Petice proti výstavbě VTP v lesoparku u Myslivny
Lesopark u Myslivny je hlavním porubským místem odpočinku. Nejsme proti rozšíření VTP, ale jeho
umístění na Myslivnu, které by tuto jedinečnou oblast nenávratně znehodnotilo. Proč?

Fakta vyplývající z Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) vypracovaného v r. 2012
•

nutnost vykácet les v rozsahu zhruba 0,8 ha, což odhadujeme na cca 200 vzrostlých stromů

•

dojde k záboru 18,40 ha zemědělské půdy převážně vysoké bonity (třída ochrany I-II)

•

pěší a cyklistické stezky jsou navrženy podél páteřní komunikace, pouhé tři metry od rušné cesty

•

předpokládaná intenzita dopravy je cca 8160 aut denně (vybudování až 3769 parkovacích míst)

Pro obyvatele bude VTP na Myslivně znamenat
•

významný nárůst dopravy v oblasti, včetně okolí Fakultní nemocnice (cesta u dětského pavilonu)

•

celkové zhoršení ovzduší, nárůst hluku a světelného smogu (nedaleko hvězdárny a planetária)

•

výstavba VTP promění oblast na mnoho let na jedno velké staveniště (čtyři etapy do r. 2025)

•

ztrátu pole, které nyní izoluje lesopark od městské zástavby. Jeho zastavěním dojde k zásadnímu
zhoršení využití i přímo nedotčeného lesoparku pro sport a relaxaci. Když přičteme svedení
dopravy, je zřejmé, že bude nenávratně ztracen zcela klidový charakter lesoparku u Myslivny

Proč věříme, že nic není definitivně rozhodnuto
•

MO Poruba opakovaně a kategoricky odmítala snahu Magistrátu o výstavbu VTP na Myslivně

•

před volbami deklarovaly závazek chránit rekreační charakter Myslivny ČSSD, ANO i Ostravak

•

za pět týdnů jsme získali přes 6000 podpisů (voleb v Porubě se aktivně zúčastnilo 15000 voličů)

•

stávající VTP není naplněn a musí být dotován, přestože se nachází v blízkosti VŠB i lesa

•

dotazem na Magistrát jsme zjistili, že nebyly uzavřeny žádné smlouvy s investory v novém VTP

Jako obyvatelé proto od svých volených zástupců požadujeme
•

zachování klidové lokality Myslivna pro sport a relaxaci (změnu územního plánu)

•

nalezení jiné lokality (brownfieldy / rozšiřování VTP dále na Opavu / místo porubské Vozovny)

•

zevrubné informování o projektu a vyvolání celospolečenské diskuze se zapojením občanů

POKUD S NÁMI SOUHLASÍTE, PODPOŘTE NÁS SVÝM PODPISEM !
Seznam podpisových míst, petiční archy ke stažení a další informace – lesoparkporuba.cz

