MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejného projednání o návrhu dětského hřiště ve Vlčovicích
Datum konání: 2. 5. 2011
Místo konání: sportovní areál Vlčovice
Přítomní:dle prezenční listiny 19 osob
Program:
•
•
•
•
•

Informace o dotaci
Návrh hřiště
Diskuse
Závěr

Informace o dotaci

V úvodu přivítal všechny přítomné starosta města Ing. Josef Jalůvka a informoval o schválení
nadačního příspěvku z nadace ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště ve výši 800 tis. Kč na
realizaci dětského hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích. Příprava zadání a výběr
dodavatele stavby bude probíhat ve spolupráci s obyvateli této místní části. Toto jednání má
pomoci definovat předmět zadání pro zadávací podmínky na výběr dodavatele. Další jednání se
uskuteční za účelem výběru vítězného návrhu dětského hřiště.
•

Návrh hřiště

Ing.arch. Milan Šmíd seznámil přítomné s nezávazným návrhem hřiště, který byl zpracován
městem Kopřivnice jako podklad pro žádost o nadační příspěvek. Tento návrh je přílohou
tohoto zápisu. Návrh obsahuje tyto herní prvky:
o
o
o
o
o
o
o
o

kolotoč
velká prostorová konstrukce (např. hrad)
vahadlová houpačka
kyvadlová houpačka
pružinové houpadlo
krytý herní prvek (např. auto)
lavičky
odpadkové koše

Ing.arch. Šmíd informoval o limitech projektu – finančních 800 tis. Kč, územních – zásah do
ochranného pásma vedení plynu, technických – certifikace herních prvků dle platných norem.
Další informace k projektu:
- Součástí projektu není oplocení dětského hřiště z důvodu jeho finanční náročnosti a ze
zkušeností z jiných dětských hřišť ve městě, kdy ani oplocení nebrání vandalům
v poškozování herních prvků.
-

Město navrhuje, aby herní prvky byly kovové konstrukce z důvodu delší životnosti a
nižších nároků na údržbu.

-

Přítomni se měli možnost seznámit s variantními herními prvky dle katalogů dodavatelů
dětských hřišť.
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Diskuse:
-

V rámci diskuse byl vznesen požadavek (p. Pišťaláková) na vybudování krytého
prostoru (altánu) pro případ deště. Ze strany zástupců města ani dalších nebyl tento
návrh podpořen.

-

Dále byl vznesen návrh na osvětlení dětského hřiště (p. Kapica). V rámci realizace
projektu Ing.arch. Šmíd nedoporučil s ohledem na omezené finanční prostředky
realizaci osvětlení. V případě, že by osvětlení mělo být realizováno výhledově, je třeba
tento požadavek vznést v rámci tvorby rozpočtu města.

-

Přítomni rodiče navrhli změnu dvou herních prvků:
o Místo krytého herního prvku (autíčko), které jen pasivním prvkem, umístit do
prostoru hřiště lezeckou stěnu, popř. v kombinaci s lanovou konstrukcí či hrazdami.
o Místo kyvadlové dvousedadlové houpačky realizovat kyvadlovou houpačku tzv.
hnízdo.

-

Návrh změn těchto dvou herních prvků bude pro zadání zakázky akceptován.

Návrhy vzešlé z jednání budou zapracovány do zadávacích podmínek na výběrové řízení na
dodavatele návrhu a realizace hřiště. Pro výběr dodavatele se předpokládá veřejná prezentace
jednotlivých návrhů. Tato prezentace proběhne pravděpodobně v kulturním domě ve Vlčovicích
dne 20. 6. 2011. Termín bude včas upřesněn prostřednictvím letáků, pozvánek a infomace
v místním rozhlase.
Individuálně proběhlo jednání se zástupcem fotbalového klubu (Ing. Gajdušek), který vyjádřil
nesouhlas s navrhovaným umístěním dětského hřiště do prostoru, který je fotbalovými družstvy
využíván pro trénink. Byly diskutovány jiné možnosti umístění hřiště v areálu. Ing.arch. Šmíd
projedná možnost posunutí dětského hřiště více do ochranného pásma plynového vedení. O
konečném umístění hřiště bude Ing. Gajduška informovat.

Zapsala: Ing. Lenka Šimečková
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