2. kolo hlasování ke Koperníku
Občané se mohou vyjádřit k variantám korespondenčně od 7. do 17. 12. 2020 tím, že
odevzdají vyplněný hlasovací lístek do schránky na hasičárně nebo hlasováním přes online
formulář na webu spolku Los Vesinos (www.losvesinos.cz) či Komise MČ Chomoutov
(www.chomoutov.eu).

V čem jsou oba návrhy shodné?
Oba návrhy respektují rámec projektu „Koperník – trochu jiná náves“ podpořeného Nadací
Via. Jeho cílem je vytvořit se zapojením občanů prostor pro hromadné akce i pro každodenní
malá sousedská setkávání. Architektka dále pracuje s výstupy z květnové ankety a z prvního
setkání s občany v září 2020.
Oba návrhy shodně obsahují zázemí pro kulturní vystoupení (altán) a výsadbu dřevin
(stromů a keřů) – vždy jde o kombinaci liniové a skupinové výsadby. Výsadba přinese
požadovaný stín v horkých měsících, odstínění pohledů a hluku pro sousední domy a dle
současných trendů též zlepší mikroklima i vodní poměry plochy. Na doporučení odboru
zeleně nelze vysazovat dřeviny s velkými měkkými plody (např. třešně).
Z důvodu legislativy je možné užívat prostor ohniště jen neoficiálně.
Posezení je nyní řešeno jen jako součást altánu. Je však možné později umístit mobilní prvky
(kameny, dřevěné hranoly) či stálé lavičky podél mlatových cest či chodníku.

V čem se liší?
Varianta A
Varianta A nabízí volnou středovou plochu, což poskytne prostor pro konání stávajících
hromadných akcí, ale také umožní volný pohyb či sport na travnaté ploše. Nově je vložen
mlatový okruh po obvodu plochy, který naplňuje potřebu dobré přístupnosti plochy (pro
děti, seniory, kočárky) a zvýší frekvenci užívání např. i za vlhkého počasí.
Altán s posezením a pódiem je zde otočen do volného prostoru.
Je zde též menší klidová zóna s místem pro sochu či totem, kterou v půlkruhu lemuje
výsadba z lísek.
Osazení této varianty obsahuje jen dřeviny, tedy vyžaduje relativně menší péči. Centrálním
druhem je buk - statný strom symbolizující sílu. Liniová výsadba při cestě k industriální zóně
je osazena druhy jako je dub letní, javor babyka a lípy. Pod nimi je pásmo různých druhů
keřů, které zabrání volnému vstupu na přilehlou silnici s častou nákladní dopravou a tím zvýší
bezpečnost uživatelů plochy, zvláště malých dětí.
Při ulici Hrachoviska je navržena jen travnatá plocha tak, aby prostor zůstal přirozeně
propojen s vedlejší plochou s dětským hřištěm.

Varianta B
Varianta B akcentuje na ploše přírodní prvky, často jedlé. Altán s posezením a pódiem je
umístěn v rámci skupinové výsadby z ořešáků, jedlých kaštanů, jeřábu sladkoplodého a lísek.
Hlediště i prostor pro diváky mají být částečně zastíněny těmito stromy.
Na ploše dále navrhuje kruh z okrasných třešní, které na jaře kvetou plnými květy bez
následných plodů.
Podél ulice Hrachoviska je navržen souvislý barevný květinový pás. Součástí květinového
pásu mohou být sezónní umělecké instalace.
Stálá socha u křižovatky je umístěna tak, aby pohledově dominovala obytné ulici.
Liniovou výsadbu podél cesty k industriální zóně tvoří jednodruhová výsadba z lípy velkolisté,
s vícedruhovým podrostem keřů (žlutě kvetoucí zlatice, po té kvetoucí vajgélie, kolkvície a
ruje vlasaté).
Zůstává k dispozici původní cestička. Do budoucna lze umístit klasický dlážděný chodník.

