majetek města

zelená se Aš
Město se nachází v krásné přírodě v blízkosti hor. Má dostatek přírodních zdrojů a aktivně
se připravuje na klimatickou změnu. Město podporuje elektromobilitu a alternativní
paliva a se zaváděním inovací v oblasti energetických úspor začíná u svých budov.
Hranice jsou v pojetí naší vize zelené a oblast je ideální pro využití alternativních
a chytrých řešení, proto se nebojme hranice překonat a být inspirací pro další města.
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Prostředí v Aši a okolí je ve srovnání s jinými městy
v České republice velmi kvalitní, a to díky poloze
v přírodních parcích Smrčiny a Halštrov. Na území Aše
nebo v jejím okolí se nachází i národní přírodní památka
Bystřina – Lužní potok, několik zvláště chráněných území,
památné stromy, evropsky významné lokality a další
významné přírodní prvky.
Město Aš v minulosti investovalo významné finanční
prostředky do rozvoje a modernizace technické
infrastruktury (zásobování vodou, plynem, elektrickou
energií a kanalizace) včetně jejího doplnění o moderní
prvky. Výhodou je, že mnohé investice probíhaly
koordinovaně, což se pozitivně projevuje také v nákladech
na její údržbu.
Přestože je technická infrastruktura stabilizována, je
ji zapotřebí s ohledem na budoucí záměry města dále
rozvíjet. Vhodné je přitom využít konceptu Smart City,
pro který by však město mělo stanovit dlouhodobou
koncepci, aby tyto investice byly účelné a městu
přinášely reálné přínosy.

Naše závazky
— Zmapujeme energetickou náročnost našich budov a budeme ji aktivně snižovat.
— Budeme motivovat občany k aktivní péči o zeleň v jejich okolí.
— Budeme usilovat o vytvoření pilotního projektu chytrého bydlení, jako alternativu pro rodiny.

Žádoucí je pokračovat v revitalizaci městské zeleně
a parků, které jsou důležitou součástí veřejného prostoru
a mají přímý vliv na vnímání atraktivity města obyvateli

a návštěvníky. Velkou proměnou prošly např. sady Míru,
které nabízí obyvatelům široké využití pro kulturu
nebo volnočasové aktivity.
Město má zpracován plán odpadového hospodářství,
ve městě probíhá pravidelný sběr komunálního
odpadu, tříděného odpadu, bioodpadu, nebezpečného
odpadu, textilu, kovového odpadu, objemného odpadu
a potravinářského oleje. Hospodaření s odpady
a maximální třídění odpadů, případně jejich energetické
využití budou do budoucna dalšími důležitými faktory
rozvoje v této oblasti, kdy se město může zaměřit
i na místní zpracování odpadu.
Rizikem, na které je nezbytné průběžně reagovat, je rovněž
vytváření různých ekologických zátěží a brownfieldů,
které mohou vznikat především jako důsledek změny
v ekonomické aktivitě obyvatel a orientace města na
produkci s vyšší přidanou hodnotou.
V rámci klimatické změny by se mělo město zabývat svou
adaptací. Do značné míry to může řešit i energetickým
managementem svých budov a snižováním jejich
energetické spotřeby. Tyto úspory pak mohou být
použity na ekologizaci budov, např. solární panely, zelené
střechy aj. Veškerá nová výstavba by měla být plánována
s přilehlou zelení a v souladu s principy udržitelnosti.

„

Musíme prokázat solidaritu
s nejvíce postiženými
regiony v Evropě, jako
jsou regiony, ve kterých se
těží uhlí a další, abychom
zajistili, že Green Deal získá
plnou podporu
všech lidí a bude mít šanci,
aby se stal skutečností.
– Frans Timmermans
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Co pro to uděláme?
5.1. Využíváme inovační techniky
Začneme u sebe. Víme, jak je důležité jít příkladem,
proto své budovy a veřejné osvětlení dobře zmapujeme,
abychom věděli, kolik nás stojí jejich energetický provoz.
Ten se následně budeme snažit snížit a budovy, u kterých
to bude možné, ozelenit, využít srážkovou vodu, případně
u nich využít alternativní zdroje energie. U všech našich
budov se při jejich rekonstrukci či výstavbě bude počítat
s výsadbou či úpravou okolní pestré zeleně. Stejně tak
chceme jít příkladem s dopravními prostředky
na nespalovací motory.

5.2. Ekologické trendy ve výstavbě
Ekologie je důležitým aktuálním tématem, proto
chceme podporovat bydlení, které bude udržitelné
a pro ekologicky smýšlející obyvatele atraktivní. V rámci
vlajkového projektu chytrého bydlení bychom chtěli
připravit lokalitu využívající chytré prvky a ekologické
soužití s přírodou ve městě. Tak budeme schopni
nabídnout potenciálním novým i stávajícím občanům
zajímavou alternativu k individuálnímu rodinnému
bydlení. Chceme tak vytvořit příklad dobré praxe,
který v našem regionu nemá obdoby.

5.3. Ekologická osvěta
Budeme dbát na vzdělání dětí v souladu s ekologickými
principy a přírodou. Aktivně se sami zapojíme
do dobrovolných činností zlepšujících stav našeho okolí,
jež bude pořádat některý z našich spolků. Budeme také
vytvářet akce, které občany vtáhnou více do ochrany
přírody tak, aby si tento princip osvojili. Může se jednat
o akce jako např. Adoptuj si svůj strom, společný úklid
potoků nebo ozelenění vlastního vnitrobloku.
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KLÍČOVÝ PROJEKT:
CHYTRÉ BYDLENÍ

Realizace projektu
Podpoří komunitní život

Potenciální místo: louka pod vodojemem

Přispěje k atraktivnímu prostoru

Cílem je vytvořit místo s vysokou kvalitou života
a komfortem pro budoucí obyvatele. Jednalo by se
o moderní, ekologické a trvale udržitelné řešení bydlení
v souladu s přírodou. Velkou část celé čtvrti by měla
tvořit zeleň a vodní plochy.

Nabídne ekologické bydlení
Podpoří prezentaci města

Chceme, aby Aš byla lídrem na poli SMART a udržitelného
bydlení!

Cílové skupiny
senioři

noví
obyvatelé

rodiny
mladí

Co projekt nabízí
— Uhlíková neutralita provozu budov
— Kvalitní a bezpečný veřejný prostor

pro obyvatele
— Úspora pitné i užitkové vody
— Komunitní prostředí posilující sounáležitost

Zásady projektu
Chceme nabídnout dlouhodobě udržitelné bydlení šetrné
k okolí, které propojuje poznatky ze sociologie, ekologie
a technologie, čímž přináší inovativní řešení. Urbanistické
i technické řešení minimalizuje dopady na okolní
prostředí. Takové bydlení poskytne potřebné zázemí
a vybavenost a podpoří místní komunitu.

— Výstavba domu pro seniory
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