1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Zvyšit „rekreační kvalitu“ veřejné zeleně, parků a hřišť
v intravilánu města i cest a pěšin na jeho periferii.

2. Cíl námětu:

Koncepce tvorby veřejné zeleně by neměla podléhat módním vlivům, ale měla by vytvářet odlehčující a
příjemné prostředí pro občany, kteří ji denně využívají.

Životní prostředí se neskládá jen z hlavních ulic a veřejných prostranství či parků ve městě, ale i z ulic na jeho
periferii mezi průmyslovými areály, sklady a dalšími objekty a z cest a pěšin podél nich, které občané užívají.

3. Obsah:
Modřice jsou civilizačně mimořádně přetíženou lokalitou, v krajině prakticky bez lesů, navíc
v dešťovém stínu a v poměrně velice teplé jihomoravské oblasti. Proto zde má veřejná zeleň
daleko významnější poslání, než v příznivějších lokalitách a dopady postupného oteplování JSOU
a BUDOU méně příjemné, než jinde.

Veřejná zeleň by měla plnit následující funkce:
A – bohatým olistěním zachycovat stále se zvyšující prašnost
B – v horkých letních měsících poskytovat stín
C – odpařováním vody z listů ochlazovat okolní prostředí
D – velkými zelenými plochami uklidňovat mysl
E – částečně tlumit a rozptylovat vnímání dopravního hluku
Uvedeným požadavkům vyhovují především tradiční vzrostlé stromy (lípy, javory, břízy, duby, jírovce,
jasany a další) s vhodným rozptýlením keřů. Výsadby z poslední doby, jako málo olistěné kultivary
či „nízké stromky“ na Komenského ulici však popisované přínosy nemohou poskytnout.
Na hřištích a v parcích by měly být tabulky s oznámením, jak často se provádí kontrola stavu areálu
a kdo za pořádek zodpovídá. Takové umožnění veřejné kontroly by mělo zvýšit kvalitu údržby.
V okrajových částech by mělo město více rozvinout spolupráci s příslušnými vlastníky pozemků
ve směru případně i společnými silami zajistit údržení alespoň trochu přijatelného stavu (například
nepořádek a vzrostlé vysoké plevely při okrajích ulice Tyršova či při staré silnici k Hypernově,
neposečená vysoká tráva podél Svratky, neumožňující bezpečný průchod po pěšinách a podobně).
4. Předkladatel námětu

občan:
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5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město
- vlastníci pozemků

