyby se pak z toho náměstí nevytvořila dlaždicovitá nebo betonová plocha, protože víme, a cítíme to všich-
ni, že teploty se nám každým rokem zvedají a tak, jako to udělala Opava na Horním a Dolním náměstí, jako 
to udělala Ostrava s Masarykovým náměstím, že z toho vytvořili betonovou plochu. Takže to je jen taková 
poznámka.  
p. Kopínec: Samozřejmě toto nechceme, my jsme horské městečko, kde chceme mít trošku klidu, chceme 
mít trošku zeleně, chceme mít třeba vodní prvek v rámci kolonády, ale to jsou věci, které se můžou vypraco-
vat. Nejsme nějaká industriální zástavba, ale horské městečko.  
p. Janků: Ta myšlenka se mi velmi líbí, bylo jich v minulosti několik, takže bych byla ráda, kdyby se už někte-
rá dotáhla dokonce. Zmínka o tom, že se tam nechají betonové sloupy, mě také zaujala, protože jsem viděla 
studii studentky, která je spojila skleněným mostem, a vznikl tam vyhlídkový prostor. Takže to určitě podpo-
řím.  
p. Kudela: Chtěl jsem se jen zeptat, má se tam vytvářet zóna na relax, tak jestli se při tom jednání se zjistilo, 
to překladiště dřeva biskupů, na jak dlouho to mají? 
p. Kopínec: To je jejich pozemek, to by nám ani až tak nevadilo. Ta komunikace a trať by to nějak odstínila, 
takže kdyby se tam dal nějaký zelený prvek. Jsme tady v horské oblasti.  
Ing. Venuše Komárková-Kinská, PhD.: Na vyzvání tedy odpovím nejen na tuto otázku, ale připojím i svůj 
názor na prezentovanou studii. Předmětný pozemek je ve vlastnictví Biskupství Ostravsko opavského, Bis-
kupské lesy nejsou právnickou osobou, takže majitelem je právě přímo biskupství, Biskupské lesy jsou pou-
ze odborem, které spravují a obhospodařují na lesním majetku biskupství a taktéž užíváme tento předmětný 
pozemek. Když pozemek přecházel do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, tak se samozřejmě jed-
nalo s bývalým vedením města, nastínili jsme i to, že to hospodaření a manipulace dřevní hmoty bude mít 
určitý ráz, myslím si, že dohody jsme neporušily. Možná, že jste si někdo všimli, že tam vzniklo nové oploce-
ní, kolem toho pozemku, není to finální stav, ty velkoformátové tabule jako výplně toho oplocení budou pole-
peny velkoplošnými fotografiemi. Je to předmětem grafického zpracování, protože máme takovou myšlenku, 
že to bude scénář, který můžeme shrnout do názvu „Život lesa“, to se samozřejmě ještě bude zpracovávat. 
Asi navážu na pana starostu, ta myšlenka, která je tady prezentována, se mi osobně velmi líbí. Jsem lesák, 
takže zeleň, nejen v lese, ale i veřejná zeleň je pro nás, jako pro lesáky velmi důležitá a vy kdo sledujete 
bezprostřední okolí Vrbna, které se ještě před 5ti lety dalo nazvat tím, že Vrbno se koupe v moři lesů, tak já 
s politováním musím konstatovat, že lesní porosty jsou teď pod velmi silným atakem kůrovcové kalamity, 
která je nějakým sekundárním nebo primárním činitelem, který se připojil k postupnému oteplování. Chtěla 
bych navázat na to, že ty myšlenky, které tady padly i od pana Grosse, že by nově vznikající náměstí a cen-
trum města mělo mít naprosto jasný charakter. Paní architektka řekla, že by měla být tato zóna pod přísnou 
regulací města a já to jen podporuji, protože jsem také viděla nejeden kout Evropy a jsme podhorské město, 
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a tak, jak bylo vidět na  těch historických fotografiích a i na těch nově prezentovaných ze Slovenska, tak 
jasný prvek veřejné zeleně a jasný prvek vody tam nemůže chybět. Jinak ty zóny nebudou mít to, co se od 
nich očekává a lidé se tam nebudou držet a nebudou je vyhledávat. Ještě k té veřejné zeleni, já jsem možná 
vždy takovým tím rýpalem, co se týká stavů a týkalo stavů městské zeleně. Veřejná zeleň je velké téma, 
které někdy zůstává na okraji, je to samozřejmě finančně náročné, je to téma, které je náročné na trvalou 
udržitelnost a péči a zdálo se mi, že to bylo ve Vrbně opomíjeno. Kolonáda, která je výrazným prvkem, jak 
řekla paní architektka, je výrazným prvkem hlavně proto, že vede jako centrální komunikace přes Vrbno, ale 
byla doplněna právě tou veřejnou zelení. Vraťme se k těm myšlenkám, dejme zeleni jednotnou dlouhodobou 
koncepci. Měla by to být koncepce jednoduchá, která by reflektovala všechny přírodní stanoviště, které se 
kolem Vrbna nacházejí. Řekli jsme jako Biskupské lesy i já osobně, že jsme ochotni, pokud bude město po-
třebovat, pokud bude ze strany města zájem, my jako lesáci jsme připraveni určitě tyto myšlenky, co se týká 
veřejné zeleně pomoci s nimi, pomoci metodicky, radou, tak aby ten finální výsledek stál za to.  
p. Súkup: Město mělo náměstí, náměstí na těch historických fotkách kolem toho kostela, jasně ukazovalo, že 
dneska by to bylo velmi pěkné náměstí, ale bohužel s tím už nelze nic dělat. Zvolené místo na nové náměstí 
je opravdu teď to nejoptimálnější, a když se postavíte do těch míst kolem pošty a rozhlédnete se kolem, tak 
opravdu ty hory kolem dokola máme jak na talíři. Úžasná věc řešit to obchvatem. Víte, že v minulosti, se 
mluvilo o tom, že pozemky Energoaqui jsou v prodeji, že by bylo dobré toho využít a vlastně řešit i nové cen-
trum města. To co vymyslela paní Ing. arch. Barvíková je naprosto to, s čím já jsem se souznil v tom oka-
mžiku, kdy jsem viděl první náčrt a myslím si, že opravdu to město to potřebuje a už jsem zaslechl milion 
korun na příští rok, já budu zase z těch, který říkám Vám zastupitelé, kdybych byl na vašem místě, tak bych 
to viděl jako naprostou prioritu a ty první kroky tzn., aby se určily inženýrské sítě, kde všude, co bude. Do 
toho bude třeba vložit peníze atd. Aby to potom nebylo o tom, že něco bylo slíbené, že všechno pořídíme za 
nějaké nízké částky, ale rozjeďme tu záležitost, pokud s tím budete souhlasit. Doporučuji, abyste to brali jako 
prioritu, protože to bude záležitost na roky, ale aby se toho někteří, včetně mě, dožili.  
p. Pechal: Samozřejmě toto, co vidíme je perfektní, mělo by se to uskutečnit, trošku mi to kalí taková věc, že 
opravdu ta hlavní cesta, ta kolonáda je tak hlavní, že nám to zásobuje Husqvarnu, bude to zásobovat na 
Dřevokombinátě tu zónu, takže pro mě je prvotní objezd, který půjde ke kolejím a bude odbočovat doleva za 
sklárnou, aby to byla komunikace, která snese všechnu tu nákladní dopravu, která se odkloní do těch zón a 
tím pádem zůstane opravdu do 3,5 tuny. Toto si myslím, že je hlavní, protože jak budeme sedět na té kolo-
nádě v kavárně, jak si to dovedu představit a kolem pojede jeden kamion za druhým. Je pro nás dost stěžej-
ní tady ta obchvatová cesta, aby byla natolik pomocná, aby snesla tu těžkou dopravu.   
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4. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0189/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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5. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0190/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
 

 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 7. jednání v 17:06 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC 
 starosta města 
     v.r. 
 
 
 
 
 
 Rudolf Kudela Pavel Kamenský  
 ověřovatel      ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 21.10.2019 a podepsán ……………………………………………. 
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