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Životní prostředí
Výsledky

Vize a plány

Naše kroky jsme vždy posuzovali z hlediska dopadů na životní prostředí. Zateplovali jsme proto mateřské školky,
školy a městské byty a snižovali jejich
energetickou náročnost. Na magistrátě
jsme zavedli program „Zelené úřadování“ a konečně také třídění odpadu,
úsporný tisk. PET láhve jsme nahradili
vodou z kohoutku. Vysadili jsme mnoho
nových stromů a keřů na území města
i za jeho branami. Obnovovali jsme aleje podél cest, pečovali o městské parky
a rozdávali mezi občany kompostéry.

Plná podpora péči o vzrostlou zeleň
i novou výsadbu ve městě a jeho okolí
Budeme vysazovat zeleň do krajiny. Obnovíme aleje podél cest, budeme vysazovat ovocné stromy a vytvoříme z dnes
pusté zemědělské krajiny příjemnější
místo pro pěší i cyklisty. Samozřejmě
zajistíme odpovědnou péči také o stromy ve městě a za ty pokácené adekvátní náhradní výsadbu.

Rozpracováno
Vznik komunitních zahrad. Nevyužité zahrady v majetku města hodláme
nabídnout občanům a spolkům, kteří
je dokážou lépe využít
Ve městě se nachází pozemky a zahrady, které jsou bohužel nevyužívané, což
je škoda. Chceme je proto nabídnout
občanům a spolkům, kteří je dokážou
využít lépe.
Potírání pachatelů černých skládek
(spolupráce s Městskou policií)
Ačkoliv Opava nabízí velmi dobré podmínky pro třídění odpadu ve sběrných
dvorech, stále zde vznikají černé skládky. Abychom jejich dalšímu vzniku zabránili, zavedeme v místech, kde se nejčastěji objevují, fotopasti.

Rozvoj sběrných dvorů a kompostovacích programů, další kolo kompostérů pro zahrádkáře
V odpadech je bohatství a proto je
chceme především využívat a co nejméně vyvážet na skládky. Chceme upravit
otevírací dobu sběrných dvorů a lépe
ji přizpůsobit potřebám občanů. Dále
nebude možné, aby se ve sběrných dvorech vytříděný odpad od občanů znovu
mísil dohromady.
Účinnější postih spalování odpadu
v lokálních topeništích
Využijeme městské policie a veškerých
zákonů, protože nám jde především
o zdraví naše a našich dětí.
Účinnější čištění odpadních vod
ve městě i v městských částech
Dobudujeme kanalizace v městských
částech a tím zlepšíme i čistotu našich
řek a potoků.

Plná pozornost protipovodňovým
opatřením
Dokončíme protipovodňové opatření
ve Vávrovicích a zrealizujeme protipovodňová opatření v zemědělské krajině
okolo města.
Žádný pronájem městských lesů,
jsou bohatstvím tohoto města už
od středověku. Místo spekulací dlouhodobá péče o jejich obnovu
V městských lesích zavedeme principy
šetrného hospodaření.
Příspěvek na kastraci volně žijících
koček, stop zbytečnému vraždění
koťátek
Zbytečné zabíjení narozených koťat, pohazování koťat za hranicemi města či
na sídlištích a nadměrné rozmnožování
kočičí populace řeší řada měst v České
republice tzv. „kastračním programem“.
Kastrace částečně hrazené městem
jsou rovněž účinným prostředkem v boji
s toulavými kočkami na území daného
města. Program velmi dobře funguje
například ve Zlíně, v Jablonci nad Nisou, v Otrokovicích a dalších městech.
Setkává se s čím dál větším zájmem ze
strany obyvatel. Chovatelé, kteří nechají
své kočce nebo kocourovi provést kastraci, mohou město požádat o příspěvek.
Kočky i kocouři však musejí být volně žijící. Majitel je nesmí chovat pouze v bytě.

