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Souhrn připomínek občanů k architektonické studii Revitalizace centra obce
Nový Malín
V průběhu připomínkového řízení se sešly názory od více než 40 občanů. Připomínky
byly ústní, písemné, přes mailovou korespondenci či diskuzní fórum. Některé se
opakovaly, některé byly velmi konkrétní a jiné naopak, některé nebyly příliš
pochopitelné. Děkujeme všem občanům za projevený zájem a jejich připomínky.
Přinášíme souhrn všech názorů a připomínek, které jsme se pokusili rozdělit podle
jednotlivých lokalit. Připomínky budou projednány s projektantkou, ing. Remešovou,
stavební komisí a vedením obce. Pokud to bude možné, budou připomínky
zapracovány do studie. Je však třeba si uvědomit, že nepůjde vyhovět všem občanům,
např. proto, že některé připomínky si již nyní vzájemně odporují. Konečné slovo o
podobě dokumentace bude mít zastupitelstvo obce. Takže nyní k jednotlivým lokalitám:
1) Památník obětem vypálení Českého Malína
- nechat od zadní stěny odstup 3-4 m, nedávat přímo do památníku žádné
dřeviny
- odstranit stávající ze tří stran vedené ohrazení kolem památníku a zhotovit
kolem něj ozdobné, kovové hrazení ve výšce max. 100 -120 cm, kdy z čela
od obecního úřadu by byla dvoukřídlá kovová branka
- památník by byl vyvýšen nad terén pouze 10 cm, případně by byl zcela
v rovině s terénem (dlažbou)
- posunout památník dozadu
- ponechat vrby
2) plocha okolo Památníku obětem vypálení Českého Malína
- stromy podél silnice ke hřbitovu ponechat v souvislém pásu zeleně, příp. je
dát po dvou do ostrůvků
- srovnat terén od zrušených parkovacích míst po komunikaci na Krásné na
stejnou nivelitu, obchůzný chodník řešit zámkovou dlažbou
- výškový rozdíl vyrovnat zídkou výšky cca 2,5m, chránící areál před vnějším
hlukem, zvnějšku dát popínavé rostliny
- zrušit květinový záhon s magnólií, namísto něho udělat koutek pro děti s
rodiči (lavičky, pískoviště, hrací prvky)
- od jinanu po předposlední řadu plánovaných stromů udělat 6m široký
květinový záhon se zakomponovaným vodním prvkem
- ponechat souvislé oboustranné trávníkové pásy – u pomníku, a ne pouze
navržené izolované čtverce
- vedle trávníku zrušit parkovné plochy u silnice, ponechat zde pouze
chodníček
- nemá smysl dělat vodní prvek – vandalismus
- zachovat významné vzrostlé stromy, jinan dvoulaločný a vrby
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3) plocha mezi památníkem a Rychtou (ne plocha před památníkem)
- do centra umístit fontánu, příp. sochu do paní Koverdynské a prolézačky
- okolo zelený pás, lavičky a stromy vejčitého tvaru
4) restaurace Rychta
- za restaurací ponechat volnou plochu – nedávat dva stromy
- zrušit strom u zadního pravého rohu Rychty, tím bude zajištěn prostor pro
atrakce v rámci hodů
- zmenšit parkovací plochy
- více parkování u restaurace - společné i pro úřad
- zrušit z pravoboku Rychty všech 12 parkovacích míst a o to rozšířit hlavní
plochu k památníku
- více zeleně – 3 méně vzrostlé stromy mezi stávající zahrádkou a novým
parkovištěm u hlavní komunikace
- monolit masivní vydlážděné plochy narušit zelenou plochou, (trávník, ev.
vodní prvek)
5) obchod Hruška
- zamezit průjezdu aut, zaslepit zeleným pásem, keři apod.
- více zeleně – stromy
- u č.p. 122 ponechat 0,5 m zelený pás mezi dlažbou a domem
- parkovací místa před obchodem pouze pro návštěvníky obchodu a rezidenty
6) okolí kostela
- slepé uličky za kostelem vydláždit až ke vjezdům do RD
- nedláždit cestu kolem kostela
- od silnice dostavět původní kamennou zeď (nízká symbolická zídka
z přírodního kamene)
- obnovit na zdi kostela (směrem k silnici) náhrobky zdejších významných
osobností
- č.p. 144 - nedávat pruh kostek přes hlavní silnici
- vstup ke kostelním dveřím by měl být řešen monumentálnějším způsobem
(obloukovité, ke vstupu se zužujícím schodiště)
7) restaurace Holba
- ponechat zelený pás u zahrádky (mezi parkovištěm a zahrádkou) např. pro
umístění herních prvků, stromů apod.
- zamezit průjezdu aut, vymezit parkoviště od hlavní cesty zeleným pásem
- více zeleně
- vyznačení parkovacích ploch
8) obecné připomínky
- více zeleně
- dětské herní prvky
- dětské hřiště
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dopravní hřiště
lavičky z pevného materiálu proti rozbití
lavičky upevněné proti odnosu
zvážit praktičnost umístění zemních svítidel
pojmenování centra obec – Frankštátské náměstí
nedělat vnější chodníky ze žulových kostek
vytvořit místo křižovatky nový centrální prostor - jakoby průjezdné náměstí
(celé v různých nových dlažbách bez stávající průjezdné asfaltové silnice)
řešení dešťových vod
ubrat parkovací plochy
zastavit práce na návrhu a počkat až na rok 2014 (po volbách)

Na základě obdržených připomínek zpracoval Miroslav Podhajský

V Novém Malíně 11. září 2012
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