MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

ZÁPIS Z AKCE
PLÁNOVACÍ ODPOLEDNE na téma
„Dětské hřiště prostoru sídliště U nemocnice“
27. března 2014 od 16:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice a na místě plánovaného hřiště
Ve čtvrtek 27. března se v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice a následně v prostoru
plánovaného hřiště na sídlišti U Nemocnice (v blízkosti domu čp. 1188) uskutečnilo „Plánovací
odpoledne na téma dětské hřiště v prostoru sídliště U Nemocnice. Dle prezenční listiny bylo přítomno
12 osob (zároveň s některými rodiči byly přítomny i jejich děti).
Úvodního slova se ujal Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství a všechny
přítomné přivítal. Představil přítomným předsedkyni komise zdravého města mgr. Jaroslavu Kunátovou
a mgr. Jiřího Lízlera, který by měl připravit dle připomínek zúčastněných projektové řešení hřiště Dále
nastínil, jakým směrem by se mělo setkání ubírat. Omluvil se za svolání plánovacího odpoledne do
prostoru zasedací místnosti MěÚ Jilemnice a navrhl přemístění účastníků přímo do prostoru, kde by
mělo být dětské hřiště realizováno. Potřebnost hřiště v prostoru sídliště U Nemocnice potvrdila i
provedená anketa doručená do 130 bytových jednotek nacházejících se v daném prostoru.
V návrhu rozpočtu pro rok 2014 byla zastupitelstvem města Jilemnice schválena částka 720 tis. Kč
včetně DPH, kterou je možné proinvestovat ve prospěch dětských hřišť na území města Jilemnice.
Prioritou je (pokud dojde ke shodě s obyvateli prostoru sídliště U Nemocnice) pro rok 2014 provedení
dětského hřiště v tomto prostoru a částečné řešení úprav na hřišti U Tesca (které dožívá).
V prostoru zasedací místnosti ještě proběhla krátká diskuse ohledně náhledu na umístění dětského hřiště
s tímto akceptovaným závěrem:
Dětské hřiště by mělo být navrženo pro věkovou kategorii 1 – 10 let, mělo by být ze dřeva a mělo by být
prostorově provedeno tak, že bude jeden centrální prvek (domeček) z něhož budou realizovány další
atrakce (snížení velikosti potřebných dopadových ploch, ekonomizace návrhu)
Po přesunu rodičů i dětí do prostoru, byly učiněny tyto další závěry:
Dětské hřiště se bude nacházet v prostoru vymezeným trafostanicí a hranicemi městské pozemku
směrem k čp.1188, přičemž využitelný prostor bude končit cca 1 -1,5m za stávajícím příkopem pro
odvod dešťové vody (tento odvod bude v zatáčce „narovnán“). Na místě byla naznačena i trasa
chodníčku do prostoru (měl by být proveden z mlatu – obdobné provedení jako cestičky v zámeckém
parku). Prostor dětského hřiště bude oplocen, bude obsahovat lavičky pro maminky, trafostanice bude
pohledově a bezpečnostně „odcloněna“. Dopadová plocha bude navržena jako pryžová (pokud to bude
finančně únosné) . Odclonění od domu čp.1188 bude provedeno částečně terénním valem a zelení nebo
zelení. Zpracovaný návrh, který bude vypracován po geodetickém zaměření prostoru včetně sítí bude
uveřejněn na www.stránkách města Jilemnice v podsekci Zdravé město k možným připomínkám....
Všem účastníkům plánovacího odpoledne je třeba poděkovat za jejich vstřícnost v projednávání a
v aktivním přistupu k danému projednávání.

Pokud nenastanou komplikace při projednávání se správními orgány a při vypsání výběrového řízení,
předpokládá se vlastní realizce v průběhu září –října 2014 po získání potřebných správních rozhodnutí.
V Jilemnici dne 28. března 2014
Zapsal Martin Šnorbert

