20 otázek Petičního výboru Císařovy nové (zahradní) šaty
k autorům projektu NCZK
1.

Proč a kdo rozhodl o zařazení projektu do kapitoly „vzdělávací projekty“ namísto „prostá
rekonstrukce památek“ a tím snížil výši finančních prostředků, které mohly sloužit k obnově
zahrad? Přestože i v projektech "prosté obnovy" jsou peníze převážně na investice, tak se aspoň
nemusely budovat kanceláře a výstavní prostory? SLEZÁK

2.

Kdo a proč propásl termín, kdy bylo možné zjednat nápravu, a postavil tak partnera projektu –
město Kroměříž – před hotovou věc? SLEZÁK

3.

Nejsme naivní, že by šlo zrealizovat všechno, co zahrady potřebují - obzvlášť v rámci projektu
NCZK. Ten už považujeme z velké části za promarněnou šanci. Je ale důležité, aby se navazující
projekty nedostaly do stejné situace. Jak se bude pokračovat dál? SLEZÁK

4.

proč má být největší investicí rozsáhlá a nákladná přestavba zahradnictví v obou zahradách, ačkoli
stávající jsou podle provozních zaměstnanců vyhovující? Proč se z dotace musí dělat věci, které
pro zahrady nejsou prioritou? ZATLOUKAL

5.

proč se buduje přednáškový sál a výukové prostory za cenu kontroverzní přestavby vstupního
objektu Květné zahrady, když by k tomuto účelu bylo možné využít stávající prostory na zámku
nebo v dostupných institucích v rámci města jako partnera projektu? Nebylo možné využít
chátrající objekt arcibiskupské sýpky, vzdálený od Květné 100 metrů? SLEZÁK

ad Podzámecká zahrada :

6.

je pravda, že se v Podzámce nevysadí jediný strom, navzdory dendrologickým posudkům, které
varují před postupným přirozeným odumíráním zahrady v horizontu cca 20 let? V situaci, kdy
stárnoucí porost začíná být i rizikem pro návštěvníky zahrady? Je v JOPu počítáno s navazujícím
projektem na obnovu zeleně? Pokud ne, proč? ZATLOUKAL

7.

co přinese váš projekt části kolem Pompejské kolonády s kašnou? SLEZÁK

8.

kdy se v Podzámecké zahradě vyřeší vodní hospodářství a rozvody vody? Počítá se s investicí
v tomto směru z dotace? Bude možné v rámci projektu provést modernizaci systému stavítek?
Bude se investice týket ochrany břehů? Pokud ne, proč? SLEZÁK

9.

jsou v plánu elektrické a vodovodní přípojky ke kašnám? Pokud ne, proč? SLEZÁK

10. můžete se jasně vyjádřit, jaké máte záměry s oblíbeným zookoutkem a zvířaty v Podzámecké
zahradě? Vyjádření pana Zatloukala jsou protichůdná a občané tuto věc sledují s velkým
znepokojením. ZATLOUKAL
ad Květná zahrada:

11. proč se „neopraví“ více zelených stěn ve Květné zahradě? Jak jste uvedli, od roku 2007 se
pozoruje a vyhodnocuje zásah do zelených stěn. Po dvou letech není schopen nikdo udělat závěr
a předepsat postup obnovy stěn? ZATLOUKAL
12. ve svém tiskovém prohlášení píšete: „místo bývalého Králičího kopce bude vyhrazeno pro
volnočasové aktivity především maminek s dětmi“. Co tím přesně myslíte? Jste si jisti, že
původním uměleckým záměrem tvůrců barokní zahrady bylo použít Králičí kopec jako dětské
hřiště? ZATLOUKAL
13. proč se nevyužije šance definitivně vyřešit zásobování Květné zahrady vodou, když i město
vyjádřilo ochotu ke spolupráci? SLEZÁK

14. proč se nenajdou finanční prostředky na obnovu Rotundy? Proč se alespoň technicky nezhodnotí
ochrana vnitřního klimatu Rotundy tak, aby se budoucí restaurátorské práce prováděly, třebaže za
několik let, už v připraveném prostředi? SLEZÁK
15. proč není Holandská zahrada řešena komplexně podle stavební dokumentace doc. Kuči, jak bylo
prezentováno na výstavě v obrazárně r.2004? ZATLOUKAL

16. proč se neuchopila příležitost oživení a záchrany Sýpky a jejího bezprostředního okolí, které se
svým charakterem a návazností na Květnou zahradu k využití přímo nabízí ZATLOUKAL

17. kdo bude v NCZK školit a koho? Má NPÚ tyto pracovníky? Z čeho se bude provoz platit?
KŘESADLOVÁ

18. Potřebují zahradníci další školící centrum, když máme celkem nedaleko dvě odborné fakulty
MZLU Lesnickou v Brně a Zahradnickou v Lednici? Co je budou v NCZK školit nového a
jiného, co jim nedá školní vzdělání a co nenabízejí tyto instituce? KŘESADLOVÁ

19. jaká je ekonomická udržitelnost projektu? Je pravda, že se počítá s pravidelným příjmem z exkurzí
žáků mateřských škol apod.? Jaká by měla být výše vstupného, kdo je bude platit? Rodiče?
Město? Kraj? Co když žáci a studenti nepříjdou? SLEZÁK
20. V tiskovém prohlášení z 12.5. píšete: „snahy o vržení stínu pochyb na Projekt NCZK považujeme
za zcela účelové a vykonstruované“ V čem spočívá účelovost a vykonstruovanost výše uvedených
otázek? Proč před půl rokem na besedě s občany členové týmu uváděli občany města v omyl?
Proč tento omyl ještě v průběhu roku v novinových článcích opakovali? ZATLOUKAL

Petiční výbor:
Plintovič, Milotová, Fencl, Sysel, Zazula, Kreml

