MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Projednání nových herních prvků ve vytipovaných sídlištních lokalitách
16. a 18. července 2018
Hřiště ul. Pod Morávií
Termín:
Počet účastníků:

pondělí 16. července od 15:30 hodin
cca 45 občanů vč. dětí

V úvodu přivítal místostarosta Stanislav Šimíček všechny zúčastněné, paní Daniela Koričanská
následně vysvětlila průběh projednání, představila přítomné zástupce firem, vysvětlila průběh
výběrového řízení a kritéria, které musely být splněny. Prostor dostali zástupci tří firem, kteří
prezentovali své návrhy, vysvětlili použití a obhajovali umístění herních prvků.
Z diskuze vyplynulo, že by si místní obyvatelé přáli posunout lavičky i herní prvky dále do
travnaté plochy a zároveň příliš nezasahovat a zachovat svah pro využití v zimě (sáňkování,
bobování).
Při samotném hlasování dali občané přednost firmě Dřevoartikl, která do plochy umístila:
domeček se skluzavkou, další lavičku, balanční plošinu, šestibokou síť, dvojitou houpačku
(vahadlová/pružinová) a doplnila sezení na pískovišti.
Hřiště ul. Dukelská-Sokolovská
Termín:
Počet účastníků:

pondělí 16. července od 17:00 hodin
cca 30 občanů vč. dětí

V úvodu přivítal místostarosta Stanislav Šimíček všechny zúčastněné, paní Daniela Koričanská
následně vysvětlila průběh projednání, představila přítomné zástupce firem, vysvětlila průběh
výběrového řízení a kritéria, které musely být splněny. Prostor dostali zástupci tří firem, kteří
prezentovali své návrhy, vysvětlili použití a obhajovali umístění herních prvků.
Z diskuze vyplynulo, že by místní uvítali především bezpečný kolotoč, pružinovou houpačku a
opravu pískoviště. Požádali představitele města, aby zajistili častější sečení trávy kolem nově
vznikajícího dětského hřiště.
Při samotném hlasování dali občané přednost firmě Sport Club a variantě č. 2, která do plochy
umístila: skluzavka s plošinou, houpadlo na pružině, dvojitá závěsná řetězová houpačka,
vahadlová houpačka, prolézačka pejsek, lanová pyramida, 2x lavička, odpadkový koš a oprava
pískoviště včetně sedací plochy
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Hřiště ul. Pod Zahradami
Termín:
Počet účastníků:

středa 18. července od 15:30 hodin
cca 35 občanů včetně dětí

V úvodu přivítal místostarosta Stanislav Šimíček všechny zúčastněné, paní Daniela Koričanská
následně vysvětlila průběh projednání, představila přítomné zástupce firem, vysvětlila průběh
výběrového řízení a kritéria, které musely být splněny. Prostor dostali zástupci tentokrát dvou
firem, kteří prezentovali své návrhy, vysvětlili použití a obhajovali umístění herních prvků.
Z diskuze vyplynulo, že by místní uvítali přidání laviček, zejména pod stromy a zvýšení sezení
kolem pískoviště alespoň na jedné straně. Co se týče herních prvků, chtějí řetězovou houpačku
s ohraničeným sedákem, hrazdu pro gymnastiku a méně lanových aktivit. Byl vznesen dotaz na
novou výsadbu stromů mezi asfaltovým a betonovým hřištěm a požadavek na opravu branek a
jejich ukotvení. Rodiče si přejí ověřit možnost zpřístupnění hřiště u MŠ Jeřabinka po celý týden.
Při samotném hlasování dali občané přednost firmě Dřevoartikl která do plochy umístila:
domeček s klouzačkou s dvojhoupačkou, lanovou dráhu, houpadlo na pružině a přidání sedací
plochy k pískovišti.
Od rodičů jsme na místě obdrželi přepracovaný návrh firmy Dřevoartikl:
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Odbor rozvoje města

Hřiště ul. Karla Čapka
Termín:
Počet účastníků:

středa 18. července od 17:00 hodin
cca 25 občanů včetně dětí

V úvodu přivítal místostarosta Stanislav Šimíček všechny zúčastněné, paní Daniela Koričanská
následně vysvětlila průběh projednání, představila přítomné zástupce firem, vysvětlila průběh
výběrového řízení a kritéria, které musely být splněny. Prostor dostali zástupci tentokrát dvou
firem, kteří prezentovali své návrhy, vysvětlili použití a obhajovali umístění herních prvků.
Z diskuze vyplynulo, že je pro místní priorita zachovat svah pro využití v zimě
(bobování/sáňkování) a z herních prvků mají požadavek na řetězovou houpačku.
Při samotném hlasování dali občané přednost firmě Dřevoartikl, která do plochy umístila: dvojité
pružinové houpadlo dinosaurus, na kterém děti stojí, balanční prvky (kladina, stupínky, balanční
plocha), železný kolotoč, pružinové houpadlo, do svahu umístila klouzačku a šplhací stěnu
s lanem.

Kontrola zápisu:
Daniela Koričanská

Zápis vypracovala:
Barbora Mužíková
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