Zápis z místních šetření, která proběhla 29. 6. 2022
Přítomni: místostarosta Bc. Tomáš Klinecký, vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Lucie
Tlamichová, Lenka Farkasová, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Rostislav Vodička, ředitel
Technických služeb Český Brod Ing. Miroslav Kruliš a správce hřišť pan Znamenáček, Petra Ištvániková, autorky vítězných návrhů Broďáci Brodu Alexandra Kecová, Eva Zhřívalová, Andrea Hradecká. Pan
Ing. Petr Mareš – zástupce firmy Dřevoartikl (výrobce herních prvků na dětská hřiště)
1) 13:00 – Hálova zahrada - Hřiště i pro větší děti – autorka Alexandra Kecová
V blízkosti stávající venkovní posilovny a altánu jsme společně navrhli rozmístění herních prvků, které
jsou předmětem návrhu. Umístění jsme vybírali s ohledem na kořenový systém stromů, údržbu pozemků a technologický postup zabudování herních prvků.
Pan Mareš přislíbil zaslat P. Ištvánikové přesnější technické informace a aktuální cenovou nabídku.
Podle toho P. Ištvániková zakreslí prvky do katastrální mapy, která bude jednou z příloh pro žádost o
územní souhlas na stavebním odboru.
V návrhu se počítalo se 4 prvky, ale zatím máme peníze na 3 z nich. Jedná se o:







Lanová dráha s kovovými sloupy – bude umístěna podél řady vzrostlých stromů (cca 10 m od
sousedícího plotu zahrady u rodinného domu). Využijeme terén, který má spád. V horní části
lanovky (na startu) bude vybudovaná nástupní plošina.
Závěsný kolotoč Helios – bude umístěn nedaleko konce lanovky, cca 4 m od cesty, v ose
s novým stromem
Kolotoč Rodeo – pro tento prvek jsme počítali s místem, které po prověření OR není
v majetku města, proto bude zvoleno místo nové. (P. Ištvániková se domluví s R. Vodičkou,
případně také s paní Kecovou)
Balanční smajlík – pro tento prvek jsme počítali s místem, které po prověření OR není
v majetku města, proto bude zvoleno místo nové…. (P. Ištvániková se domluví s R. Vodičkou,
případně také s paní Kecovou). Prvek bude zakoupen za předpokladu, že se vejdeme do již
upraveného rozpočtu návrhu včetně instalace, což je 319.038 Kč.
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2) 13:30 – pozemky u Školního restaurantu v areálu nemocnice - Psí park– autorka Eva Zhřívalová
Na místě jsme si společně upřesnili možnosti instalace prvků pro psi. Na základě upřesnění paní Zhřívalová dodá P. Ištvánikové návrh rozmístění prvků, které budou přílohou žádosti o vydání územního
souhlasu. OR ji předal zákres sítí. Je třeba zohlednit stávající elektro sítě, kanalizace, jímku….a také to,
že se musí zachovat obslužnost pozemků velkým nákladním autem. Z těchto důvodů jsme se dohodli,
že plot hřiště bude veden podél obrubníků. Bude mít jednu branku pro chodce, která bude z kraje
plotu pro příchozí z ulice Žižkova. Druhá branka/brána bude velká pro možnost vjezdu nákladního
auta. Ta bude vedle místa pro kontejnery.
Pan Vodička přislíbil poptat cenu plotu s možností kombinace materiálů s využitím dřeva z Městských
lesů. Bude v kontaktu s paní Zhřívalovou. P. Ištvániková si vyžádá podrobnější popis instalace u výrobce navrhovaných prvků. OR zajistí poklop jímky tak, aby nebyl životu nebezpečný. Technické služby zajistí opravu stávajícího rozbitého plotu.
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3) 14:00 – proluka vedle radnice, nám. Husovo - Oživení dětského hřiště u radnice – autorka
Andrea Hradecká
Předmětem návrhu bylo zakoupení nového pískoviště 3 x 3 metrů s posezením po obvodu konstrukce
a s ochrnou sítí. Pískoviště se po dohodě osadí cca pod oknem, které je na boční fasádě radnice. Bude
cca 1,5 - 2 m od zdi, aby se kolem něj dalo chodit. Nebude zapuštěné v zemi. V návrhu se také počítá
se zakoupením dvou odpadkových košů, které budou designově odpovídat těm, které máme na náměstí. Vymění se za stávající plastové. Dále se počítalo s doplněním dvou laviček, přičemž jedna je již
na místě a druhou přivezou pracovníci Městských lesů z hájenky.
K návrhu jsme přizvali také pana Mareše, který P. Ištvánikové zašle cenovou nabídku nového pískoviště včetně instalace. P. Ištvániková opět připraví zákres do katastrální mapy se všemi technickými údaji a požádá na stavebním odboru o územní souhlas. Zajistí také objednávku nových odpadkových košů
atd.
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Zapsala: Petra Ištvániková
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